
 

DELEGACIÓ DE FUNCIONS DE LA COMISSIO DELEGADA EN EL GERENT (CONCESSIÓ 
DE BEQUES I AJUTS) 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS), així com en el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Vist que els Estatuts del Consorci del MACBA no atribueixen de manera expressa a 
cap òrgan la funció relativa a la tramitació i aprovació d’expedients de subvencions. 
 
Vist que l’art. 13.5 q) dels Estatuts atribueix a la Comissió Delegada “q) Totes aquelles 
altres funcions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan”. 
 
Vist que l’article 16.1.j) dels citats Estatuts permet delegar en el Gerent funcions de 
la Comissió Delegada, excepte les previstes als apartats e), f), h) i j) de l’article 13.5.  
 
Vist que és interessant pel Consorci adoptar mesures per agilitzar la tramitació dels 
expedients de concessió de beques i ajuts a la matrícula de les activitats, programes 
i espais per a la investigació, per tal de que la falta d’aprovació d’aquests no paralitzin 
l’activitat del MACBA.  
 
Montserrrat Oriol i Bellot, Secretària Delegada del Consorci Museu d'Art 
Contemporani de Bacelona, 
 

CERTIFICO 
 
Que en data 21 d’octubre de 2021 la Comissió Delegada del Consorci MACBA va 
aprovar el següent: 
 
Primer.- DELEGAR en el gerent del Consorci Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona, d’acord amb l’article 16.1.j) dels seus Estatuts, la facultat de tramitar els 
expedients de concessió de beques i ajuts a la matrícula de les activitats, programes 
i espais per a la investigació, sempre que el seu import no superi el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost.  
 
Segon.-  ESTABLIR  que en les resolucions adoptades en exercici d’aquestes facultats 
delegades en aquest acord es farà constar expressament que s’actua per delegació 
de la Comissió Delegada. 
 
Tercer.- Caldrà donar compte a la Comissió Delegada de les subvencions atorgades 
en la primera sessió que se celebri. 
 
 
Perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes oportuns, ho signo a Barcelona 
a la data de la signatura.  
 
 
 
 
Montserrat Oriol i Bellot 
La Secretària  del Consorci 


