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Competències i funcions 
_  
 
 
 
Article 4 dels Estatuts de l’Institut Municipal de Serveis Personals 
 
En la seva qualitat d’administració pública institucional, corresponen a l’Institut 
Municipal de Serveis Personals, en l’àmbit de les seves competències, sense altres 
limitacions que les determinades en el marc dels presents estatuts i en els termes 
establerts per la legislació de règim local, les potestats i prerrogatives següents:  
  
a) La reglamentària i la d’autorganització.  
 
b) La de programació o planificació.  
 
c) La d’investigació i de recuperació d’ofici dels seus béns.  
 
d) La d’execució forçosa i la sancionadora.  
 
e) La de revisió d’ofici d’actes i acords.  
 
f) La de presumpció de legitimitat i la d’executivitat d’actes i acords.  
 
g) La d’inembargabilitat de béns i drets, en els termes establerts per les lleis, i les de 
prelació, de preferència i altres prerrogatives reconegudes a la Hisenda Pública en 
relació amb els seus crèdits, sens perjudici de les que corresponen a la hisenda de 
l’Estat i de la Generalitat.  
 
h) La d’exempció dels impostos de l’Estat i de la Generalitat, en els termes establerts 
per les Lleis.  
 
 
Article 5 dels Estatuts de l’Institut Municipal de Serveis Personals  
 
 
Les finalitats de l’Institut Municipal de Serveis Personals són les següents:  
 
a) Exercir les competències que la legislació vigent atribueix al municipi en matèria de 
serveis educatius, serveis socials i serveis sanitaris que li siguin assignades per 
l’Ajuntament.  
 
b) La gestió dels centres de titularitat municipal o pública corresponents a les matèries 
abans esmentades que li adscrigui l’Ajuntament.  
 
c) La gestió i execució dels Programes relatius a les competències esmentades que li 
encomani l’Ajuntament.  
 
d) L’elaboració i execució de programes per a la formació i reciclatge dels 
professionals dels centres i de l’Ajuntament en les matèries que siguin de la seva 
competència.  
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e) L’elaboració i execució de programes de recerca relacionats amb les activitats que 
en desenvolupi.  
 
f) Aportar a l’Ajuntament la proposta d’estudi dels nous recursos que calguin, per al 
propi desenvolupament.  


