
Dimecres, 6 de juny de 2012

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

Secretaria General

ANUNCI

Conforme a allò que disposa l’article 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre (Règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú) i a fi d’agilitar el procediment administratiu i el funcionament d’aquest 
Ajuntament es fa pública la resolució següent dictada pel senyor Alcalde.

En data 21 de maig de 2012.

APROVAR el conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb efectes  del  dia  21  de  març  de  2012 i  amb una vigència  de dos  anys  naturals  comptats  a partir  de  la  data 
esmentada, i renovable expressament per períodes anuals, llevat que se'n formuli denúncia per qualsevol de les parts,  
amb un màxim de dues pròrrogues d'acord amb la normativa vigent.

DELEGAR en els Gerents  de Sectors,  Districtes i  Instituts,  la  facultat  d’aprovar  i  signar convenis  específics  per  a 
l’acolliment d’estudiants en pràctiques, sempre que aquests tinguin lloc a l’empara del conveni marc signat entre aquest 
Ajuntament i la Universitat Autònoma de Barcelona, sens perjudici del deure de remetre tota proposta de conveni, i com 
a tràmit previ a la seva signatura, a la Gerència de Recursos Humans i Organització, per tal que sigui emès el preceptiu 
informe per part del Gabinet Tècnic Jurídic.

ESTABLIR que en les resolucions adoptades en exercici de les facultats delegades en aquest decret es farà constar 
expressament que s’actua per delegació de l'Alcalde. Aquestes resolucions exhauriran la via administrativa, d'acord amb 
l'article 52 de la llei 7/1985, de 2 d'abril i 109 de la llei 30/1992, de 26 de novembre.

DETERMINAR que les delegacions d’atribucions conferides en aquesta resolució seran efectives a partir del dia següent 
al de la seva signatura, sens perjudici de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i en la Gaseta Municipal.

DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la primera sessió que celebri.

Barcelona, 22 de maig de 2012
El secretari general, Jordi Cases i Pallarès
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