
Divendres, 19 de juny de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI

L'Alcaldia, en data 14 de maig de 2015, ha resolt:

PRIMER.- DELEGAR als gerents de Sectors, Districtes i Organismes públics dependents, la facultat d'aprovar i signar 
els  acords per a  l'activitat  formativa en alternança en el  desenvolupament  de la  beca de formació,  així  com, dels 
convenis de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball,  sempre que tinguin lloc a l'empara dels  
convenis de col·laboració signat entre aquest Ajuntament i la Fundació Sagrat Cor de Sarrià per promoure, impulsar i  
desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, els cicles formatius de grau mitjà de Gestió Administrativa i 
entre l'Ajuntament de Barcelona i les Escoles Professionals Salesianes-IP per promoure, impulsar i desenvolupar, en 
règim d'alternança i amb formació dual, els cicles formatius de grau superior Disseny i Edició de Publicacions Impreses 
Multimèdia;  sense perjudici  del  deure de remetre proposta de l'acord i  del  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 la Direcció 
de Serveis Jurídics i Promoció de Recursos Humans.

SEGON.- 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.

TERCER.- 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.

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

Barcelona, 3 de juny de 2015
El secretari general, Jordi Cases i Pallarès
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