
Dilluns, 25 d'abril de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Institut Barcelona Esports

Secretaria Jurídica

ANUNCI

Expedient: 20080316-5.

En ús de les atribucions conferides per l'article 9 dels Estatuts de l'organisme autònom local "Institut Barcelona Esports" 
aprovats definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data 31 d'octubre de 2008, i vist l'informe de la secretaria 
jurídica, el Consell Rector de l'Institut, en data 8 d'abril de 2016, ha adoptat la resolució següent:

DELEGAR puntualment  al  president,  la  resolució,  si  s'escau,  del  contracte del  CEM Trinitat  Vella,  així  com també 
qualsevol altre qüestió relativa a l'adopció de mesures de restabliment d'equilibri del contracte, incloent la relativa a la  
durada del contracte.

De l'exercici d'aquestes delegacions se'n donarà compte al Consell Rector.

En el desenvolupament dels assumptes enunciats s'haurà de fer constar necessàriament que s'actua per delegació 
expressa del Consell Rector.

El  Consell  Rector  podrà,  en  tot  moment,  revocar  total  o  parcialment  les  delegacions  concedides  o  abocar  el  
coneixement d'un determinat assumpte, assumint, conseqüentment, el ple exercici de la corresponent facultat.

Aquesta resolució serà efectiva des del dia de la seva aprovació i serà publicada mitjançant la inserció d'un edicte en el  
Tauler d'anuncis municipal i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb el que preveu l'article 
8 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya i 
l'article 44 del Reial Decret 2568/1986, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
Entitats Locals.

PUBLICAR aquesta resolució per a general coneixement i efectes.

Barcelona, 13 d'abril de 2016
El secretari delegat, p. d. 2/2/2013, Miquel Benito López

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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