
3T583(;) 
IC : 

Informació i Comunicació Barcelona 

Av. Drassanes 6-8, planta 19 
08001 Barcelona 

Tel. 93-2918049/291 80 31 
Fax 93·291 80 53 

JORDI BAULIES i CORTAL, Doctor en Dret, Secretari del Consell 
d'Administrpció. de la Societat Privada Municipal INFORMACIÓ 1 
·COMt1N1CACIO DE BARCELONA S.A. ----·-----

CERTIFICO: 
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,~ .~t-. 1~,,uu·~:'<~ ,..,{). Que deis antecedents obrants en aquesta Secretaria resulta que 
!::;' ~~~tf!A~:;}~~, ;i~l ·~ nari d~l Consel.l Municipal de I'Ajuntam~nt de Barcelona, so?i únic 
<~ "~~!-. :':., ·-~ -~ "f..:tle ,.,, a soc1etat Unipersonal INFORMACIO 1 COMUNICACIO DE 
.d.. .. .... \ . . : • • ;, .. :t; .. 1f' ,-
ó. ~~~~~ B :· ELONA, S.A., Societat Privada Municipal, en sessió de 16 de 
'4 _ e? . :-r~~..,. t$9 er de 2001, a la qual assistiren trenta-nou ·deis quaranta-un 

\ 
\ 

~~embres que !'integren aprova, amb l'abstenció de la senyora Mayal i 

'" ; 
···-..... __ / 

del senyor Forradellas i. el vot favorable deis altres trenta-set membres 
presents, senyors Clos, Casas, Portabella, Carrera, Subirats, Rojo, 
Maragall, Mascarell, Cuervo, Narváez, Alcober, San Miguel, Carreras
Moysi, Moraleda, Martí, de Semir, Pérez, Batlle, Hereu, Julián, Molins, 
Oranich, Miró, Ortega, Puigdollers, Forn, Fandos, Ciurana, Servitje, 
Fisas, Ainoza, Treserra, Álvarez, Cornet, Balseiro, Maestro i Veciana, els 
següents acords: 

"APROVAR inicialment la modificació del paragraf primer 
de l'article 14 així com de l'article 22 deis Estatuts d'lnformació i 
Comunicació de Barcelona, S.A., que queden redactats de la 
forma següent: 

"Article 14: L'organ de gestió i representació permanent 
sera el Consell d'Administració format per un nombre de membres 
determinat per la Junta General no superior a q.uinze. 

Article 22: L'Aicalde, escoltat el Consell d'Administraeió, 
nomenara el Directo~ o Gerent que reuneixi les condicions legals. 
En l'acord de nomenament es taran constar ,les atribucions que se 
li confereixin, la seva remEació, els terminis i les causes de 
finiment de les seves tune· ns, tot allo necessari pera atorgar al 
seu favor poders de repre tació de la Societat amb les funcions 

··. que siguin oportunes pera la seva comesa." 
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SOTMETRE aquest acord a informació pública pel termini 
de trenta dies; i en ca.s que no s'hi presentin al-legacions o 
informes desfavorables que facin palesa la ·necessitat d'introduir
hi rectificacions, TENIR-LO per aprovat defi.nitivament." 

Que l'acta de l'esmentada sessió va ser aprovada pel 
Consell Plenari, per unanimitat, en la sessió celebrada el dia 30 
de mar<; de 2001 . 

1 que a la informació pública, segons anunci en el Butlletí 
Oficial de la Provincia de Barcelona n(lm. 50 del dia 27 de febrer 
de 2001, no s'hi van presentar aHegacions ni _suggeriments de 
cap classe i, consegüentment, quedaren definitivament aprovades 
les anteriors modificacions estatutaries segons resolució 
publicada en el núm. 96 de l'esmentat Butlletí Oficial de la 
Provincia del dia 21 d'abril de 2001. 

1 PERA QUE AIXf CONSTI, als efectes de la seva formalització i 
inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona, lliuro la pr nt 
certificació amb el vist i plau del President, senyor Ernest Marag 
Mira, a Barcelona, el no.u de maig de dos mil u. 
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