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Es fa públic que l’alcalde, en data 22 de juliol de 2021, ha dictat el Decret número
2021-2117 la part resolutiva del qual es transcriu íntegrament a continuació:
“Primer.- Deixar sense efecte els decrets d’Alcaldia número 2019-1808 de data 26 de
juny i 2020-1771 de data 29 de setembre, de nomenament de la presidenta i el
vicepresident del Patronat municipal d’Esports.
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Nomenament presidència i vicepresidència del Patronat municipal d’Esports

Segon.- Nomenar la regidora senyora Montse Vila i Fortuny com a presidenta del
Patronat municipal d’Esports, càrrec que ostentava actualment.
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Tercer.- Nomenar la regidora senyora Marta Sánchez Jiménez com a vicepresidenta
del Patronat municipal d’Esports.
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Quart.- Aquesta resolució entra en vigor el dia 30 de juliol de 2021.
Cinquè.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en compliment del
que disposa l’article 44.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals.

El que es fa públic en compliment i als efectes d’allò disposat a l’article 44.2 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Document signat electrònicament al marge, per l’alcalde senyor Francesc Colomé
Tenas.
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Vuitè.- Difondre el contingut d’aquesta resolució, de conformitat amb el principi de
transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en
compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència,
Accés a la Informació i Bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern a Catalunya.”
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Setè.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, en compliment del
que disposa l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 5-8-2021

Sisè.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades, als grups municipals, al
Patronat municipal d’Esports i a les diferents àrees de l’Ajuntament.

