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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.
Aquest acord serà efectiu des de el dia de la seva aprovació i serà publicat 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 9 en el seu apartat tercer de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 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.

Barcelona 1 d’octubre de 2021.
Manel Gómez València
Secretari delegat
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En el desenvolupament dels assumptes enunciats s’haurà de fer constar necessàriament que s’actua per
delegació expressa del Consell Rector.

CVE 202110121607

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

Data 11-10-2021

Tot això sense perjudici del que disposa l’article 27.4 dels Estatuts de l’Institut relatiu a la potestat tuïtiva de
l’Ajuntament.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

DELEGAR en la presidència de l’Institut Barcelona Esports l’aprovació de totes les resolucions, si s’escau, relatives
al restabliment de l’equilibri econòmic dels contractes de concessió de serveis dels centres esportius municipals
degut a l’impacte de la COVID 19 i a les mesures adoptades per fer-hi front aprovades amb posterioritat a
l’aixecament de l’estat d’alarma el 21 de juny de 2020 i fins al dia 9 de maig de 2021, data en la qual s’ha aixecat el
nou estat d’alarma, prorrogat per la Resolució de 29 d’octubre de2020 del Congrés dels Diputats.
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En data 18 de juny de 2021, el Consell Rector de l’Institut Barcelona Esports ha adoptat l’acord següent:
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