
Dimarts, 13 de novembre de 2012

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Àrea Metropolitana de Barcelona

ANUNCI

Exp. 3734/12

El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió de data 6 de novembre de 2012, ha acordat:

APROVAR el conveni de col·laboració entre la Universitat  de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per la 
constitució de l’”Observatori de dret públic, IDP Barcelona”, d’acord amb el text del conveni que s’adjunta en annex.

APROVAR la constitució del Consorci denominat “Observatori de dret públic, IDP Barcelona”, d’acord amb el text dels 
Estatuts que s’adjunta en annex.

SOTMETRE a informació pública durant un termini de trenta dies l’acord de constitució juntament amb els estatuts del 
Consorci denominat ”Observatori de dret públic, IDP Barcelona”. En cas que no es presentin al·legacions s’entendrà per 
atorgada l’aprovació definitiva.

FACULTAR indistintament al vicepresident executiu i al gerent per a la signatura del conveni de col·laboració i per a que 
puguin dictar tots aquells actes necessaris per a la constitució del consorci.

DONAR TRASLLAT d’aquests acords i trametre una còpia del text del conveni i dels Estatuts a la Direcció General  
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, als efectes del previst als articles 309 i 313 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

NOTIFICAR aquests acords a la Universitat de Barcelona.

L’expedient  i  la  documentació  annexa a  l’acord  podran  ser  consultats  a  la  Secretaria  de  l’Àrea  Metropolitana  de 
Barcelona, carrer 62, núm. 16-18, Edif. A planta 2a., Zona Franca, 08040 Barcelona, els dies i hores hàbils d’oficina. En 
el termini de trenta dies des de la data de publicació podran presentar-se al·legacions.

Barcelona, 7 de novembre de 2012
El secretari general, Sebastià Grau i Àvila

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