
Dijous, 23 de juny de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal de Parcs i Jardins

ANUNCI de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona sobre la delegació de competències

Als efectes de l'article 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, es fa públic el següent:

- Resolució de la Presidenta de Parcs i Jardins de Barcelona, IM, de 29 de febrer de 2016, adoptada en ús de les 
atribucions conferides per l'article 6.4 dels Estatuts de l'Institut:

Primer.- DELEGAR en la Gerència de l'Institut la competència per resoldre les sol·licituds de dret d'accés a la informació 
pública previst a l'article 18 i següents de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació  
pública i bon govern, en els termes previstos per aquesta norma.

Segons.- DONAR COMPTE a la Presidència de les resolucions adoptades.

Tercer.-  ESTABLIR que en les resolucions adoptades en exercici  de la facultat delegada en aquest decret  es farà 
constar expressament que s'actua per delegació de la Presidenta.

Quart.- DETERMINAR que la delegació d'atribucions conferides en aquesta resolució seran efectives a partir del dia 
següent al  de la seva signatura,  sens perjudici  de la publicació en el  Butlletí  Oficial  de la Província,  en la Gaseta 
Municipal i en el web municipal.

Cinquè.- PRECISAR, que aquesta disposició s'entén sense perjudici que la Presidenta pugui, en tot moment, revocar 
total  o  parcialment  les  delegacions  concedides  o  abocar  el  coneixement  d'un  determinar  assumpte,  assumint, 
conseqüentment, el ple exercici de la corresponent facultat.

Sisè.- DONAR COMPTE de la present resolució al Consell d'Administració de l'Institut en la propera sessió que celebri.

Barcelona, 13 de juny de 2016
La secretària delegada, p. d. 16/10/2015, Rosa Martín Niubó
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