
Dimarts, 25 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal de Parcs i Jardins

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

Als efectes de l'article 9.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic del sector públic, es fa públic el següent:

- Resolució del Gerent de Parcs i Jardins de Barcelona, IM, de 21 d'octubre de 2016, adoptada en ús de les atribucions  
conferides per l'article 13.1.a) dels Estatuts de l'Institut:

PRIMER.-DELEGAR en el cap del Departament d'Administració de l'Institut, Sr. Xavier Pellisé Guinjoan, en el marc de 
les  facultats  de  representació,  administració  i  gestió  ordinària  de  l'Institut,  les  facultats  necessàries  per  obtenir  el 
certificat de firma electrònica emès per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda, i  per 
utilitzar-lo en nom de l'Institut en els següents tràmits:

-  Presentació de tot tipus de declaracions, tant les informatives com les de pagament, davant de l'Agencia Estatal de 
Administración Tributaria.

- Accedir a les comunicacions telemàtiques de l'Agencia Estatal de Administración Tributaria.

-  Sol·licitud de certificats (d'estar al corrent d'obligacions tributàries, de subcontratistes per contractar amb el sector 
públic, etc.).

- Contestar requeriments.

- Variació de dades censals i qualsevol altra operació relacionada amb l'Agencia Estatal de Administración Tributaria.

SEGON.-En el  desenvolupament  dels assumptes enunciats  s'haurà de fer constar  necessàriament  que s'actua per 
delegació expressa de la Gerència de l'Institut.

TERCER.-La present delegació serà efectiva a partir del dia de la seva signatura, sens perjudici de la publicació en el  
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Barcelona, 21 d'octubre de 2016
La secretària delegada, p. d. 16/10/2015, Rosa Martín i Niubó

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