Secretaria General

ANUNCI

L’exercici de quantes accions siguin necessàries així com la interposició dels recursos
administratius o econòmic-administratius que es considerin procedents i el seu seguiment
per tots els seus tràmits en relació a la resolució de la Demarcación de Costas en Cataluña
(Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar) de data 23 de setembre de 2019
de liquidació del cànon del segon semestre de l’exercici 2019, per un import de 111.492,56,-€,
corresponent a la concessió demanial C-1004-B Instalaciones Olímpicas (002/96) Frente
Martímo de Poble Nou.
L’exercici de quantes accions siguin necessàries així com la interposició dels recursos
administratius o econòmic-administratius que es considerin procedents i el seu seguiment per
tots els seus tràmits en relació a l’acord de compensació d’ofici adoptat per l’Agència Estatal
d’Administració Tributaria (Delegació Especial de Catalunya) en data 16 d’abril de 2020 que
s’acompanya a aquest acord de delegació.
SEGON.- ESTABLIR que en les resolucions adoptades en l’exercici de les facultats delegades en aquest
decret es farà constar expressament que s’actua per delegació de l’Alcaldia.
TERCER.- DETERMINAR que la delegació d’atribucions conferides en aquesta resolució seran efectives a
partir del dia següent al de la seva adopció, sense perjudici de la publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i en la Gaseta Municipal.
QUART.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la primera sessió que
celebri.
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PRIMER.- DELEGAR, a l’empara d’allò establert a l’article 13.2 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de
la Carta Municipal de Barcelona en el Gerent de Pressupostos i Hisenda les atribucions següents:

CVE 2020019503

DISPOSO

Data 24-7-2020

En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta
Municipal de Barcelona,

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

DECRET

A

Es fa pública la resolució següent dictada per l’Alcaldessa, en data 30 de juny de 2020.

EL SECRETARI GENERAL
Jordi Cases i Pallarés
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