PODER APUD ACTA
(Lloc i data)
COMPAREIX davant meu,
, funcionari/ària de l’Ajuntament de
Ferreries, el/la senyor/a
, proveït/ïda amb DNI/NIE núm.
, que exhibeix en aquest moment, amb domicili a
i adreça electrònica
, actuant en nom propi o en representació de amb
DNI/NIE/CIF núm.
.
El motiu de la seva compareixença és atorgar poder de representació de conformitat amb allò previst en l'article
5.4 de la Llei 39/2015 d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a favor
de
, proveït/ïda amb DNI/NIE/CIF núm.
del qual
presenta còpia, amb domicili a
, i adreça electrònica
i en aquest sentit
MANIFESTA:
Que confereix poder tan ample i suficient com sigui necessari a la persona assenyalada en el paràgraf precedent
per tal que el/la representi davant l'administració indicada més avall i el/la faculta expressament per actuar en el
seu nom i representació.
Àmbit:

Davant el Consell Insular de Menorca
Davant l’Ajuntament de Ferreries

Abast de la representació:
Per a qualsevol actuació
En qualsevol actuació, presentant sol·licituds, declaracions i comunicacions prèvies, presentant recursos, desistint
d’accions o renunciant a drets i qualsevol altre tràmit o actuació que sigui necessària per a la defensa dels meus
drets.
Per a qualsevol actuació en el marc d’un expedient concret
Nombre expedient:
En qualsevol actuació en el marc del procediment o família de procediments indicats, presentant sol·licituds,
declaracions i comunicacions prèvies, formulant recursos, desistint d'accions o renunciant a drets i en qualsevol
altre tràmit o actuació que calgui per a la defensa dels meus drets.
Per a la realització d'un tràmit o tràmits concrets
Tràmit:
Tràmit:
Tràmit:
Tràmit:
Tràmit:
El present poder s'atorga per al termini següent:
Per un termini concret:
Pel termini que duri la tramitació de l'expedient.
Pel termini que sigui necessari per realitzar el tràmit.
En qualsevol cas la vigència màxima del poder és de cinc anys d'acord amb allò establert en l’article 6.6 de la Llei
39/2015, d'1 d’octubre, de procediment administratiu.
Fetes les anteriors manifestacions es dóna per finalitzat aquest acte i un cop llegida aquesta acta al compareixent
hi manifesta la seva conformitat i la signa davant meu, de la qual cosa don fe.
El/la poderdant

El/la funcionari/ària

