Edicte Decret núm. 682
Nomenament de tinents/es d’alcalde

Tercer. De conformitat amb l’article 48 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, els/les tinents/tes d’alcalde, en cas de substituir l’alcaldessa, es
limitaran a exercir les funcions pròpies d’aquesta i no podran revocar les competències
delegades per ella.
Quart. Aquest acord entrarà en vigor el mateix dia de la seva signatura i prèvia
acceptació per part dels/de les tinents/es d’alcalde nomenats/des, produirà efectes
jurídics fins que l’alcaldessa no el revoqui o no es produeixi el nomenament d’un nou
alcalde o alcaldessa.
Cinquè. Publicar aquest decret en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en
el Tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament, en compliment del que disposa l’article
44 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i al Portal de
transparència de la seu electrònica municipal.
Sisè. Notificar aquest acord a les persones nomenades tinents/es d’alcalde i a totes
les regidories de l’Ajuntament als efectes legals oportuns.
Setè. Donar compte al Ple, en la primera sessió que se celebri, pel seu coneixement i
efectes i en compliment del que disposa l’article 23.1 de la LRBLR.
El que es fa públic per general coneixement.
Matadepera, 2 de juliol de 2019

https://bop.diba.cat

Segon. Els o les tinents/es d’alcalde anteriorment nomenats, substituiran l'alcaldessa,
per ordre rigorós de prelació, en els supòsits d’absència, suspensió per sentència
judicial ferma, malaltia, vacant o per causa d’absència legal, en les funcions pròpies de
l’Alcaldia, així com en el supòsit de que aquesta quedes vacant, fins la presa de
possessió del nou alcalde o alcaldessa.
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Primer. Nomenar tinents/tes d’alcalde d’aquest ajuntament els regidors/es, membres
de la Junta de Govern Local, que tot seguit es relacionen:

A

Aquesta Alcaldia va dictar en data 1 de juliol de 2019 el decret núm. 682 quina part
dispositiva és com segueix:

Aquest és un document electrònic original.
Si vol obtenir una còpia autèntica d’aquest document en suport paper, que contindrà un codi segur de
verificació amb el qual podrà contrastar l’autenticitat del document des de https://www.seue.cat/web/matadepera/seu-electronica, pot generar-la des de la Carpeta Ciutadana accedint a
https://bpm.matadepera.cat/CarpetaCiutada/.
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L’alcalde,
Nil López i Crespo

