TERCER: Notificar personalment la present resolució a les persones designades, que es
considerarà acceptada tàcitament, llevat manifestació expressa i remetre la Resolució de
nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació. Igualment publicar la
Resolució en el tauler d’ anuncis de l’ Ajuntament i a la web municipal, sense perjudici de la
seva efectivitat des del dia següent al de la seva signatura per l’alcalde.
QUART: Donar compte al Ple de l’ Ajuntament d’ aquesta resolució en la primera sessió que
dugui a terme.”

Tagamanent, 1 d’agost de 2019

https://bop.diba.cat
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L’alcalde, Ignasi Martínez i Murciano

CVE 2019029249

SEGON: Fer avinent als tinents d’alcalde nomenats que els correspon, amb acceptació prèvia
del càrrec, substituir l’alcalde en la totalitat de les seves funcions i per ordre del seu
nomenament, en els casos d’ absència, malaltia o impediment que l’impossibiliti per a l’exercici
de les seves atribucions i que es considerarà que accepten el càrrec tàcitament, si en el termini
de tres dies hàbils a partir de la comunicació no hi manifestin cap oposició, i que aquesta
condició només es perd en cas de renuncia, que ha de ser expressa i manifestada per escrit,
cessament o pèrdua de la condició de membre de la Junta de Govern local.

Data 14-8-2019

PRIMER: Designar com a tinents d’alcalde de l’Ajuntament de Tagamanent als regidors
següents:
- 1er Tinent. Sr. Sean Nichols Acuña Smith
- 2n Tinent: Sra. Eulàlia Aguilà Zueras

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En compliment de l’article 46 del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i regim jurídic de les entitat locals,
es fa públic el Decret d’Alcaldia núm. 2019/104, de data 9 de juliol de 2019, la part
resolutiva del qual és la següent:

A

ANUNCI
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