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Taboleiro de anuncios electrónico resolución Alcaldía de data 7 de febreiro de 2020

D E C R E T O

ASUNTO: TABOLEIRO DE ANUNCIOS ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE: 2020/G003/000042

ANTECEDENTES:

De conformidade coa Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Pú-
blicas e a Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público (BOE 02/10/2015), coa intención, por parte 
do Concello de Fisterra, de comezar a publicar no taboleiro de anuncios electrónico e co fin de regular a súa aplicación.

No uso das atribucións que me outorga a lexislación do réxime local, RESOLVO: TABOLEIRO DE ANUNCIOS ELECTRÓNICO.

1. A publicación de actos e comunicacións que, por disposición legal ou regulamentaria, deben publicarse no taboleiro 
de editos municipal, poderá ser substituída ou complementada pola súa publicación no taboleiro de anuncios electrónicos 
da sede electrónica do Concello.

2. O acceso ao taboleiro de anuncios electrónico non requirirá ningún mecanismo especial de acreditación da identi-
dade do cidadán.

O taboleiro de anuncios electrónico publicarase na sede electrónica do Concello.

O taboleiro de anuncios electrónico disporá dos sistemas e mecanismos que garantan a autenticidade, a integridade 
e a dispoñibilidade do seu contido. Para os efectos do cómputo dos prazos que corresponda, establecerase o mecanismo 
que garanta a constatación da data e hora de publicación dos editos.

O taboleiro de editos electrónico estará dispoñible as 24 horas do día, todos os días do ano, a través da sede elec-
trónica municipal. Cando, por razóns técnicas, se previra que o taboleiro de editos electrónico poida non estar operativo, 
deberase informar diso aos usuarios con antelación suficiente, indicando cáles son os medios alternativos de consulta do 
taboleiro que estean dispoñibles.

Naqueles casos en que a publicación na sede electrónica substitúa ao taboleiro de anuncios presencial facilitarase aos 
cidadáns a consulta na sede física do Concello e, no caso de o requiriren, asesoramento para tal efecto.

Mandouno e asina o Sr. alcalde en Fisterra, a sete de febreiro de dous mil vinte, do que eu, como secretario, de que 
certifico.

             ANTE MIN

O ALCALDE         O SECRETARIO

José Marcote Suárez      José Ramón Lema Fuentes
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