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2.- Efectuar les delegacions especials següents:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Promoció Econòmica i Consum
Cicle de l’Aigua
Turisme
Joventut i Polítiques d’Igualtat
Esports
Educació i Formació
Cultura i Arxiu
Adjunt a Cultura
Acció Social
Règim Intern i Hisenda, adjunt
a Vicepresidència 3a
Desenvolupament rural
Comunicació i Societat de la Informació
Cicle de Residus

Jordi Bruch Franch
Èric Sibina Màrquez
Àlex Montanyà Rifà
Maria Teresa Espadaler Casellas
Albert Prado Olmos
Sònia Muñoz Culubret
Núria Arau Crusellas
Xevi Rovira Montells
Rafa Cuenca Gamiz
Josep M. Freixanet Mayans
Ramon Roig Solé
Arnau Basco Cirera
Albert Castells Vilalta

Aquestes delegacions comprenen l’estudi, la impulsió, el foment, l’execució, la direcció i la
gestió, sempre sota la direcció i coordinació de la presidència i sense perjudici de les
competències de la gerència, dels serveis de les àrees corresponents, i també la potestat
d’elevar informes i dictàmens als òrgans de govern del Consell en relació amb les matèries
delegades, a través de les comissions informatives corresponents, però no la facultat de
resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres persones, d’acord amb l’article
43, paràgraf 5, lletra b) del ROF.
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Comissió informativa de Promoció Econòmica, Suport al Món Local i Cicle de l’Aigua,
en el vicepresident primer senyor Carles Banús Puigivila.
Comissió informativa de Serveis a les Persones, en el vicepresident segon senyor
Pere Medina Serrahima.
Comissió informativa de Medi Ambient i Sostenibilitat, Règim Intern i Hisenda, en la
vicepresidenta tercera, senyora Margarida Feliu Portabella.
Comissió Especial de Comptes, en el conseller adjunt a la vicepresidència tercera,
senyor Josep Maria Freixanet Mayans.

Data 5-8-2019

−

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

“1.- Delegar la presidència de les comissions informatives permanents i de la Comissió
Especial de Comptes, en les vicepresidències, d’acord amb el detall següent:

B

Per a coneixement general es fa públic que el President del Consell Comarcal d'Osona, ha
dictat amb data 23 de juliol de 2019, la resolució número 2019PRES000313 que en la seva
part dispositiva és del tenor literal següent:

A

ANUNCI

Vic (Osona), 26 de juliol de 2019

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 5-8-2019
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El secretari
Jaume Manau Terrés
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4.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple del Consell, en la propera sessió que celebri, i
publicar-ne un extracte al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la
Corporació.”

A

3.- Disposar que la present resolució serà efectiva a partir del dia d’avui, sense perjudici de
notificar-la a les persones interessades, entenent-se acceptada la delegació de forma tàcita,
si dins el termini de les 24 hores següents al de la notificació no es manifesta en contra.
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