3.- Disposar que la present resolució serà efectiva a partir del dia d’avui, sense perjudici de
notificar-la a la persona interessada, 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.
4.- Publicar aquesta resolució en el tauler comarcal d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la
província.
5. Donar compte d’aquesta resolució al Ple del Consell, en la propera sessió que celebri, i al
servei que tramita els expedients esmentats.”
Vic (Osona), 26 de juliol de 2019
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2.- El vicepresident primer delegat haurà d’informar a posteriori a aquesta presidència de la
gestió i disposicions que dicti i, prèviament, de les disposicions de transcendència, d’acord
amb el previst en l’article 115 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

CVE 2019028068

expedients administratius de permisos d’abocament d’aigües residuals d’establiments
industrials a la xarxa de col·lectors, dels permisos d’abocaments d’aigües residuals via
camió cisterna, dels informes per a la connexió de la xarxa d’aigües residuals al sistema de
sanejament públic de les estacions de depuració d’aigües residuals (EDAR) i de
l’autorització de connexió a la xarxa de clavegueram públic, amb la facultat de dirigir i
gestionar el servei, resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers, que inclou
la resolució dels recursos de reposició que es puguin interposar.

Data 5-8-2019

“1.- Delegar en el vicepresident primer la competència genèrica per a la resolució de tots els

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Per a coneixement general es fa públic que el President del Consell Comarcal d'Osona ha
signat, amb data 23 de juliol de 2019, la resolució número 2019PRES000314 que en la seva
part dispositiva és del tenor literal següent:
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