c) Aprovar i autoritzar la signatura de convenis.
d) Adhesió a programes i projectes.
e) Emetre informes a petició d’entitats locals de la comarca.
f) Emetre informes, amb caràcter d’urgència, en relació amb els plans i programes que
corresponguin al Ple.
g) Aprovar les certificacions i els pagaments de les obres comarcals adjudicades pel
Ple, per la mateixa Comissió Permanent del Ple o per altres ens diferents de la
comarca.
h) Aprovar la distribució i el pagament de les subvencions finalistes que rebi o s’assignin
al Consell Comarcal.
i)

Les competències respecte de l’adjudicació de les concessions sobre els béns de la
Corporació i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial
així com l’alienació del patrimoni en els casos en que no estiguin atribuïdes a la
presidència, i dels béns declarats de valor històric o artístic qualssevol que sigui el
seu valor.

j)

Contractar el personal laboral, així com les seves pròrrogues i aprovar les bases de
les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de
treball.

k) Aprovar les tarifes dels preus públics i de les prestacions patrimonials de caràcter
públic no tributari.

https://bop.diba.cat

Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions a partir del límit màxim
autoritzat al president o al gerent.

B

l)

Pàg. 1-2

b) Sol·licitar i acceptar subvencions.
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a) Concedir subvencions, quan així no estigui atribuït a un altre òrgan.

Data 7-2-2020

“1r.- Modificar la redacció del que disposa el punt tercer de l’acord de Ple Comarcal de data
25 de juliol de 2019 sobre constitució de la Comissió Permanent del Ple i del seu règim
competencial, incorporant la l’apartat j) en l’últim paràgraf, quedant de la següent manera:
“Delegar en la Comissió Permanent del Ple les atribucions plenàries següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Per a coneixement general es fa públic que el Ple del Consell Comarcal d'Osona, en la
sessió del dia 27 de gener de 2020, ha adoptat l’acord que en la seva part expositiva és del
tenor literal següent:

A

ANUNCI

Les atribucions assenyalades amb les lletres a), b), c), d), e), j) i l), es podran assumir de
manera extraordinària pel President, el qual en donarà compte a la propera Comissió
Permanent del Ple, en aquells casos d’urgència, o en que els terminis per poder adoptar
l’acord siguin peremptoris o preclusius, o en aquells períodes en que la Comissió Permanent
del Ple no es reuneixi (concretament, els mesos d’agost, períodes en que el Consell està en
funcions).”
2n.- Publicar aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i de Girona,
en el tauler d’anuncis i en la pàgina web del Consell Comarcal d’Osona, en compliment del
que disposa l’art. 64.2 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.
3r.- Notificar aquest acord als membres de la Comissió Permanent del Ple i donar-ne compte
a la Intervenció i Secretaria pels seus efectes.”

Vic (Osona), 30 de gener 2020

https://bop.diba.cat
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El gerent
Jaume Colomer

Pàg. 2-2

q) Qualsevol altra funció que li atribueixin les lleis o que la normativa assigni al Consell
Comarcal i no especifiqui a quin òrgan correspon. En cap cas se li podran atribuir
competències del Ple pel que respecta a les lletres a), b), c) i g) de l’article 14 del
Text Refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.
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p) Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes
administratius emanats dels òrgans del Consell, en matèries de la competència
respectiva.

Data 7-2-2020

o) El nomenament de representants en virtut del que es disposi en els convenis que
s’aprovin.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

n) La concertació de les operacions de crèdit que no excedeixi del 10% dels recursos
ordinaris del pressupost, incloses les de tresoreria, de conformitat amb el que
disposa el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Real
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

A

m) Aprovar els pressupostos de funcionament dels serveis assignats al Consell.
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