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Modificació del règim de delegacions de competències de caràcter
general, en favor de diferents consellers i conselleres
2015/929

Per mitjà de resolució de presidència núm. 2019P324 de data 22 de març de 2019 es va
resoldre el següent:
Primer.- Modificar la delegació de l’àmbit adscrit al Departament d’Organització Interna a
favor de la Sra. Dafne Galvany Rossell, en substitució del Sr. Lluís Martí Barnés Tarrés.
- Convocatòries i Projectes: Sr. Sra. Dafne Galvany Rossell
Segon.- La delegació a favor dels esmentats consellers i conselleres a la que abans s'ha fet
referència, comportarà, tant la facultat de direcció de l'àmbit corresponent, com la seva
gestió, fins i tot la firma de quants documents de tràmit, incloses les propostes de resolució
que siguin necessàries per l'execució de l'esmentada delegació.
Tercer.- Les atribucions delegades s'hauran d'exercir d’acord amb els termes i dins dels
límits d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un
altre òrgan o conseller.
Quart.- Aquestes delegacions, de conformitat amb el que disposa l’article 44.2 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efecte des del dia d’avui amb caràcter
indefinit, sense perjudici de la potestat d'advocació d'aquesta Presidència.

Cinquè.- Donar publicitat a aquestes delegacions a través del tauler d’anuncis del Consell
Comarcal i del Butlletí Oficial de la Província.

Salvador Balliu Torroella
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26/03/2019 PRESIDENT

En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels consellers i
conselleres delegats, assumirà directament i automàticament les seves competències
aquesta Presidència, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests
efectes exercitada la potestat d’advocació, sense necessitat d’una nova expressa en aquest
sentit, sempre que així es notifiqui als interessants en l’expedient.
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Sisè.- Notificar aquesta resolució als consellers i conselleres afectats, entenent-se
acceptada la competència delegada de forma tàcita, si dins del termini de les 24 hores
següents no es manifesta res en contra, o es fa ús de la delegació.
Setè.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc.

El que es fa públic per general coneixement.
El president
Salvador Balliu Torroella

Santa Coloma de Farners,

Salvador Balliu Torroella
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26/03/2019 PRESIDENT

La data vàlida d’aquest document és la data de signatura del titular de l’òrgan de Presidència que consta al marge esquerre.
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