Dijous, 10 de setembre de 2015
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Consell Comarcal del Vallès Occidental
ANUNCI d'informació pública
Per la Presidència s'ha dictat la Resolució núm. 104/2015 de 24 de juliol, de nomenament de vicepresidents/es d'aquest
consell comarcal en els termes següents:
Procediment: Règim intern. Cartipàs mandat Corporatiu 2015-2019.
Tràmit: Delegació de diverses representacions i de presidència als Consorcis.
Òrgan: Presidència.
Expedient: 2015-2019.
Quadre classificació: G1003.
1.- Antecedents de fet.
I. El dia 17 de juliol de 2015 es va constituir el Consell Comarcal del Vallès Occidental per al mandat corporatiu 20152019, varen prendre possessió del càrrec els consellers/es comarcals, d'acord amb l'acta de proclamació lliurada per la
Junta Electoral Provincial de Barcelona del dia 1 de juliol de 2015, i es va escollir a la presidència.
II. Efectuada la constitució de la corporació, procedeix la realització de les actuacions conduents a la configuració del
cartipàs; una de les quals, és la que fa referència a la designació dels membres del Consell que han de format part dels
diferents consorcis comarcals de turisme i gestió de residus; tota vegada el Consell Comarcal és membre del Consorci
de Turisme del Vallès Occidental, del Consorci per a la Gestió del Residu del Vallès Occidental i del Consorci
d'Ocupació del Vallès Occidental.
2.- Fonaments de dret.
1er.- Normativa aplicable.
La normativa aplicable és la següent:
- El Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'organització comarcal de
Catalunya (TRLOCC).
- La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú (LRJPAC).
- La Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya
(LRJPAPC), especialment els articles 12 i 13.
- Estatuts del Consorci de Turisme del Vallès Occidental.

2on.- Designació dels membres del consell als consorcis del Vallès Occidental.
L'article 13 de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, text refós aprovat per Decret legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, atorga diferents competències a la Presidència.
El Règim de delegacions que contempla l'article 11 i següents del Reglament Orgànic Comarcal que la forma i
naturalesa de les delegacions que poden fer els òrgans comarcals tant el Ple com la Presidència.
Els Estatuts del Consorci de Turisme del Vallès Occidental, contemplen en el seu article 10 que el Consell Comarcal
disposarà de dues vocalies; i disposa en el seu article 15, que la Presidència del Consorci, i per extensió del Consell
General i del seu Consell Executiu serà exercida per qui ho sigui del Consell Comarcal o per delegació seva altre
membre del Consell General del Consorci.
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- Estatuts del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
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L'article 7 dels Estatuts del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, que disposa que cada membre
tindrà un representant en el Consell plenari.
En conseqüència de tot el què s'ha exposat, aquesta Presidència en ús de les facultats indicades en la part expositiva,
DECRETA:
Primer.- DESIGNAR com a representants del Consell Comarcal del Vallès Occidental al Consorci de Turisme del Vallès
Occidental als següents consellers/es comarcals:
- el Sr. Víctor Puig Sebastián.
- i la Sra. Maria Ángeles Marcuello Martínez.
Segon.- DELEGAR en el Sr. Víctor Puig Sebastián la Presidència del Consorci de Turisme del Vallès Occidental, en tots
els efectes i atribucions que li atorguen els Estatuts del Consorci de Turisme del Vallès Occidental.
Tercer.- COMUNICAR al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, que la representació del Consell
Comarcal en la referida institució serà exercida per aquesta Presidència del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Quart.- ESTABLIR que, de conformitat amb allò que determina l'article 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre
(LRJPAC) i 8.6 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost (LRJPAPC), les delegacions efectuades en aquest Decret seran
publicades en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler d'anuncis i a la pàgina web comarcal, i difondre-la, en
compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la seu electrònica
comarcal, en compliment del què disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon govern, i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació i bon govern de Catalunya.
Cinquè.- COMUNICAR aquests acords a les persones interessades.
Sisè.- DONAR COMPTE d'aquest Decret en la propera sessió plenària que se celebri.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
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Vallès Occidental, 1 de setembre de 2015
El president, Ignasi Giménez Renom
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