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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
CONSELLS COMARCALS
CONSELL COMARCAL D'OSONA
EDICTE sobre acceptació d'un encàrrec de gestió del servei d'ajuda a domicili.
El ple del Consell Comarcal d'Osona, en sessió corresponent al dia 26 de març de 2014, va adoptar l’acord que
transcrit en la seva part dispositiva diu:
“1r.- Acceptar l’encàrrec efectuat per l’Ajuntament de Vic, per a la gestió del servei d’ajuda a domicili dels
beneficiaris d’aquest municipi, si bé condicionada al compliment d’allò que preveu l’article 19 del reglament del
PAC que consta en l’expedient.
2n.- Aprovar el conveni a subscriure entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Vic per a l’encàrrec
de gestió del servei d’ajuda a domicili dels beneficiaris d’aquest municipi, que consta a l’expedient. El conveni
iniciarà la seva vigència una vegada finalitzi el tràmit d’exposició pública.
3r.- Sotmetre el present acord a exposició pública, especialment adreçada als possibles afectats per l’encàrrec,
l’empresa adjudicatària del servei i als possibles usuaris del servei, pel termini d’un mes, mitjançant edicte
publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un diari de difusió comarcal.
4t.- Determinar que l’encàrrec esdevingui ferm i efectiu en el cas que, durant el termini d’exposició al públic,
no s’hi presenti cap reclamació, efectuant nova publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
5è.- Facultar tan àmpliament com sigui necessari per al desenvolupament d’aquests acords al president del
Consell Comarcal o persona en qui delegui.”

En compliment dels acords anteriorment indicats, l’expedient s’exposa als possibles afectats per la delegació i
als possibles usuaris, durant el termini d’un mes, comptats a partir de la publicació d’aquest edicte al DOGC.

Vic, 28 de març de 2014

Anna Seijas Vila
Gerent
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