Dijous, 3 d'agost de 2017
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà
ANUNCI
Es fa públic que el Ple Municipal, reunit en sessió de 3 de juliol de 2017, va aprovar l'acord, la part dispositiva del qual
és la següent:
Primer.- Aprovar inicialment l'adhesió d'aquest ajuntament en el consorci denominat "Consorci d'Osona de Serveis
Socials" integrat format pels ajuntaments de d'Alpens, Calldetenes, Collsuspina, Espinelves, Gurb, Les Masies de Roda,
Lluçà, Montesquiu, Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Roda de Ter, Rupit i Pruit, Sant Agustí de Lluçanès, Sant
Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Feliu Sasserra, Sant Julià de Vilatorta, Sant Martí d'Albars, Sant Quirze
de Besora, Sant Pere de Torelló, Sant Sadurní d'Osormort, Sant Vicenç de Torelló, Santa Eugènia de Berga, Santa
Maria de Besora, Santa Maria de Corcó, Sobremunt, Sora, Tavertet, Tavèrnoles, Vidrà i Vilanova de Sau i pel Consell
Comarcal d'Osona, així com el text refós del estatuts que el regeixen, que s'adjunta i que es troba en tràmit d'exposició
pública.
Segon.- Efectuar l'oportuna consignació pressupostària en el Pressupost de despeses de l'exercici 2018 i en els
pressupostos dels exercicis següents, per satisfer l'aportació que correspon a aquest Ajuntament en favor del Consorci.
Tercer.- Sotmetre a informació pública durant trenta dies els acords anteriors, a efectes de presentació d'al·legacions i
reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al tauler d'edictes de la corporació.
Quart.- Disposar que, transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació o reclamació,
els acords i el text refós dels estatuts esdevindran aprovats amb caràcter definitiu sense necessitat d'adoptar cap nou
acord i es procedirà a la publicació d'un anunci en el BOP, en el DOGC i en el tauler d'anuncis, indicant que l'acord ha
esdevingut definitiu i que el text definitiu dels estatuts serà el que publiqui el Consorci d'Osona de Serveis Socials, una
vegada transcorregut el tràmit d'informació pública. En cas que se'n presentin seran resoltes per la Corporació.
Cinquè.- Trametre certificació d'aquests acords, juntament amb els estatuts diligenciats al Consorci d'Osona de Serveis
Socials i a la resta d'ajuntaments interessats per al seu coneixement.
Sisè.- Disposar que un cop transcorregut el termini d'informació pública es trameti al Consorci d'Osona de Serveis
Socials, una certificació del resultat de la informació pública a l'efecte de procedir a la integració en el consorci.
Setè.- Nomenar membre del Consell Plenari del Consorci d'Osona de Serveis Socials, en representació d'aquest
Ajuntament, Sra. Francina Puig Suriñach, Regidora de Benestar Social.
Vuitè.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari, el Sr. Alcalde-President i la Regidora delegada de Serveis
Socials, indistintament, per al més eficaç desenvolupament d'aquest acord, inclusiu per a la signatura dels documents
que siguin necessaris.
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