
EN JOSEP LARA TRISTANTE, PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL DEL 
BERGUEDÀ

Vista la Llei 6/87, de 4 d’abril, d’organització comarcal de Catalunya,  i per tal  
de donar una major operativitat al Consell Comarcal, 

DECRETA:

PRIMER: Nomenar les següents vicepresidències:

Vicepresidència 1ª: Francesc Xavier Francas Bartes
Vicepresidència 2ª: Abel Garcia Marín
Vicepresidència 3ª: Llorenç Altozano Sevilla.
Vicepresidència 4ª: Vicenç Linares Clota.   

Les  competències  bàsiques  dels  vicepresidents  són  les  de  substituir  el 
President en els casos d’absència, malaltia, vacant en la Presidència, deure 
legal  d’abstenció  o  impediment,  segons  l'ordre  de  prelació  que  estableix  el 
decret de nomenament. En el supòsit de substitució del President per raons 
d’absència o malaltia el vicepresident que assumeixi les seves funcions no pot 
revocar les delegacions atorgades pel President al Consell de Presidència i/o a 
Consellers i Conselleres.

 SEGON:   Delegar  en  els  consellers,  les  àrees de responsabilitat  d’aquest 
Consell Comarcal com s’indica seguidament:

Sr. Vicens Linares: Hisenda i Turisme 

Sra. Anna Maria Serra: Afers socials i cultura i  participació en el Patronat de 
l’Hospital Sant Bernabé (HSB) 

Sr. Xavier Francàs: Medi Ambient (residus, sanejament, abocador comarcal) i 
territori 

Sr. Pere Farré: Brigada, protecció civil i manteniment de camins

Montserrat  Badia:  recursos  humans  i   serveis  assistència  local  (assistència 
jurídica,  enginyeria,  arquitectura,  oficina  de  supervisió  de  projectes  i 
mediació).-.



Sr. Adrià Solé: suport a municipis amb menys habitants, món rural, recursos 
cinegètics 

Sr.Abel Garcia: esports, comunicació i transport i turisme actiu. 

Antoni Clement: consum, desenvolupament rural. 

Llorenç Altozano: joventut, educació i salut. 

Aquesta delegació compren la facultat d’emetre informes i  propostes d’acord, 
fer  seguiment  d’expedients  i  donar  directius  en  relació  amb  les  matèries 
delegades, sense que la delegació inclogui la facultat de dictar resolucions. 

TERCER: Els membres del  Consell  de  Presidència  seran el  president  i  els 
vicepresidents.  Assistiran  també  als  Consells  de  Presidència  els  consellers 
delegats per tal que defensin les propostes d’acord que han elevat des de les 
seves  àrees  de  responsabilitat.  La  periodicitat  serà  setmanal  pels 
vicepresidents i quinzenal per la resta de consellers delegats. 

QUART. Delegar en el Consell de Presidència totes les funcions que atribueix 
al president la Llei 6/87, de 4 d’abril, d’organització comarcal de Catalunya, així 
com les que li atribueixen les altres lleis i que siguin delegables per la seva 
naturalesa. 

CINQUÈ:  Donar  compte  d'aquesta  resolució  al  Ple  comarcal  en  la  primera 
sessió  que  celebri,  i  publicar-la  al  Butlletí  Oficial  de  la  província  i  al  tauler 
d'anuncis del Consell, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia d'avui i 
notificar aquesta resolució als consellers afectats. 

Berga, document signat digitalment al marge

El president.
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