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DECRET DE PRESIDÈNCIA

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu al  nomenament de membres de la Junta de Govern local

Fets

El Reglament Orgànic Comarcal estableix la Junta de Govern com a òrgan complementari de
caràcter permanent del Consell Comarcal. 

Constituït el nou Consell Comarcal en sessió plenària  extraordinària del dia 15 de juliol de
2015, correspon a aquesta Presidència nomenar els membres que integren la Junta de  Govern
en nombre no superior a onze (11), equivalent al terç estricte del nombre legal de membres de la
Corporació, que és de trenta-tres (33).

Fonaments de dret

- Articles 20.1 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local
- Articles 48 i 54 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de

la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
- Articles 35 i 52 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, 

aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF).
- Article 12 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de

la Llei de l'organització comarcal de Catalunya.
- Articles  81-87 del  Reglament  Orgànic  del  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  (ROC),

aprovat amb caràcter definitiu pel Ple del Consell Comarcal en la seva sessió ordinària de 4
de maig de 2004.

RESOLUCIÓ

Per tant, aquesta Presidència

HA RESOLT:

Primer.- Nomenar membres de la Junta de Govern local, sota la Presidència d’aquest Consell
Comarcal, els consellers següents:

Consellers membres

Sr. Joaquim Felip Gayolà
Sra. Montserrat Mindan  Cortada
Sr. Alex Hernández González
Sr. Alfons Vila Cuadrado
Sra. Sònia Martínez Juli



Sr. Josep M. Cervera Pinart
Sr. Enric Gironella Colomer
Sr. Manuel Toro Coll
Sr. Pere Casellas Rossell
Sr. Pere Moradell Puig

Les funcions de la Junta de Govern local, a més d'assistir i  assessorar la Presidència, són les
que es preveuen en el Reglament Orgànic Comarcal i les que li deleguin de forma expressa el
Ple o la Presidència.

Segon.- Fixar com a dia i hora de celebració, en primera convocatòria, de les sessions ordinàries
de la Junta de Govern local els dimarts de cada setmana, a les cinc de la tarda (17:00 h).

Tercer.- El  contingut  d’aquesta  resolució  assorteix efectes  des  de  la  data  d’expedició,  sens
perjudici de les publicacions reglamentàries i de donar-ne compte al Ple de la Corporació.

Quart.- Donar-ne coneixement a les persones designades i a les diferents àrees i serveis del
Consell Comarcal.

Figueres, 24 de juliol de 2016

En dono fe 
El president, La secretària accidental,

Ferran Roquer i Padrosa Francesca Falcó i Roig


