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ACORDS ADOPTATS PEL PLE
DEL CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA D'l D'AGOST DE 1995
CONSELL COMARCAL
"^CEl Ple del Consell Comarcal es dóna per assabentat del decret de Presidència pel qual es disposava
nomenar com a vice-presidents del Consell Comarcal els senyors Josep Fernàndez i Menchón
(vicepresident primer), Joaquim Torrent i Tura (vicepresident segon) i Josep Blanch i Dalmau
(vicepresident tercer).
>fEs ratifica el decret de Presidència pel qual es va disposar nomenar gerent del Consell Comarcal,
amb efectes a partir del dia 15 de juliol de 1995, inclòs, Montserrat Buscató i Berta.
Ple del Consell Comarcal es dóna per assabentat de l'informe de la Presidència sobre la
constitució dels grups comarcals i els seus integrants i portaveus.
•^Es fixa en una cada tres mesos el mombre de sessions ordinàries del Ple del Consell, les quals se
celebraran el tercer divendres dels mesos de març, juny, setembre i desembre, a les 20.30 hores.
•^•Es creen les comissions permanents d'estudi, informe i consulta següents:
Comissió informativa de cooperació, programació i hisenda
Comissió informativa d'ordenació del territori i medi ambient
Comissió informativa de promoció, turisme i benestar social
Comissió informativa de cultura, joventut i esports
-£-El Ple es dóna per assabentat de l'informe de Presidència sobre l'adscripció de consellers comarcals
a les comissions permanents d'informe, estudi i consulta.
•^CEs nomenen representants del Consell en els òrgans col·legiats depenents del Consell i en òrgans
col·legiats aliens al Consell
•^S'aprova inicialment una modificació del Reglament Orgànic Comarcal, que suposa la introducció
com a òrgan complentari de caràcter permanent, la comissió de govern.
XS'acorda delegar diverses competències en favor de la Comissió de Govern:
1.- Sol·licitud de subvencions
2.- Les atribucions en matèria de personal regulades a les lletres b), c), d), i), j), 1), m), n), o),
q), r), s), t), u), v ) w ) de l'article 54.1 del Reglament del personal al servei de les entitats
locals
3.- La contractació d'obres i serveis irjclosos en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, la
quantia de les quals excedeixi la que és permesa al president o al gerent.
4.- L'exercici d'accions administratives i judicials
5.- L'alienació del patrimoni quan la seva quantia no excedeixi del 10 per cent dels recursos
ordinaris del seu pressupost
•^S'acorda concedir la dedicació exclusiva al conseller comarcal Jordi Cuadras i Avellana, el qual
percebrà, en concepte de retribució, la quantitat de 40.000'- pessetes mensuals, renunciant a ser
donar d'alta el Règim general de la seguretat social.
^S'acorda modificar inicialment la base 11.2 de les que regeixen el pressupost general per a l'exercici
de 1995.
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