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Identificació:

Títol: Acceptació de renúncies i ratificació dels membres de la Comissió 
Permanent del Ple del Consell Comarcal de la Selva

Expedient: 2011/2361   

En data 31 de juliol de 2014 el president en funcions del Consell Comarcal de la Selva va 
dictar la Resolució de Presidència núm. 2014P148 relativa a l’acceptació de renúncies i 
ratificació dels membres de la Comissió Permanent del Ple, amb els acords que 
seguidament es transcriuen:

En primer lloc, acceptar la renúncia del Sr. Jordi Orobitg i Solé; el Sr. Joan Garriga i Crous; 
la Sra. Marta Contreras i Teixidó; el Sr. Eduard Adrobau i Ros; el Sr. Josep M. Bagot i 
Belfort; i la Sra. Isabel Lozano Ruiz.

En segon lloc ratificar els demés membres de la comissió permanent del Ple, que passarà a 
estar integrada pels següents consellers:

President: Sr. Salvador Balliu i Torroella 

Vocals: Sr. Josep Antoni Frias i Molina
Sra. Natàlia Figueras i Pagès 
Sr. Joaquim Torrecillas Carreras  
Sr. Emili Oller Gol 
Sr. Josep Roquet i Avellaneda
Sra. Olga Guillem Pujol 

Per últim caldrà donar compte de la resolució al ple de la corporació.

El que es fa públic per general coneixement. Si es vol impugnar el present acord, que posa fi 
a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent de la seva publicació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva 
publicació.

Santa Coloma de Farners, 11 d'agost de 2014

El president 

Salvador Balliu Torroella

Podeu consultar la autenticitat del document a:

https://seu.selva.cat/verificador
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