
 
RN:02/CPM/cn 

 

 
CONVOCATÒRIA 

 
Es convoca els components del Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà a la sessió ordinària 
que es celebrarà de forma telemàtica, el proper dimarts 29 de setembre de 2020 a les 
18:00 hores , en primera convocatòria, i en segona, si calgués, el següent dia hàbil successiu 
a la mateixa hora, d’acord amb el següent: 

 
 

ORDRE DEL DIA 

 
1.    Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària anterior de data 4 

d’agost de 2020.- 
 

Assabentats 
 

2.   Expedient relatiu a al perllongament vigència regulació del treball aprovada en el Pla 
específic per a la reincorporació a l’activitat laboral del personal al servei del Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà.- Donar compte del decret de presidència de data 22 de 
setembre de 2020.- (Exp. 2020/1231) 

 

Ratificacions 

 
3.   Expedient relatiu a fer efectiva la signatura dels convenis de col·laboració per aquest 

any 2020 relatius a l'Oficina Local d'Habitatge i el Programa de Mediació per al Lloguer 
Social; així com acceptar el pagament de les aportacions econòmiques inicials dels 
mateixos per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.- Ratificació de  l’acord de 
Junta de Govern de data 21 de juliol de 2020.- (Exp.2020/621) 
 

4.    Expedient relatiu a Aprovació del conveni de cooperació educativa entre el Consell 
Comarcal de l'Alt Empordà i la Universitat Pompeu Fabra per la realització de les 
practiques acadèmiques externes de l'alumne Núria Pérez Milan.- Ratificació del decret 
de presidència de data 29 de juliol de 2020.- (Exp. 2020/931) 

 

Propostes 



 
 

5.    Expedient relatiu a la modificació de crèdit 20/14 - Associació per a la Formació 
Professional de l'Alt Empordà.- (Exp. 2020/1096) 

 
Dictàmens 

 
6.    Expedient relatiu a l’aprovació del Pla Comarcal de Joventut de l’Alt Empordà 2020-

2024 (PCJ).- (Exp. 2020/1121) 

  
7.   Expedient relatiu a l'aprovació del Conveni de Col·laboració entre el Consell Comarcal 

de l’Alt Empordà i la Fundació Oscobe (Grup Incorpora Girona), en el marc del 
Programa Incorpora de l’Obra Social «La Caixa», per tal d'afavorir una major 
incorporació de les persones amb risc d'exclusió al món laboral i promoure la 
responsabilitat social.- (Exp. 2020/1019) 

 
8.   Expedient relatiu a la resolució de la col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt 

Empordà i l'ajuntament de La Jonquera per al desenvolupament del Projecte Tècnic 
de joventut compartit al municipi de La Jonquera i de l’aprovació de la liquidació 
corresponent al període de gener a març 2020, pertanyent a la part proporcional del 
servei prestat.- (Exp. 2020/1032) 

  
9.    Expedient relatiu al reconeixement extrajudicial de crèdit del contracte de 

subministrament, instal·lació i lloguer de 6 mòduls prefabricats al Centre de 
tractament de Residus de l'Alt Empordà.- (Exp. 2020/932) 

  
10. Expedient relatiu a donar compte al Ple de l'informe d'execució del pressupost i 

actualització d'objectius d'estabilitat pressupostària i endeutament corresponent al 
segon trimestre de 2020.- (Exp. 2020/1028) 
  

11. Expedient relatiu a la delegació conferida a la Diputació de Girona, de diverses 
facultats de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic 
locals, regulada al Pla de serveis aprovat per Xaloc (BOP de Girona núm. 135 de 15 
de juliol de 2020).- (Exp. 2020/995) 

  
12.  Expedient relatiu a les Ordenances Fiscals per a l’any 2021.- Aprovació inicial.- (Exp. 

2020/1128) 

  
13.  Expedient relatiu a l'Ordenança general reguladora dels preus públics del servei d'ajut 

a domicili SAD per a l'any 2021.- (Exp. 2020/1141) 



 
  

14.  Expedient relatiu a l’Ordenança general reguladora dels preus públics de l'àrea de 
Medi Ambient per a l'any 2021.- (Exp. 2020/1146) 

  
15.  Expedient relatiu a l'aprovació de dos convenis: 1) Conveni de delegació de 

competències entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i els Ajuntaments 
participants, per a la realització del Programa Treball i Formació 2020 Extraordinari 
Covid19, del Servei d'Ocupació de Catalunya; 2) Conveni de cooperació entre el 
Consell Comarcal de l'Alt Empordà i els Ajuntaments participants, per a la realització 
del Programa Treball i Formació  2020 Extraordinari Covid19, del Servei d'Ocupació de 
Catalunya a la comarca de l'Alt Empordà.- (Exp. 2020/928) 

  
16.  Expedient relatiu a la declaració de la masia Can Feliu de Camallera com a  Bé Cultural 

d’Interès Local (BCIL).- (Exp. 2020/151) 

  
17.  Expedient relatiu a la declaració de l’edifici de la Mina Canta de la Vajol com a Bé 

Cultural d’Interès Local (BCIL).- (Exp. 2020/805) 

  
18.  Expedient relatiu a la modificació de les contraprestacions econòmiques del servei 

comarcal de recollida porta a porta comercial de la FORM per a l’execució de les 
competències delegades pels Ajuntaments de la comarca.- (Exp. 2019/1273) 

  
19.  Expedient relatiu a l’aprovació de les contraprestacions econòmiques per a l’any 2021, 

per l'execució de les competències delegades pels ajuntaments de la comarca en 
matèria de tractament i deposició de residus al CTR, recollida selectiva FORM, residus 
especials i deixalleries, recollida de vehicles abandonats i protecció d'animals.- (Exp. 
2020/1123) 

  
20.  Expedient relatiu a l’aprovació del conveni de delegació de competències entre el 

Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Vilajuïga, dels Serveis 
Complementaris als Serveis Socials Bàsics.- (Exp. 2020/848) 

 

21.  Assumptes urgents.- 
 

22.  Precs i preguntes.- 
 

 

La presidenta 



 
 
 

 

Sònia Martínez Juli 
 

Figueres, a la data de la signatura electrònica 


