RN: 02/FM/cn

CONVOCATÒRIA
Es convoca els components del Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà a la sessió
ordinària que tindrà lloc a la seu del Consell Comarcal (C/ Nou, 48, Figueres) el proper
dimarts dia 25 de febrer 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
04/02/2019 .Assabentats

2. Decret de presidència, de data 5 de febrer de 2020, relatiu a l’organització política i
administrativa del Consell Comarcal i delegació d’atribucions en els consellers
comarcals.- Assabentat.- (Exp. 2019/1140)

3. Decret de presidència, de data 5 de febrer de 2020, relatiu al nomenament de
vicepresidents del Consell Comarcal.- Assabentat.- (Exp. 2019/1108)

4. Decret de presidència, de data 5 de febrer de 2020, relatiu al nomenament de membres
del Consell de Presidència.- Assabentat.- (Exp. 2019/1112)

5. Decret de presidència, de data 5 de febrer de 2020, relatiu al nomenament de membres
de la Junta de Govern.- Assabentat.- (Exp. 2019/1106)

6. Decret de presidència, de data 6 de febrer de 2020, relatiu a la designació de
representant corporatiu a la Comissió Tècnica d’Avaluació Ambiental.- Assabentat.- (Exp.
2019/1110)

7. Decret de presidència, de data 6 de febrer de 2020, relatiu a la designació de membres

de la Comissió consultiva de seguiment de l’abocador controlat comarcal de l’Alt
Empordà.- Assabentat.- (Exp. 2019/1139)
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8. Decret de gerència, de data 28 de gener de 2020, relatiu a les modificacions de les

condicions del compte bancari subscrit amb l’entitat financera Bankia.- Assabentat.- (Exp.
2020/102)
Ratificacions

9. Expedient relatiu a l’addenda de pròrroga per al 2020 i modificació del conveni de

col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, per col·laborar en la gestió de 16 places residencials d’acció
educativa (CRAE) ubicades al centre «CRAE l’Albera», de Figueres, per a infants i/o
adolescents dependents de la direcció general d’atenció a la infància i l’adolescència.Ratificació del decret de presidència de data 20 de desembre de 2019.- (Exp. 2019/1917)

10. Expedient relatiu al nomenament de representants del Consell Comarcal en diferents
entitats, institucions i organismes en els quals es requereix la presència corporativa.Ratificació del decret de presidència de data 10 de febrer de 2020.- (Exp. 2020/216)

11. Expedient relatiu al nomenament de representant del Consell Comarcal al Consell
d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient, de les comarques gironines (CILMA).- Ratificació
del decret de presidència de data 10 de febrer de 2020.- (Exp. 2020/219)

12. Expedient relatiu al nomenament de representant no corporatiu a l’Associació per al
Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRI-NOC).Ratificació del decret de presidència de data 12 de febrer de 2020.- (Exp. 2020/218)

13. Expedient relatiu al conveni de cessió en comodat del fons patrimonial de la família

Fages, de Figueres, entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el
Consell Comarcal de l’Alt Empordà i la representant de la família Fages.- Ratificació del
decret de presidència de data 10 de febrer de 2020.- (Exp. 2020/196)

14. Expedient relatiu a la inclusió dels projectes que han sol·licitat els ajuntaments dins del
Programa d’Assistència Tècnica per a l’any 2020.- Ratificació del decret de presidència
de data 10 de febrer de 2020.- (Exp. 2019/1512)
Propostes

15. Expedient relatiu a la designació de portaveus del grup comarcal de JUNTS.- (Exp.
2019/1118)

Dictàmens

16. Expedient relatiu a l’aprovació de l’addenda 2020 al Contracte-Programa 2016-2019 per
a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en matèria de serveis socials,
altres programes relatius al Benestar Social i polítiques d’igualtat.- (Exp. 2020/10)

17. Assumptes urgents.18. Precs i preguntes.-

La presidenta,

Sònia Martínez Juli
Figueres, a la data de la signatura electrònica

