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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 dia 26 de maig 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 28
d’abril de 2020.Assabentats
2. Expedient relatiu a la contractació del servei de transport escolar de les rutes: 38R1
(Lot 2), 40R1 (Lot 4) i 47R1 (Lot 6) -Suspensió dels contractes.- Assabentat del
decret de presidència de data 29 d’abril de 2020.- (Exp. 2017/959)
3. Expedient relatiu a l'aprovació del conveni de cooperació el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà i els Ajuntaments de Figueres, Roses, Castelló d'Empúries, Llançà, la
Jonquera i l’Escala per a la implementació del “Projecte de desenvolupament
comercial a l’Alt Empordà” en el marc de la convocatòria d'Agents de d'Ocupació i
Desenvolupament Local (AODL) del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, que
substitueix el conveni signat inicialment, entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà
i els Ajuntaments de Figueres, Roses, Castelló d'Empúries, Llançà i la Jonquera, el
desembre de l’any 2018.- Assabentat del decret de presidència de data 13 de maig
de 2020.- (Exp.2018/1672)
Ratificacions
4. Expedient relatiu a l’adhesió del Consell Comarcal de l'Alt Empordà al Decàleg per a
la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya, impulsat per l'Associació
Catalana de Municipis i per la Federació de Municipis de Catalunya.- Ratificació del
decret de presidència de data 23 d’abril de 2020.- (Exp.2020/539)
5. Aprovar la revocació parcial de la subvenció directa atorgada al Consell Comarcal de
l’Alt Empordà (CCAE) per part de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) per al
finançament del centre de tractament de residus municipals l’Alt Empordà (CTR).Ratificació del decret de presidència de data 4 de maig de 2020.- (Exp.2020/572)
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Propostes de presidència
6. Expedient relatiu a l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 20/05
en el pressupost de 2020.- (Exp. 2020/636)
7. Expedient relatiu a l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 20/06 en el
pressupost de 2020.- (Exp. 2020/637)
8. Expedient relatiu a l'Addenda al conveni de col·laboració entre el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà
per al curs 2019-2020.-(Exp. 2020/639)
Dictàmens
9. Expedient relatiu a la convalidació de l’omissió de la funció interventora, aprovar la
continuïtat del procediment i el reconeixement extrajudicial de les factures de gener
a abril de CARNS FIGUERES SLU.- (Exp. 2020/527)
10. Expedient relatiu a l’adhesió a l’Acord marc del servei de pòlisses d’assegurances
d’accidents, de vehicles, de responsabilitat de càrrecs electes i de defensa jurídica i
reclamació de danys, així com a la contractació de les pòlisses d'assegurances de
vehicles terrestres i de responsabilitat de càrrecs electes i personal al servei de
l'administració.- (Exp. 2020/505)
11. Expedient relatiu a la convalidació de l’omissió de la funció interventora, aprovar la
continuïtat del procediment i el reconeixement extrajudicial de la Fundació Privada
Altem.- (Exp. 2020/478)
12. Expedient relatiu a donar compte al Ple de l'informe d'execució del pressupost i
actualització d'objectius d'estabilitat pressupostaria i endeutament corresponent al
Primer trimestre 2020.- (Exp. 2020/632)
13. Aprovar la modificació de les contraprestacions econòmiques del servei comarcal de
recollida de la FORM per a l’execució de les competències delegades pels
ajuntaments de la comarca.- (Exp. 2019/1273)
14. Expedient relatiu a Dació de compte de l’Informe resum anual del Consell Comarcal
de l’Alt Empordà dels resultats del control intern, que s’estableix a l’article 213 del
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de l’exercici 2019.- (Exp.
2020/658)
15. 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. 2020/411)

Mocions
16. Moció d'adhesió del Consell Comarcal de l'Alt Empordà a la "Xarxa de memòria i de
prevenció del feixisme. Mai més".- (Exp. 2020/641)
17. Assumptes urgents.18. Precs i preguntes.-

La presidenta

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

