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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 26 de gener de 2021 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 22 de 
desembre de 2020.-
 
Assabentats
 
2.- Expedient relatiu a l’aprovació del Pla de Disposició de Fons del Consell Comarcal de l'Alt 
Empordà per a l'any 2021.- Assabentat del decret de presidència de data 18 de gener de 
2021.- (Exp. 2021/40)

3.- Expedient relatiu a la revocació de la delegació de les atribucions efectuades en el 
conseller Sr. Carles Fortiana i Costa i delegació d'aquestes al conseller Sr. Agustí Badosa i 
Figueras.-  Assabentat del decret de presidència de data 12 de gener de 2021.- (Exp. 
2019/1140)

4.- Expedient relatiu al nomenament del Sr. Carles Fortiana i Costa com a conseller delegat i 
responsable de l’àrea de Protecció Civil.- Assabentat del decret de presidència de data 12 de 
gener de 2021.- (Exp. 2019/1140)

Dictàmens
 

5.- Expedient relatiu a la revisió de preus d’explotació, sol·licitada per l’empresa explotadora 
del Centre de Tractament de Residus de l’Alt Empordà, UTE CTR de l'Alt Empordà.- 
(Exp.2019/290)

 



6.- 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 per als mesos de juliol, agost, setembre i octubre de 2020.- (Exp.2020/1602).-
 
7.- Expedient relatiu a l’aprovació del Programa Eco-competents de Formació Ambiental a 
l'Alt Empordà.- (Exp.2020/1644)
 
8.- Expedient relatiu a la convalidació de l’omissió de la funció interventora, aprovar la 
continuïtat del procediment i el reconeixement extrajudicial a CÀRITAS DIOCESANA DE 
GIRONA per la prestació del Servei d’Assessorament jurídic del servei d’assessorament en 
estrangeria.- (Exp.2020/1631)

9.- Expedient relatiu a la convalidació de l’omissió de la funció interventora, aprovar la 
continuïtat del procediment i el reconeixement extrajudicial dels serveis de l’empresa BeCOM 
Comunicació SCP, pels serveis prestats durant el període del 01 de març de 2020 al 30 de 
juny de 2020.- (Exp.2020/1742)
 
10.- Expedient relatiu al reconeixement extrajudicial de les despeses corresponents a la 
prestació del servei de manteniment del programari subministrat per ABSIS 
BERGERLEVRAULT durant l'any 2020.- (Exp.2020/1620)
 
11.- Expedient relatiu a les despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança de 
responsabilitat civil administració pública i M. Industrial de les oficines del Consell Comarcal 
de l'Alt Empordà, c/Nou, 48, de Figueres.- (Exp.2020/1649)

12.- Assumptes urgents.-

13.- Precs i preguntes.-
 
 
La presidenta

Sònia Martínez Juli

Figueres, a la data de la signatura electrònica
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