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CONVOCATÒRIA
 
Es convoca els components del Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà a la sessió 
ordinària, que es farà de forma telemàtica, el proper dimarts 27 de juliol 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 de data 22 de juny de 
2021.-

2.     Presa de possessió del càrrec de conseller comarcal del Sr. Francisco Javier Marín 
Estany, del grup Candidatura de Progrés.-
 
Assabentats

3.     Expedient relatiu a la suspensió del procediment de contractació dels serveis 
d'explotació del dipòsit controlat comarcal de residus municipals de l'Alt Empordà.- 
(Exp.2021/835)

 
4.     Expedient relatiu al conveni col·laboració entre el CCAE, a través de l’Agència Comarcal 
de l’Energia, i el Clima (ACEC) i ADICAE per impulsar accions conjuntes en l’àmbit de 
l’eficiència energètica, l’estalvi energètic i el foment de les energies renovables.- Donar 
compte del decret de presidència de data 15 de juliol de 2021.- (Exp.2021/863)
 
Propostes

5.     Expedient relatiu a ratificar la inclusió del punt núm. 6 a l’ordre del dia del Ple.- 
(Exp.2021/1143)

 



6.     Expedient relatiu al nomenament de representants del Consell Comarcal en diferents 
entitats, institucions i organismes en els quals es requereix la presència corporativa.- 
(Exp.2021/1143)

 
7.     Expedient relatiu a l’acceptació de la proposta de finançament dels serveis de transport 
i menjador escolar, curs 2021-2022.- (Exp.2021/1129)

Dictàmens
 
8.     Expedient relatiu al conveni entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament 
de Cabanes per al finançament i desplegament del programa de targetes moneder i ajuts 
extraordinaris per necessitats bàsiques de manutenció per fer front per la Covid-19.- 
(Exp.2021/876)
 
9.     Expedient relatiu al conveni entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament 
de Castelló d'Empúries per al finançament i desplegament del programa de targetes 
moneder i ajuts extraordinaris per necessitats bàsiques de manutenció per fer front per la 
Covid-19.- (Exp.2021/935)
 
10.  Expedient relatiu a l'Addenda econòmica al conveni de cooperació horitzontal per 
disposar de la plataforma electrònica de gestió d'expedients de serveis socials (GESS) entre 
Sumar, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya S.L. i el Consell Comarcal de l'Alt 
Empordà.- (Exp.2021/707)
 
11.  Expedient relatiu a la modificació de crèdit 21/18 - Serveis socials suplement de crèdit 
ajuts d’urgència en previsió de despesa.- (Exp.2021/968)
 
12.  Expedient relatiu a la modificació de crèdit 21/21 - Serveis Socials crèdit extraordinari 
liquidació ajuntaments pobresa energètica.- (Exp. 2021/1094)
 
13.  Expedient relatiu a la modificació de crèdit 21/22 – Medi Ambient baixa i suplement de 
crèdit construcció del Centre de protecció i adopció d’animals.- (Exp. 2021/1095)
 
14.  Expedient relatiu al Compte General del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, exercici 
2020.- (Exp. 2021/799)



 
15.  Expedient relatiu al conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Figueres 
per a la gestió de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà (ACAE).- (Exp.2021/568
 
16.  Expedient relatiu a l’adhesió al Conveni de col·laboració entre L’Agència Estatal 
d'Administració Tributaria i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria de 
subministrament d’informació de caràcter tributari a les Entitats Locals.- (Exp.2021/563)
 
17.  Expedient relatiu a les Bases Reguladores que han de regir les Subvencions Culturals 
del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.- Aprovació inicial.-  (Exp. 2021/1089)
 
18.  Expedient relatiu al reconeixement extrajudicial de deute a l’empresa DAVID I 
MANEL,SL pels serveis prestats durant el període de gener a abril de 2021 en l'interval de 
temps que es treballa en la licitació del servei de transport escolar, ruta 19R1.-  Rectificació 
d’error material.- (Exp.2021/740)
 
19.  Expedient relatiu a l'aprovació del conveni de col·laboració entre el CCAE i l'Ajuntament 
de Pedret i Marzà per a la compensació econòmica per a la disposició de residus sòlids 
urbans al dipòsit controlat de l'Alt Empordà al terme municipal.- (Exp.2021/674)
 
20.  Expedient relatiu a la contractació d’obres per a la construcció de les instal·lacions 
incloses al projecte “Fase II del Centre de Tractament de Residus Alt Empordà”.- Resolució 
del contracte.- (Exp2017/1417)
 
21.  Expedient relatiu a l’aprovació de l'actualització dels preus del contracte per la gestió del 
servei públic de recollida selectiva de paper i cartró, envasos de vidre i envasos lleugers del 
Consell Comarcal de l'Alt Empordà, per a l’any 2021.- (Exp. 2021/584)
 
22.  Expedient relatiu al Projecte i l’annex corresponent a la construcció de la caseta de 
control d’accés i el magatzem del Centre de Tractament de Residus de l’Alt Empordà situat a 
Pedret i Marzà.- Aprovació inicial.- (Exp. 2019/1465)
 
23.  Expedient relatiu al recurs de reposició interposat per part de la UTE GBI SERVEIS, SAU 
– FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA (UTE CTR ALT EMPORDÀ) contra 



l’acord del Ple del Consell Comarcal de data 26 de gener de 2021, en relació a la revisió dels 
preus d’explotació del CTR de l’Alt Empordà.- (Exp. 2019/290)
 
24.  Expedient relatiu a la convalidació de l’omissió de la funció interventora de 
reconeixement extrajudicial  de crèdit pel pagament de l'assegurança corresponent al remolc 
del vehicle de la recollida de la FORM (Exp. 2021/759)
 
25.  Expedient, relatiu a l'aprovació del Conveni de Col·laboració entre la Universitat de 
Girona i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a l'organització d'accions encaminades a la 
difusió i al coneixement de la Unió Europea.- (Exp. 2021/651)
 
26.  Expedient relatiu a l'adhesió al contracte 2019.03-D1 de l'acord marc de 
subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2021/854)
 
27.  Expedient relatiu al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, 
l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya( 
ADRINOC) i els ajuntaments d’ Avinyonet de Puigventós, Biure, Llers, Pont de Molins i 
Vilanant per a dur a terme el projecte d’especialització i competitivitat territorial «Girona, 
Patrimoni Actiu» (Exp. 2019/1004)

Mocions
 
28.  Moció sobre les armes nuclears i de suport al Tractat sobre la prohibició de les armes 
nuclears.- (Exp.2021/1152)
 
29.  Assumptes urgents.-
 
30.  Precs i preguntes.-
 

 La presidenta
 
 

Sònia Martínez Juli



Figueres, a la data de la signatura electrònica
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