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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 dilluns dia 22 de juny de
2020 a les 17:00 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 26 de
maig de 2020.-

Assabentats

2. Expedient  relatiu  al  contracte  del  servei  de  recollida  de  la  FORM a  generadors
singulars  de  Sant  Pere  Pescador.-  Suspensió.-  Donar  compte  del  decret  de
presidència de data 15 de maig de 2020.-  (Exp. 2019/505)

3. Expedient relatiu a contracte mixt de serveis i subministrament per a la recollida de
la  FORM  a  generadors  singulars  de  Sant  Pere  Pescador.-Aixecament  de  la
suspensió.-  Donar compte del decret de presidència de data 10 de juny de 2020.-
(Exp. 2019/505)

4. Expedient  relatiu  a  concessió  del  servei  de menjador  escolar  i  monitoratge a la
comarca de l'Alt Empordà.- Compensació per suspensió de contracte amb motiu del
COVID-19.- Donar compte del decret de presidència de data 15 de maig de 2020.-
(Exp. 2019/1901)

5. Expedient  relatiu  a  la  contractació   del  servei  de  transport  escolar  de  la  Ruta
09R2M.-  Aixecament de la suspensió del contracte.-  Donar compte del decret de
presidència de data 2 de juny de 2020.-  (Exp. 2019/1287)

6. Expedient  relatiu  a  la  contractació   del  servei  de  transport  escolar  de  la  Ruta
09R2T.-  Aixecament de la suspensió del contracte.-  Donar compte del decret de
presidència de data 2 de juny de 2020.-  (Exp. 2019/1287)

7. Expedient relatiu a la contractació del servei de transport escolar de la Ruta 20R1.-
Aixecament de la suspensió del contracte.- Donar compte del decret de presidència
de data 2 de juny de 2020.-  (Exp. 2019/1287)



Ratificacions

8. Expedient relatiu a a l’adhesió del Consell Comarcal de l’Alt Empordà al contracte
derivat 2015.05-D02 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb
destinació  a  les  entitats  locals  de  Catalunya  adjudicat  pel  Consorci  Català  pel
Desenvolupament Local a l’empresa Endesa energia, SAU.- Ratificació del decret de
presidència de data 25 de maig de 2020.- (Exp.2020/4)

Dictàmens

9. Expedient relatiu a l'aprovació de la pròrroga i l’Addenda de 2020 al  Conveni de
col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà per
a la realització de la línia 1 del Pla de serveis d'assistència en matèria de Prevenció
d'Incendis.- (Exp.2019/1235)

10. Expedient relatiu a l’aprovació de les Addendes per a la pròrroga, per a l’any 2020,
del conveni marc referent a les aportacions econòmiques establertes a la fitxa 43 de
plans  locals  de  joventut  i  pla  comarcal  de  joventut  on  es  troben  inclosos  els
ajuntaments  menors  de  20.000  habitants,  que  han  sol·licitat  finançament  en
polítiques de joventut recollides al contacte programa 2016-2019 en assumptes de
serveis  socials,  altres  programes  de  benestar  social  i  polítiques  d’igualtat  del
departament de treball, afers socials i famílies.- (Exp.2020/513)

11. Expedient relatiu a l'Addenda de modificació per a l'any 2020 del Conveni d'Encàrrec
de Gestió entre l'Agència Catalana del Consum de la Generalitat al Consell Comarcal,
per a la realització d'actuacions en matèria de consum.- (Exp.2020/522)

12. Expedient relatiu a l’aprovació del conveni marc d’encomanda de gestió del servei
d’assistència tècnica entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i els ajuntaments de
la comarca.- (Exp.2020/498)

13. Expedient relatiu a l’adjudicació dels ajuntaments que millor s’adapten a ser atesos
pel  servei  d'assistència  tècnica  (SAT)  que  ofereix  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt
Empordà.- (Exp.2020/495)

14. Expedient relatiu a l’expedient de modificació de crèdits 20/10 - Cultura Subvencions
2020.- Aprovació inicial.- (Exp.2020/722)

15. Expedient relatiu a Proposta d'aprovació del conveni entre el Consell Comarcal de
l’Alt  Empordà  i  el  Bisbat  de  Girona per  a  la  col·laboració  per  a  realitzar  visites



virtuals a 31 esglésies i ermites, com a part del PECT Natura, Cultura i Intel·ligència
en xarxa, cofinançat pel FEDER de la UE.- (Exp.2020/547)

16. Expedient relatiu a Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració per regular
l’encomana de gestió i les condicions de finançament, de contractació i de gestió
d’un visualitzador i gestor cartogràfic per a la xarxa de camins de les comarques
gironines previst en el PECT 001-P- 000042 “Costa Brava Pirineu de Girona: natura,
cultura  i  intel·ligència  en  xarxa”aprovat  en  la  primera  convocatòria  de  PECT  i
cofinançat pel PO FEDER CATALUNYA 2014-2020.- (Exp.2020/534)

17. Assumptes urgents.-

18. Precs i preguntes.-

La presidenta

Sònia Martínez Juli

Figueres, a la data de la signatura electrònica


