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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 24 de novembre 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 27
d’octubre de 2020.-

Ratificacions

2.-  Expedient  relatiu  al  nomenament  de  representant  institucional  al  Consell  de
Desenvolupament del Pays Pyrénnés Méditerranée.- Ratificació del decret de presidència de
data 4 de novembre de 2020.- (Exp.2020/1501)

3.- Expedient relatiu a seguir mantenint el servei públic d'abocador controlat a l'Alt Empordà
en  el  període  transitori  entre  els  dos  contractes  d'explotació.-  Ratificació  del  decret  de
presidència de data 4 de novembre de 2020.- (Exp.2019/1539)

Propostes

4.- Expedient relatiu a la renúncia del Sr. Jaume Planella Ribera a la condició de conseller
comarcal del grup comarcal de la CUP-AMUNT.- (Exp. 2020/1583)

Dictàmens

5.- Expedient relatiu a Conveni entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de
La Jonquera 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.2020/1053)

6.- Expedient relatiu a Pròrroga del  Pla Comarcal d'Igualtat  de gènere de l'Alt  Empordà
2016-2019, fins l'any 2021.- (2020/1084)

7.- Expedient relatiu a Conveni entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de
Vilafant  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.2020/1171)



8.- Expedient relatiu a conveni entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de
Llers  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.2020/1351)

9.- Expedient relatiu a l’aprovació del conveni entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i
l'Ajuntament  de  Vilajuïga  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.2020/1320)

10.- Expedient relatiu a Aprovació del conveni de delegació de competències entre el Consell
Comarcal  de  L’Alt  Empordà i  L’Ajuntament de  Agullana dels  Serveis  Complementaris  als
Serveis Socials Bàsics.- (Exp.2020/1359)

11.- Expedient relatiu a l’aprovació del conveni entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i
l'Ajuntament  de  Garrigàs  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.2020/1319)

12.- Expedient relatiu a Nomenament dels Nous membres del Comité d'Ètica aplicada de
Serveis Socials del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.- (Exp.2020/1397)

13.- Expedient relatiu a l’aprovació del Contracte Programa 2020 entre l’Institut Català de les
dones, i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per a la prestació del Servei d’informació i
atenció a les Dones i la realització de polítiques d’igualtat de gènere i ampliació dels serveis
que es presten en el servei d'informació a les dones.- (Exp.2020/1120)

14.- Expedient relatiu a l’aprovació 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, comarca de l’Alt Empordà, per a infants i/o adolescents dependents
de la direcció general d’atenció a la infància i l’adolescència, any 2021.- (Exp.2020/1369)

15.- Expedient relatiu a l’aprovació de l’Addenda de pròrroga per al 2020 del conveni de
cooperació entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Castelló d’Empúries
relatiu  al  Servei  de  Centre  Obert  i  als  serveis  d’intervenció  Socioeducativa  i  per  les
actualitzacions establertes per aquest 2020.- (Exp.2020/1197)

16.- Aprovació del conveni d’encomana de gestió entre el Consell Comarca de la Garrotxa i
el Consell Comarcal de l’Alt Empordà relatiu a la coordinació, comercialització i promoció del
projecte xarxa de senders Itinerànnia.- (Exp.2020/1173)

17.- Expedient relatiu a l’adhesió a l'Acord marc de mobilitat sostenible destinat a les entitats
locals de Catalunya (expedient 2016.2) de l'ACM.- (Exp.2020/1544)



18.- Expedient relatiu a la creació del servei de Protecció Civil i Prevenció d'Incendis del
Consell Comarcal de l'Alt Empordà.- (Exp.2020/651)

19.-  Expedient  relatiu  a  la  convalidació  de  l’omissió  de  la  funció  interventora  de
reconeixement  extrajudicial  de  crèdit  per  la  prestació  del  servei  de  manteniment  i
allotjaments (hostings) durant el període comprès entre abril i setembre (ambdòs inclosos),
dels webs de Medi Ambient, del Meu Espai i l’Extranet administrativa, per a la seva gestió
online.- (Exp.2020/1383)

20.- Expedient relatiu al pressupost per a l’exercici 2021.- (Exp.2020/1537)

21.-  Expedient  relatiu  a  l'informe  d'execució  del  pressupost  i  actualització  d'objectius
d'estabilitat  pressupostària  i  endeutament  corresponent  el  TERCER  TRIMESTRE  2020.-
(Exp.2020/1494)

22.- Expedient relatiu a l’aprovació del Compte General de l’any 2019.- (Exp. 2020/852)

23.- Expedient relatiu a la liquidació del conveni de consultoria i col·laboració científica entre
el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i la Universitat de Girona per al desenvolupament del
projecte  “La  Administración  desde  el  hogar  en  la  comarca  de  l’Alt  Empordà”.-  (Exp.
2018/1631)

Mocions

24.- Moció relativa a les ocupacions il·legals.- (Exp.2020/1566)

25.- Assumptes urgents.-

26.- Precs i preguntes.-

La presidenta

Sònia Martínez Juli

Figueres, a la data de la signatura electrònica


