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CONVOCATÒRIA
 
Es convoca els components del Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà a la sessió 
ordinària, que tindrà lloc a la seu del Consell Comarcal (C/ Nou, 48, Figueres),el 
proper dimarts 21 de desembre 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 23 de novembre 
de  2021.-
 
Assabentats
 
2.     Donar compte al Ple de l’Informe complementari d’Intervenció en relació a la 
justificació de les aportacions efectuades pels diferents grups polítics comarcals durant 
l’exercici 2021.
 
3.     Donar compte al Ple de l’Informe d’Intervenció de control permanent obligatori 
elaborat en compliment del Pla Anual de control financer exercici 2021 i corresponent a 
l’auditoria de sistemes del registre comptable de factures.
 
4.     Donar compte al ple de l'Informe d'execució del Pressupost i actualització d'objectius 
d'estabilitat pressupostària i endeutament corresponent al tercer trimestre 2021.- 
(Exp.2021/1951)
 
Propostes

5.     Proposta de presidència relativa a ratificar la inclusió del punt núm. 6 a l'Ordre del dia 
de la sessió ordinària del Ple previst pel dia 21 de desembre de 2021.-
 



6.     Expedient relatiu al reconeixement extrajudicial de crèdit d’obligacions 21/03.-
(Exp.2021/2101)

7.     Proposta de presidència relativa a ratificar la inclusió del punt núm. 8 a l'Ordre del dia 
de la sessió ordinària del Ple previst pel dia 21 de desembre de 2021.-

8.     Expedient relatiu a la renúncia i reintegrament parcial de l’Addenda pel manteniment 
de la vigència per al 2021 del contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la 
cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el 
Consell Comarcal de l' Alt Empordà, en matèria de serveis socials, altres programes relatius 
al benestar social i polítiques d’igualtat.- (Exp.2021/21)

 
Dictàmens
 
9.     Expedient relatiu a la declaració de l’edifici Asil Gomis Agullana com a Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL).- (Exp.2021/1433)
 
10.  Expedient relatiu a la modificació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Figueres i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la construcció del Centre de protecció i 
adopció d’animals de l'Alt Empordà.- (Exp.2021/1577)
 
11.  Expedient relatiu a l'aprovació del conveni de delegació de competències per a la 
recollida de residus especials o perillosos i l’adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries entre 
el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Viladamat.- (Exp.2021/1563)

12.  Expedient relatiu a l’aprovació del Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de 
l'Alt Empordà i AGBAR per a la dotació d'un fons de solidaritat a la comarca de l'Alt Empordà.-
 (Exp.2021/1340)
 
13.  Expedient relatiu a l’aprovació de l’addenda econòmica del conveni entre el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de La Jonquera, del programa targetes moneder i 
ajuts extraordinaris per a la cobertura de necessitats bàsiques de manutenció per a fer front 
a la situació d’emergència social creada per la COVID-19.- (Exp.2021/680)
 
14.  Expedient relatiu a l’addenda d’aprovació de l’Annex I del Conveni marc de tallers de 
memòria i gimnàstica per a persones grans, entre el Consell Comarcal i diversos 
ajuntaments de la comarca, per l’any 2021.- (Exp.2021/1890)



 
15.  Expedient relatiu a l'aprovació del conveni d'encàrrec de gestió entre l'Agència Catalana 
del Consum i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la realització d'actuacions en 
matèria de consum.- (Exp.2021/1848)
 

16.  Expedient relatiu a l’aprovació de l’Addenda Econòmica del Conveni de Delegació de 
Competències entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament d’Agullana per a la 
gestió dels Serveis Tècnics de Joventut, per a l'any 2022.- (Exp.2021/1824)
 

17.  Expedient relatiu al contracte de gestió del servei d’abastament d’aigua potable en alta 
als municipis de Navata, Cistella i  Lladó i al nucli de Taravaus, al municipi de Vilanant.- 
Designació de tècnic responsable.- (Exp.2016/33)

18.  Expedient relatiu a l'adhesió a la primera pròrroga de l’Acord marc del servei 
d’assegurances (EXP 2019.01): Accidents (Lot 1), vehicles terrestres (Lot 2), Responsabilitat 
de càrrecs electes de l’administració (Lot 3), defensa jurídica i reclamació de danys (Lot 4) i 
a la contractació d’una pòlissa d’assegurança d’accidents.- (Exp. 2021/1852)
 
19.  Assumptes urgents.-
 
20.  Informes de presidència.-
 
21.  Precs i preguntes.-
 

La presidenta
 
 

Sònia Martínez Juli

Figueres, a la data de la signatura electrònica
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