
RN:02/CPM/cn

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 22 de juny 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 25 de maig de 
2021.-

Assabentats

2.- Expedient relatiu a l’organització política i administrativa del Consell Comarcal i delegació 
d'atribucions en els consellers comarcals.- Donar compte del decret de presidència de data 
31 de maig de 2021.- (Exp.2019/1140)

Propostes

3.- Proposta de presidència relativa a ratificar la inclusió del punt núm. 5 a l'Ordre del dia 
de la sessió ordinària del Ple previst pel dia 22 de juny de 2021.- (Exp.2019/505)

4.- 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 22 de juny de 2021.- (Exp.2019/505)

5.- Proposta de presidència relativa a la modificació del Lot 1 del contracte mixt de serveis i 
subministrament per a la recollida de la fracció orgànica dels residus municipals, 
corresponent a la recollida selectiva domèstica i de grans productors.- Aprovació.- 
(Exp.2019/505)



6.- Proposta de presidència relativa a la modificació del Lot 2 del contracte mixt de serveis i 
subministrament per a la recollida de la fracció orgànica dels residus municipals, 
corresponent a la recollida de FORM a generadors singulars de Sant Pere Pescador.- 
Aprovació.- (Exp.2019/505)

Dictàmens

7.- Expedient relatiu a la rescissió i donar per finalitzat el conveni marc per a la construcció 
del Centre de protecció o adopció d’animals a l’Alt Empordà.- (Exp.2018/364)

8.- Expedient relatiu al reconeixement extrajudicial de crèdit per la prestació del servei de 
manteniment i allotjaments (hostings) dels webs de Medi Ambient, del Meu Espai i l’Extranet 
administrativa, per a la seva gestió Online durant el mes de desembre de 2020 i pel període 
comprès entre 1 de gener i el 6 de maig de 2021.- (Exp.2021/700)

9.- Expedient relatiu al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i 
l'ajuntament del Far d'Empordà per posar en funcionament el centre d’interpretació del 
paisatge al Far d’Empordà.- (Exp.2021/516)

10.- 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 novembre a març de 2021.- (Exp.2021/627)

11.- Expedient relatiu a l’informe d’execució del pressupost i actualització d’objectius 
d’estabilitat pressupostària i endeutament corresponent al primer trimestre 2021.- 
(Exp.2021/673)

12.- Expedient relatiu a l’adhesió del Consell Comarcal de l’Alt Empordà al Consorci Localret i 
a l’aprovació dels seus estatuts.- (Exp.2021/23)

13.- Expedient relatiu a l’adhesió a l’acord marc de subministraments d’equips informàtics i 
determinades llicències de programari amb destinació a les entitats locals de Catalunya, i a 
la contractació per al subministrament de 25 unitats de portàtils HP Probook 650 G8 i 
accessoris i 3 tablets Samsung Galaxy TAB A7.- (Exp.2021/225)



14.- Expedient relatiu a l’addenda al 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.2021/410)

15.- Expedient relatiu al Conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà 
i L'Ajuntament de L'Escala en matèria de Serveis Bàsics d'atenció social, altres programes 
relatius al Benestar Social i Polítiques d’Igualtat.- (Exp.2021/789)

16.- Expedient relatiu a l’Addenda de modificació del 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 a la cobertura de necessitats 
bàsiques de manutenció per fer front a la situació d’emergència social creada per la 
Covid19.- (Exp.2021/680)

17.- Expedient relatiu a l’Addenda de modificació 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 a la cobertura de necessitats bàsiques de 
manutenció per fer front a la situació d’emergència social creada per la Covid-19.- 
(Exp.2021/681)

18.- Expedient relatiu  a l'Addenda de modificació del 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 a la cobertura de necessitats bàsiques de 
manutenció per fer front a la situació d’emergència social creada per la Covid-19.- 
(Exp.2021/682)

19.- Expedient relatiu a l’Addenda de modificació 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 a la cobertura de necessitats bàsiques de 
manutenció per fer front a la situació d’emergència social creada per la Covid-19.- 
(Exp.2021/684)

20.- Expedient relatiu a la contractació del servei de gestió del Centre Residencial d'Acció 
Educativa l'Albera.- Adjudicació.- (Exp.2020/1088)

21.- 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. Vilarnadal-
Masarac-Espolla-Sant Climent Sescebes-Mollet de Peralada-INS Peralada.- (Exp.2021/740)

22.- Expedient relatiu al reconeixement extrajudicial de deute a l’empresa ESTARRIOL 
BUS,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, de les rutes : 19R2 ( 
Cabanes- Vilabertan-Vilanova de la Muga- INS Peralada; 37R2 ( Creixell-Borrassa- INS 
Vilafant) i 45R1 (Port de la Selva-Vilamaniscle-Mollet de Peralada-Sant Climent Sescebes-
Masarac-CEE Mare de Déu del Mont).- (Exp.2021/747)

23.- Expedient relatiu a la convalidació de l’omissió de la funció interventora, aprovar la 
continuïtat del procediment i el reconeixement extrajudicial de deute a l’empresa 
TRANSPORTS ELECTRICS INTERURBANS,SA 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 11R5. Lladó-Mas Pau-INS Olivar Gran-INS Alexandre Deulofeu.- (Exp.2021/748)

24.- Expedient relatiu a la Modificació de crèdit 21-16 - Administració General Adquisició 
d’un vehicle pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà.- (Exp.2021/904)

25.- Expedient relatiu a la Modificació de crèdit 21-17- Noves tecnologies crèdit extraordinari 
licitació i implementació d’un nou gestor d’expedients administratius al núvol.- 
(Exp.2021/912)

26.- Assumptes urgents.-

27.- Precs i preguntes.-

La presidenta

Sònia Martínez Juli



Figueres, a la data de la signatura electrònica
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