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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 23 de març 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 23 de febrer 
de 2021.-

Assabentats

2. Donar compte del decret de Presidència de 23 de febrer de 2021 pel qual es va 
aprovar la liquidació del Pressupost Comarcal corresponent a l’exercici econòmic de 
2020.-

3. Donar compte de l'informe anual sobre les resolucions adoptades per la Presidència 
contràries a les objeccions efectuades, així com del resum de les principals 
anomalies detectades en matèria d’ingressos i dels expedients en què s’ha produït 
omissió de la funció interventora en relació a l’exercici 2020.-

4. Donar compte dels resultats obtinguts del control realitzat en l’exercici 2020 dels 
comptes justificatius dels pagaments a justificar i bestretes de caixa fixa.-

5. Donar compte de l’informe d’intervenció sobre el  control permanent 
obligatori referent a Auditoria del Registre comptable de factures, Avaluació del 
compliment de la normativa en matèria de Morositat, verificació de l’existència 
d’obligacions derivades de despeses fetes o béns i serveis rebuts per als quals no 
s’ha produït la imputació pressupostària a 31 de desembre (Compte 413).-



Ratificacions

6. Expedient relatiu a l’addenda al conveni de col·laboració entre el Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà 
per al curs 2020-2021.- Ratificació del decret de presidència de data 11 de març de 
2021.- (Exp.2021/310)

Dictàmens

7. Expedient relatiu al 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”.- Correcció d’error material en l’aplicació pressupostària contra la qual 
carregar la despesa.- (Exp.2020/534)

8. Expedient relatiu a la ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la 
Protecció i la Gestió de l'Espai d'Interès Natural de l'Alta Garrotxa.- (Exp.2021/303)

9. Expedient relatiu al conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i 
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador per al finançament i desplegament del 
programa de targetes moneder i ajuts extraordinaris per a la cobertura de 
necessitats bàsiques de manutenció per  la situació d'emergència social COVID19.- 
(Exp.2021/164)

10. Expedient relatiu a la convalidació de l’omissió de la funció interventora de 
reconeixement extrajudicial de crèdit per cobrir l'assegurança de la planta de 
Tractament de Residus de l'Alt Empordà (CTR).- (Exp.2021/203)

11. Expedient relatiu a l'aprovació dels informes de seguiment del Pla d'adaptació del 
canvi climàtic de l'Alt Empordà 2020.- Grau d'implantació de les accions.- 
(Exp.2021/294)

12. Expedient relatiu a la convalidació de l’omissió de la funció interventora, aprovar la 
continuïtat del procediment i el reconeixement extrajudicial de crèdit del contracte 
de servei de Registre General de Protecció de dades.- (Exp.2021/193)

13. Expedient relatiu a la convalidació de l’omissió de la funció interventora, aprovar la 
continuïtat del procediment i el reconeixement extrajudicial de crèdit per a realitzar 
el pagament de pòlisses de l'assegurança Generali Seguros.- (Exp.2021/179)



14. Expedient relatiu a l’autorització de compatibilitat per realitzar una segona activitat 
professional a favor del Sr. Marc Casanovas Castelló.- (Exp.2021/248)

15. Expedient relatiu a l’esmena per error material de transcripció a l’acord de 
compatibilitat a la Sra. Glòria Pla.- (Exp.2020/1714)

16. Expedient relatiu a la convalidació de l’omissió de la funció interventora, aprovar la 
continuïtat del procediment i el reconeixement extrajudicial referent a la prestació 
del servei de manteniment del programari subministrat per ABSIS BERGER-
LEVRAULT.- (Exp.2021/151)

17. Expedient relatiu a la contractació dels serveis d’explotació del dipòsit controlat de 
residus municipals de l’Alt Empordà. a) Aprovació de l'expedient. b)  Convocatòria 
de licitació.- (Exp.2020/528)

18. Assumptes urgents.-

19. Precs i preguntes.-

La presidenta

Sònia Martínez Juli

Figueres, a la data de la signatura electrònica
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