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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 23 de novembre 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.     Presa de possessió del càrrec de conseller comarcal del Sr. Joan Sabartés Olivet, del 
grup d’Esquerra Republicana de Catalunya.-
 
2.     Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària de data 26 d’octubre de 
2021.-
 
Assabentats
 
3.     Donar compte al Ple de l’Informe d’Intervenció de control permanent obligatori 
planificable sobre la verificació de l’existència d’obligacions derivades de despeses 
realitzades o béns realitzats, o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte 
413) al tancament de l’exercici 2020.-

 
4.     Donar compte al Ple de l’Informe d’Intervenció sobre el compliment de la normativa en 
matèria de morositat durant l’exercici 2020.

 
5.     Donar compte al Ple de l’Informe definitiu d’Intervenció en relació a la justificació de 
les aportacions efectuades pels diferents grups polítics comarcals durant l’exercici 2021.
 
Ratificacions
 
6.     Expedient relatiu a la renúncia i reintegrament parcial de la 4ª addenda del 2020, 
tercera addenda especial Covid, per a la implementació de mesures extraordinàries en 
relació amb l’impacte social de la pandèmia de la COVID-19 a les persones sense llar, les 



persones demandants de protecció internacional i els joves en situació de carrer, durant 
l’exercici 2020.- Ratificació del decret de presidència de data 26 d’octubre de 2021.- 
(Exp.2020/10)
 
Dictàmens
 
7.     Expedient relatiu a l'aprovació del Conveni de col·laboració i la seva addenda de 
descomptes comercials, entre la Universitat Oberta de Catalunya i el Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà, per al desenvolupament d’activitats d’interès mutu per a ambdues parts.- 
(Exp.2021/667)
 
8.     Expedient relatiu a la determinació de les contraprestacions econòmiques resultants del 
Servei de proveïment d’aigua en alta, per a l'exercici 2022.- (Exp.2021/1409)
 
9.     Expedient relatiu a l'aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà, Creu Roja Espanyola a Girona, Ajuntament de Figueres, Ajuntament de 
Roses, Microbank i Caixabank per potenciar l’autoocupació i incentivar l'activitat 
emprenedora i finançar l'establiment, consolidació o ampliació de microempreses, negocis 
d'autònoms i projectes d'autoocupació.- (Exp. 2021/1176)
 
10.  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.- (Exp. 2019/1539)
 
11.  Expedient relatiu a la modificació de les contraprestacions econòmiques per a l’any 2021 
dels serveis de l’àrea de Medi Ambient delegats pels ajuntaments al Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà.- (Exp. 2020/1123)
 
12.  Expedient relatiu a l’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà i el Consorci Localret  per la seva integració com a membre de ple dret del 
Consorci.- (Exp. 2021/23)

 
13.  Expedient relatiu a l’aprovació del Conveni regulador de la subvenció nominativa 
concedida a Càritas Diocesana de Girona per al projecte del Centre de Distribució d'Aliments 
(CDA) de Figueres durant l'any 2021.- (Exp. 2021/1694)
 



14.  Expedient relatiu a l’aprovació de la pròrroga del Pla Comarcal d’igualtat de gènere de 
l’Alt Empordà 2016-2019, per l’any 2022.- (Exp. 2021/1264)
 
15.  Expedient relatiu a l’autorització de compatibilitat per realitzar una segona activitat 
professional a favor de la Sra. Sara de Lecea Pujol.- (Exp. 2021/1114)
 
16.  Expedient relatiu a l’autorització de compatibilitat per realitzar una segona activitat 
professional a favor de la Sra. Pilar Gràcia Sabaté.- (Exp. 2021/1183)
 
17.  Expedient relatiu al pressupost del Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a l’exercici 
2022.- Aprovació inicial.- (Exp. 2021/1816)
 
18.  Expedient relatiu al reconeixement extrajudicial de crèdit 21/2.- (Exp. 2021/1893)
 
19.  Expedient relatiu al Conveni de Col·laboració entre el Consell comarcal de l’Alt Empordà 
i la Comissió Central de Subministraments, en què s’estableixen les condicions de 
participació en el Sistema Central d’Adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de 
Catalunya.- (Exp. 2021/1457)
 
20.  Expedient relatiu a la modificació dels Estatuts del Consell Consultiu de la Gent Gran de 
l’Alt Empordà.- (Exp. 2021/1290)
 
21.  Expedient relatiu a l'aprovació de dos convenis: 1) Conveni de delegació de 
competències entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i els Ajuntaments participants, per 
a la realització del Programa Treball i Formació 2021, línies MG45 i DONA, del Servei 
d'Ocupació de Catalunya i 2) Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de l'Alt 
Empordà i els Ajuntaments participants, per a la realització del Programa Treball i Formació 
2021, línies MG45 i DONA, del Servei d'Ocupació de Catalunya.- (Exp. 2021/1708)
 
22.  Expedient relatiu a l'acord de pròrroga del conveni de cooperació en matèria de gestió 
tributària, recaptatòria i activitats i serveis connexos, subscrit entre la Xarxa Local de 
Municipis Gironins de la Diputació de Girona (XALOC) i el Consell Comarcal de l'Alt 
Empordà.- (Exp. 2021/1791)
 



23.  Expedient relatiu al conveni de delegació de competències entre el Consell Comarcal i 
l'Ajuntament de La Jonquera dels Serveis Complementaris als Serveis Socials Bàsics.- (Exp. 
2021/1466)
 
24.  Expedient relatiu al conveni de delegació de competències entre el Consell Comarcal de 
L’Alt Empordà i L’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià dels Serveis Complementaris als 
Serveis Socials Bàsics.- (Exp. 2021/1467)
 
25.  Assumptes urgents.-
 
26.  Informes de presidència.-
 
27.  Precs i preguntes.-
 

La presidenta
 
 

Sònia Martínez Juli

Figueres, a la data de la signatura electrònica
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