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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 26 d’octubre 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 28 de  
setembre de 2021.-

 
2.   Expedient relatiu a l'aprovació del conveni d'encomana de gestió de l'Ajuntament de 

Figueres al Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la realització de determinades 
actuacions en matèria de consum.- (Exp. 2021/188)

 
3.   Expedient relatiu a l’aprovació del conveni de col·laboració entre el departament 

d’Interior de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a 
l’adhesió a la xarxa RESCAT de radiocomunicacions d’emergències de seguretat de 
Catalunya.- (Exp. 2021/1381)

 
4.   Expedient relatiu a l'adhesió a la segona pròrroga del contracte derivat núm. 

2018.03.D1 de l'acord marc de subministrament de paper amb destinació als ens 
locals de Catalunya (Exp.2018.03) adjudicat pel Consorci Català pel 
Desenvolupament Local, i a la contractació per al subministrament de paper 
d’impressió.- (Exp. 2021/1454)

 
5.   Expedient relatiu a l’aprovació de l’Addenda al Conveni d'encomana de Gestió entre 

el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Figueres per a la realització 
de determinades actuacions en matèria de joventut per a l'any 2021.- (Exp. 
2021/589)

 
6.   Expedient relatiu a l’adhesió a l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació 

d’assegurances (Exp 2018.07), a l’Acord marc del servei d’assegurances de danys a 
edificis i instal·lacions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp 



2020.01), a l’adhesió a la primera pròrroga de l’Acord marc del servei 
d’assegurances (Exp 2018.08) de Responsabilitat civil i patrimonial (lot 2) i a la 
contractació de les dues pòlisses d’assegurances (Danys edificis i RC).- (Exp. 
2021/1483)

 
7.   Expedient relatiu a la proposta de modificació a l’Ordenança General número 4 

reguladora dels preus públics del Servei de Teleassistència (TAD) per l’any 2022.-
(Exp. 2021/1578)

 
8.   Expedient relatiu al conveni de col·laboració entre l'Auntament 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)

 
9.   Expedient relatiu al contracte per a la construcció i explotació del Centre de 

tractament de residus de l’Alt Empordà.- Revisió de preus per al període 1 de 
novembre de 2019 – 31 d’octubre de 2020.- (Exp. 2019/290)

 
10.  Expedient relatiu a la contractació de les obres corresponents a la segona fase del 

Centre de Tractament de Residus de l’Alt Empordà, la construcció d’un edifici de 
control i magatzem i la construcció d’una passarel·la metàl·lica al Centre de 
Tractament de Residus.- a) Aprovació de l'expedient.- b) Convocatòria de licitació.- 
(Exp. 2021/1387)

 
11.  Assumptes urgents.-

 
12.  Precs i preguntes.-

 

La presidenta
 
 

Sònia Martínez Juli

Figueres, a la data de la signatura electrònica
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