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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 febrer 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 26 de gener
de 2021.Assabentats
2. Expedient relatiu a l’aprovació de l’increment del 0,9% en les retribucions del
personal, per a l’exercici 2021.- Assabentat del decret de presidència de data 27 de
gener de 2021.- (Exp. 2021/89)
3. Expedient relatiu a la modificació de les condicions dels comptes bancaris subscrits
amb Caixabank.- Assabentat del decret de gerència de data 5 de febrer de 2021.(Exp. 2021/161)

Ratificacions

4. Expedient relatiu a la gestió del Centre Residencial d'Acció Educativa l'Albera.Requeriment continuïtat en la prestació del servei.- Ratificació del decret de
presidència de data 29 de gener de 2021.- (Exp. 2014/1601)
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Dictàmens
5. Expedient relatiu a la successió del contractista Sorea, Sociedad Regional de
Abastecimiento de Aguas, SAU en el contracte de gestió del servei d’aigua en alta
als municipis de Ventalló (Saldet, Can Jordi, Montiró, Pelacalç i Mas Gros), Viladamat
i l’Armentera, a favor de Sociedad General de Aguas de Barcelona SAU (AGBAR).(Exp. 2021/172)
6. Expedient relatiu a la successió del contractista Sorea, Sociedad Regional de
Abastecimiento de Aguas, SAU en el contracte de gestió del servei d'abastament
d'aigua potable en alta als municipis de La Jonquera, Sant Climent Sescebes,
Masarac, Espolla, Capmany, Agullana, Mollet de Peralada i la Mancomunitat de l'Alt
Empordà, a favor de Sociedad General de Aguas de Barcelona SAU (AGBAR).- (Exp.
2016/32)
7. Expedient relatiu a l’encàrrec de gestió del Consell Comarcal de l’Alt Empordà a
Figueres de Serveis SA (FISERSA), per a la prestació del servei d’abastament d’aigua
potable en alta a la xarxa de l’Albera.- (Exp. 2020/1149)
8. Expedient relatiu a l’aprovació de l'actualització dels preus del contracte de
concessió administrativa que té per objecte la gestió del servei públic de recollida
selectiva de paper i cartró, envasos de vidre i envasos lleugers en àrees d'aportació
a la vorera, dels municipis que tenen delegat aquest servei al Consell Comarcal de
l’Alt Empordà, per als anys 2019 i 2020, i la despesa prevista per a l ‘any 2021.(Exp. 2019/1233)
9. Expedient relatiu a l’aprovació de l'actualització dels preus del contracte de
concessió administrativa que té per objecte la gestió del servei públic de recollida de
la fracció resta i residus voluminosos als municipis de L'Armentera, Palau de Santa
Eulàlia, Sant Miquel de Fluvià i Ventalló.- (Exp. 2020/1679)
10. Aprovació de l'estudi d'implantació d'energies renovables al Centre de Tractament
de Residus de l'Alt Empordà (CTR) i el document estratègic per a la posterior
implantació del projecte.- (Exp. 2019/1662)

11. Expedient relatiu a l’aprovació del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic
Local i d’Ocupació de l' Alt Empordà, 2020-2025.- (Exp. 2020/1733)
12. Expedient relatiu a la convalidació de l’omissió de la funció interventora, aprovar la
continuïtat del procediment i el reconeixement extrajudicial referent al pagament de
la pòlissa d’assegurança de la Nau de Vilatenim.- (Exp. 2021/39)
13. Expedient relatiu a desestimar l'autorització de compatibilitat per realitzar una
segona activitat professional privada a petició del Sr. Antonio Espinar Navarro.- (Exp.
2020/1802)
14. Expedient relatiu a l’aprovació de l'addenda 2021 al 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)
15. Expedient relatiu a conveni de delegació de competències entre el Consell Comarcal
de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Sant Pere Pescador dels serveis complementaris
als serveis socials bàsics.- (Exp. 2021/158)
16. Expedient relatiu a l’aprovació de les Bases generals que han de regir el concurs de
decoració informativa i creativa de contenidors de selectiva (paper i cartró, envasos
lleugers i orgànica).- (Exp. 2021/162)
17. Expedient relatiu a l’aprovació de la denúncia del conveni marc per la delegació del
servei de recollida de vehicles abandonats i for d'ús que té subscrit el Consell
Comarcal de l'Alt Empordà amb els ajuntaments de la comarca.- (Exp. 2021/91)
Mocions
18. Moció comarcal en suport de les energies renovables i la implantació de
criteris d’integració paisatgística, protecció agrícola i d’equilibri territorial a la
comarca de l’Alt Empordà.19. Moció de suport a la petició dels consells esportius de Catalunya per declarar
l’activitat física “Bé essencial”
20. Moció comarcal a favor de la reforma horària.21. Assumptes urgents.-

22. Precs i preguntes.-

La presidenta

Sònia Martínez Juli
Figueres, a la data de la signatura electrònica

