
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 26 de juliol 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 juny de 
2022.-

Assabentats

2. Expedient relatiu a la delegació de les funcions de la presidència del Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà.- Donar compte.- (Exp. 2022/1359)

Propostes

3. Proposta de presidència relativa a ratificar la inclusió del punt núm. 4 de l’ordre del 
dia de la sessió ordinària del Ple previst per al dia 26 de juliol de 2022.-

4. Proposta de presidència relativa a l’aprovació de l’addenda econòmica al conveni 
d’encomana de gestió, entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà, relatiu a la coordinació, comercialització i promoció del 
projecte Xarxa de senders Itinerànnia 2022.- (Exp. 2022/1019)

Dictàmens

5. Expedient relatiu a la Modificació de crèdit 22/21 - Cultura i Ensenyament - Crèdit 
extraordinari subvencions culturals 2022.- Aprovació.-  (Exp.2022/1090)

6. Expedient relatiu al conveni d’encàrrec de gestió del SAT entre el Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Torroella de Fluvià.- Aprovació.- (Exp.2022/1124)

7. Expedient relatiu a la sol·licitud d'abonament del cost de substitució d'un variador de 
freqüència d'una bomba d'aigua, component de la xarxa d'abastament en alta de 
l'Albera,  per part de l'entitat SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A. 
(AGBAR) (Exp.2022/825)



8. Expedient relatiu a la creació d'un nou servei comarcal de gestió del sanejament en 
alta de les aigües residuals urbanes, adreçat als municipis de l’Alt Empordà.- 
(Exp.2021/1385)

9. Expedient relatiu a l’Addenda del 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 la cobertura de necessitats 
bàsiques de manutenció, per fer front a la COVID-19.- Aprovació.- (Exp. 2022/1121)

10. Expedient relatiu a l’Addenda 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 la cobertura de necessitats bàsiques de 
manutenció, per fer front a la COVID-19.- Aprovació.- (Exp. 2022/1120)

11. Expedient relatiu a l’Addenda del conveni entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà 
i l'Ajuntament de Vilafant per al finançament i desplegament del programa de 
targetes moneder i ajuts extraordinaris per necessitats bàsiques de manutenció per 
fer front a la COVID-19.- Aprovació.- (Exp.2022/1171)

12. Expedient relatiu a l’Addenda de pròrroga per al 2023 del conveni de col·laboració 
entre el Departament de Drets Socials i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per a 
la gestió de 16 places residencials d’acció educativa ubicades al centre “CRAE 
L’ALBERA” de Figueres.- Aprovació.- (Exp. 2022/1161)

13. Expedient relatiu a l’acceptació i signatura del Contracte Programa 2022-2025, 
endavant CP2022-25, regulador de la de subvenció per a la coordinació, la 
cooperació i la col.laboració entre el Departament de Drets Socials i Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà en matèria de serveis socials i altres programes relatius 
al benestar social.- (Exp.2022/714)

14. Expedient  relatiu al canvi de gestió del Servei d’Integració en Família Extensa 
(SIFE) i a la seva integració als Serveis Especialitzats d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència (SEAIA).- (Exp.2022/1091)

15. Expedient relatiu a l’Addenda de pròrroga al conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Girona, el Consorci de les Vies Verdes de Girona, el Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres, per tal de cofinançar el projecte EFA 
156/16 BICITRANSCAT: desenvolupament de nous itineraris ciclables i enllaços 
multimodals transfronterers per a la promoció de la mobilitat sostenible en el marc 
del programa INTERREG V Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-20).- 
Aprovació.- (Exp.2019/1549)

16. Expedient relatiu al recurs de reposició interposat en data 25 de març de 2022 (RE 
2022-000206) per part de l'entitat SARFA, SL, contra l'acord del Ple del Consell 
Comarcal de data 22 de febrer de 2022, en relació a la liquidació de la indemnització 



rebuda per la suspensió de contractes del servei de transport escolar, motivada pel 
COVID-19.- (Exp.2019/1287)

17. Expedient relatiu al Conveni de delegació de competències per a la recollida i 
transport de residus municipals entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i 
l’ajuntament de Boadella i les Escaules.- Aprovació.- (Exp.2022/1272)

18. Expedient relatiu al contracte del servei de gestió de residus especials de la xarxa 
comarcal de deixalleries de l'Alt Empordà.- Requeriment de documentació a 
l’empresa adjudicatària.- (Exp.2019/640)

19. Expedient relatiu al contracte administratiu de concessió d'obra pública per a la 
construcció i explotació del Centre de tractament de residus de l'Alt Empordà. Càlcul 
d'incentius i penalitzacions corresponents a la gestió de la fracció resta i de la 
FORM.- (Exp.2022/1297)

20. Expedient relatiu a la  contractació  mixta de serveis i subministrament per dur a 
terme la recollida selectiva porta a porta de les fraccions resta i orgànica als 
municipis de  Biure, Darnius, Maçanet de Cabrenys, Pont de Molins i Terrades. a) 
Aprovació de l'expedient. b) Convocatòria de licitació.- (Exp.2020/1557)

21. Expedient relatiu a l’aprovació del conveni d'encomana de gestió per la posada en 
funcionament del Centre d'interpretació del Paisatge entre el Consell Comarcal de 
l'Alt Empordà i l'Ajuntament del Far d'Empordà.- (Exp.2022/1301)

22. Expedient relatiu a la modificació de la plantilla de personal de la Corporació per a 
l’exercici 2022, amb la inclusió de les places estructurals amb motiu del procés 
d’estabilització.- (Exp. 2022/823)

23. Assumptes urgents.-

24. Informes de presidència.-

25. Precs i preguntes.-

La presidenta
 

Sònia Martínez Juli

Figueres, a la data de la signatura electrònica
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