
 
 
 
 
Em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany, que tindrà lloc el 16 de març de 2016, a les 19.00 h, a la sala de plens del 
Consell Comarcal.  
 
 
Ordre del dia 
 
 

1. Lectura i aprovació de l’acta número 2016.1, de 20 de gener. 
2. Informació de la Presidència 
3. Donar compte dels Decrets de Presidència 
4. Donar compte dels Decrets de Gerència 
5. Donar compte del Decret de Presidència núm.2016.66, sobre l’acord de 

liquidació del pressupost 2015. 
6. Donar compte del Decret de Presidència núm.2016.67, sobre l’acord 

d’incorporació de romanent de crèdit al pressupost 2016. 
7. Donar compte de l’informe sobre les mesures de lluita contra la morositat, 

corresponent al 4rt trimestre de 2015. 
 

Assumptes de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics 
 

8. Ratificació del Decret de Presidència 2016.19, sobre l’acord d’aprovació del 
conveni transaccional en execució de Sentència 7151/2015. 

9. Ratificació de modificació dels estatuts del SUMAR, Empresa d’Acció Social, 
SL  i d’una modificació no substancial .  

10. Ratificació de modificació dels estatuts del Consorci per la Normalització 
Lingüística. 

11. Dictamen de nomenament del Sr. Antoni Pérez Yuste com a  representant del 
Consell Comarcal del Pla de l’Estany al Consell Tècnic Assessor del SUMAR. 

12. Dictamen de nomenament del Sr. Francesc Xavier Quer i Bosch com a 
representant suplent del Consell Comarcal del Pla de l’Estany al Consorci 
Català del Desenvolupament Local. 

13. Dictamen de concertació d’operació de crèdit a curt termini. 
14. Dictamen de modificació de crèdit per aplicació de romanents. 
 
Assumptes de la Comissió Informativa de Serveis Socials i Ensenyament 
 
15. Dictamen de sol·licitud de pròrroga per a l’any 2017 del Conveni 

interadministratiu pel serveis del COIET.  
16. Dictamen d’aprovació de la modificació del reglament del Servei d’Atenció 

Domiciliària pel que fa al servei específic de Teleassistència. 
 
 
17. Moció de suport a la Marxa Som al seu pas per la comarca del Pla de l’Estany. 

REGISTRE DE DOCUMENTS 

ENTRADA NÚM.  

SORTIDA NÚM. 2016.965   

 

 
DATA: 10.03.2016 



 
 
 
 

18. Precs i preguntes. 
 
 
Banyoles, 10 de març de 2016 
 
El president 
 
 
 
 
 
Jordi Xargay i Congost 
 
Nota: Us demano que en el cas que no hi pugueu assistir, abans de la data de la sessió 
comuniqueu al president la vostra absència a aquesta mateixa adreça de correu.  
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