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MEMÒRIA DE L'ÀREA DE PRESIDÈNCIA DEL CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ

L’àrea de Presidència del Consell Comarcal de l’Alt Empordà aplega els diferents serveis relacionats
amb l’equip  de  govern  i  el  president,  desenvolupant  una  acció  transversal  amb totes  les  àrees  i
impulsant tota l’acció política i de gestió de la institució. Inclou Gerència, Secretaria, Recursos Humans
i el Gabinet de Comunicació, entre altres serveis.

PRESSUPOST COMARCALPRESSUPOST COMARCAL

Per fer possible l’execució de tota l’activitat del Consell Comarcal cal disposar d’un pressupost. El ple
extraordinari del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, celebrat a finals de desembre de 2011, va aprovar
de forma inicial el pressupost per al 2012 que pujava a 19.671.043,45 euros (l’exercici anterior era de
18.780.623,57  euros).  En  el  mateix  dictamen  hi  estava  inclosa  l’aprovació  de  tota  la  plantilla  de
funcionaris, personal laboral i eventual i les seves retribucions. 

Les  dues  partides  més  importants  del  capítol  d’ingressos  del  pressupost  comarcal  són  les
transferències corrents –que corresponen a la prestació de serveis transferits, bàsicament per part de
la Generalitat-  que sumen 10.551.569,17 euros. A continuació hi  ha la partida de taxes (7.378.829
euros), seguida de les transferències de capital (1.674.323,61 euros), és a dir subvencions d’altres
institucions. 

Pel  que fa a  les despeses,  la  compra de béns i  serveis  (12.536.057,15 euros)  i  les despeses de
personal (3.908.496,27 euros) són els capítols més importants i que representen una rebaixa en relació
a l’exercici anterior. Les inversions (1.886.323,61 euros) que es realitzaran fan referència bàsicament a
la  construcció del  Centre de gestió de la  xarxa de deixalleries de l’Alt  Empordà que està  finançat
íntegrament per l’Agència de Residus de Catalunya i el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya.

PROBLEMÀTICA N-IIPROBLEMÀTICA N-II

El ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà del 24 de gener va acordar reclamar novament al Ministeri
de Foment del  Govern que encarregui a ACESA, empresa concessionària de l’autopista AP-7,  que
executi les obres necessàries per completar l’enllaç Figueres Nord amb el dos moviments d’accés en
direcció  Girona  i  Barcelona  que  falten,  en  el  marc  de  les  obres  de  millora  que  s’estan  realitzant
actualment amb la construcció del tercer carril de l’autopista.

L’acord reclamava “insistir novament al Ministeri de Foment en la urgència d’efectuar aquesta actuació
tan necessària per a la mobilitat al nostre territori, aprofitant que actualment s’estan realitzant les obres
de millora a l’autopista AP-7, i recordar als seus responsables que l’incompliment dels pactes establerts
entre les diverses administracions suposaria un fort descrèdit envers l’acció política del mateix Ministeri
de Foment”.

Finalment  es  va  aprovar  “instar  novament  al  Govern  de  Catalunya  que  efectuï  totes  les  gestions
necessàries per  donar suport  davant  del  Ministeri  de Foment  del  Govern de l’Estat  espanyol  a  la
demanda dels ajuntaments de la comarca de l'Alt Empordà en el sentit que es completi l’enllaç Figueres
–  Nord  de l’autopista  AP-7,  i  recordar  també als  seus  responsables  que  la  manca de  solució  en
l’execució immediata d’aquestes obres dificultarà la mobilitat en la posada en funcionament del nou
centre penitenciari Puig de les Basses. 

Al llarg de tot l’any, el Consell va fer un seguiment molt especial d’aquesta problemàtica. El mes de
juliol  es va penjar de la seva façana una pancarta reclamant solucions per l’N-II  i  des d’aleshores
sempre que s’ha registrat una víctima mortal en aquesta carretera s’ha guardat un minut de silenci al
ple.

CANVIS EN EL CARTIPAÇCANVIS EN EL CARTIPAÇ

La renúncia del vicepresident segon del Consell Comarcal, Pere Maluquer, després de la seva elecció
com a senador, va comportar el mes de març de 2012 l’aprovació diversos canvis i ajustaments en el
cartipaç. 

Com a substitut de Pere Maluquer va prendre possessió del càrrec de conseller comarcal la regidora de
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries Assumpció Brosa, la qual no va assumir cap delegació específica.
La vicepresidència que va quedar vacant la va ocupar el regidor de l’Ajuntament de Figueres José Luis
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Yécora, el qual també té la delegació de Benestar, fins aleshores ocupada per Joan Maria Roig.

Dues delegacions més també van canviar de titular. Així, Joan Maria Roig, alcalde de la Selva de Mar,
va passar a fer-se càrrec de Medi Ambient i Carles Álvarez, alcalde de Vilamalla, va assumir Habitatge i
Consum. Aquest darrer conseller comarcal també fou nomenat membre de la Comissió de Govern per
ocupar la vacant deixada per Maluquer.

En el ple del 25 de setembre, d’altra banda, es va formalitzar la presa de possessió del regidor d’ERC a
l’Ajuntament de l’Escala, Xavier Ballesta i Ros, com a nou conseller comarcal en substitució de Mireia
Mata i Solsona, regidora de la mateixa formació política a l’Ajuntament de Figueres, que va renunciar al
càrrec el mes de juliol.

DIA DE LA COMARCADIA DE LA COMARCA

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà va lliurar el 4 de maig els Premis Empordà 2012, amb motiu de la
celebració del Dia de la Comarca i en el transcurs d’un acte que aquest any es va celebrar a la seu de
la institució. En la seva dinovena edició els Premis Empordà es van concedir a les següents persones i
entitats:

El  premi Pastor es concedeix a la persona o entitat  que ha destacat  per potenciar algun aspecte
econòmic o social de la comarca.  Per aquest motiu, es va atorgar al director general del Parc Científic i
Tecnològic de la Universitat de Girona, Pere Condom.

El premi Tramuntana es concedeix a la persona o entitat que ha sobresortit en la conservació del medi
natural. Enguany, el premi va recaure en el dissenyador figuerenc Lluís Puigbert al capdavant de l’equip
de persones que han creat el personatge que fomenta el reciclatge i altres temes mediambientals a la
comarca, conegut com a Pitu Tries.

El  premi  Indiketa té  com a  finalitat  guardonar  aquella  persona  o  entitat  que  ha  destacat  per  la
divulgació i manteniment de les arrels pròpies de la comarca i de les tradicions en tots els seus àmbits i
expressions. El premiat fou l’activista cultural de Vilafant Benvingut Ferrusola.

El premi Sirena es dóna a aquella persona o entitat que ha destacat pel foment de la projecció exterior
de la comarca.  En aquesta ocasió es va guardonar el jove pilot de motociclisme Maverik Viñales.

L’acte del lliurament dels premis es va cloure amb un discurs del president del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, Xavier Sanllehí, en el qual va fer una defensa de la feina que realitzen els consells i es va
mostrar partidari de la continuïtat dels petits municipis en el ben entès que allò que calia promoure és la
mancomunació de serveis.
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INCENDI FORESTALINCENDI FORESTAL

El president del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Xavier Sanllehí, va decretar dos dies de dol oficial
amb motiu dels quatre morts produïts en els incendis que van afectar la comarca a partir del 22 de juliol
de 2012. Les banderes de la seu de la institució van penjar a mig pal en senyal de dol per aquests
tràgics esdeveniments i es van anul·lar tots els actes públics que estaven programats. El Consell va
deixar a la consideració de cada ajuntament l’aplicació pràctica d’aquesta mesura.

AL·LEGACIONS AL MAPA EÒLICAL·LEGACIONS AL MAPA EÒLIC

El 13 d’agost el Consell Comarcal va presentar un escrit d’al·legacions al Mapa Eòlic de Catalunya en
el qual defensava la proposta consensuada en el seu dia amb el Consell d’Alcaldes de l’Alt Empordà i
que bàsicament situa la ubicació dels parcs eòlics de la zona a l’entorn del corredor d’infraestructures.

En el seu moment es va considerar aquesta proposta molt més raonable des del punt de vist tècnic, pel
que fa a l’ocupació del territori, per les menors afectacions ambientals i en el paisatge i també des del
punt de vist econòmic i social. La proposta del Consell d’Alcaldes, a més, va generar en el seu moment
un ampli consens territorial, circumstància que millora i facilita la implantació i el desenvolupament de
l’energia eòlica a l’Alt Empordà.

CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE FIGUERESCONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE FIGUERES

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres van signar l’estiu de 2012 un conveni
que complementava la iniciativa municipal  d’ampliació dels jardins Puig Pujades, a tocar del Teatre
Municipal El Jardí, amb l’objectiu de convertir-lo en un espai públic.

En  virtut  d’aquest  conveni,  el  Consell  va  decidir  promoure  i  autoritzar  l’obertura  per  a  l’accés  de
vianants del seu jardí, situat a la part posterior de l’edifici de la institució, al carrer Nou de Figueres,
amb els jardins Puig Pujades. Aquest accés es realitzarà mitjançant un portal amb la intenció de poder
seccionar o limitar els accessos entre uns i altres jardins.

L’Ajuntament de Figueres executarà, al seu càrrec, les obres d’obertura i  col·locació del portal amb
subjecció  a  les  determinacions  del  projecte  que  s’estableixin  des  del  Consell  Comarcal.  Ambdues
institucions van decidir determinar el règim d’usos d’obertura i tancament dels accessos als dos jardins,
tot mantenint les restriccions per motius de seguretat o per necessitats dels serveis de l’administració
comarcal.

CONSELL D’ALCALDESCONSELL D’ALCALDES

Al llarg de tot l’exercici s’han celebrat quatre sessions del Consell d’Alcaldes, en el transcurs del qual
s’analitzen el temes més punyents de l’actualitat comarcal i es presenten alguns dels serveis de més
relleu que ofereix el Consell als municipis.

El 17 de setembre de 2012 es va celebrar una reunió del Consell d’Alcaldes que va tenir com a punts
més destacats del seu ordre del dia una anàlisi de les ajudes relacionades amb els incendis forestals,
després de la nova normativa emesa pel Govern de l’Estat, i un debat sobre les estratègies a seguir per
demanar la prohibició de l’oferiment o demanda de serveis sexuals a la via pública.

A l’apartat sobre els incendis forestals van intervenir el delegat del Govern de la Generalitat a Girona,
Eudald Casadesús, el subdelegat del Govern de l’Estat, Carles Jaume, el vicepresident de la Diputació,
Miquel Calm, i altres representants de l’administració catalana. En relació al tema de la prostitució va
continuar en la reunió el delegat de la Generalitat i s’hi va afegir el director territorial d’Interior, Albert
Ballesta.

A la  reunió  del  Consell  d’Alcalde  del  16 de  novembre  hi  va  assistir  Leonard  Carcolé,  director  de
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). La trobada va servir per explicar la problemàtica de l’aplicació del
cànon de l’aigua, que ha motivat les queixes d’alguns municipis i que l’entitat pensa revisar. També es
va parlar de la neteja de lleres, especialment problemàtica per la manca de finançament i la dificultat en
l’obtenció de permisos, i finalment es van donar explicacions sobre l’emissió dels informes preceptius
que emet aquest organisme. Altres temes que es van tractar feien referència als riscos informàtics que
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poden patir els ajuntaments i al pressupost del Consell per al 2013.

CONVENI AMB ENDESACONVENI AMB ENDESA

Endesa i  el  Consell  Comarcal de l’Alt  Empordà van firmar el  29 de maig de 2012 un conveni de
col·laboració  mitjançant  el  qual  la  companyia  oferirà  als  68  ajuntaments  de  la  comarca  un
assessorament energètic personalitzat, les millors condicions de contractació possible en funció de les
seves característiques, i serveis de valor afegit, entre altres prestacions. 

L’acord, signat el director general d’Endesa a Catalunya,  Josep M. Rovira, i el president del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, Xavier Sanllehí, té una vigència d’un any, prorrogable. A través del conveni,
Endesa  assessorarà  de  manera  personalitzada  a  tots  els  ajuntaments,  i  els  oferirà  les  millors
condicions de contractació  possibles en funció  de les característiques  i  subministraments de cada
municipi,  els  proporcionarà  informació  i  ofertes  d’execució  per  tal  d’implementar  mesures  d’estalvi
energètic, i serveis de valor afegit. A més, s’erigirà com a interlocutora per resoldre dubtes o qüestions
sobre temes energètics o legislatius d’aquest sector.

L’ESTELADA AL BALCÓL’ESTELADA AL BALCÓ

Per acord de la Comissió de Govern, i a proposta del Grup Comarcal d’ERC, des del 18 d’octubre de
2012  penja  la  bandera  estelada  des  del  balcó  principal  de  la  seu  del  Consell  Comarcal  de  l’Alt
Empordà. La proposta es va formular en un darrer ple i va ser acordada pel govern comarcal.

D’aquesta manera el Consell de l’Alt Empordà s’afegeix a altres iniciatives de nombrosos ajuntaments i
consells comarcals d’arreu de Catalunya que pengen l’estelada a la façana principal de les institucions
amb l’objectiu recollir la reivindicació massiva del poble català en favor del procés d’autodeterminació
nacional.
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