
JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l'aprovació d'inscripció del Campus Sectorials de la Universitat de Girona.

Fets

Atès que la Universitat de Girona ha iniciat un projecte de Campus Turisme que pretén enfortir
el marc de relacions entre les empreses i institucions del sector turístic i els investigadors de la
Universitat de Girona.

Atès que des de l'Àrea de Turisme del Consell Comarcal   de l'Alt Empordà ja fa temps que
tenim relació amb la Universitat de Girona, a través del   servei de pràctiques de la Facultat de
Turisme   i  des  de  fa  un  any,  s'ha  enfortit  amb  el  treball  conjunt  de  la  operació  Projecte
d’Especialització i competitivitat territorial Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i
intel·ligència en xarxa.  Comarca de l'Alt  Empordà emmarcada en l’àmbit  dels PECT de la
demarcació de Girona .

-  Atès que la inscripció al Campus Turisme permetrà al Consell Comarcal:

• Continuar incidint en la formació i inserció dels estudiants a través de la incorporació
d’estudiants en pràctiques i de becaris a l’entitat.

• Formar  part  d’una  xarxa estable  de relacions  amb empreses,  institucions del  sector
turístic i grups de recerca de la Universitat de Girona.

• Participar  en  les  activitats  organitzades  pel  Campus  Turisme:  trobades  temàtiques,
reunions especialitzades, workshops, conferències i altres activitats de networking que
siguin del nostre interès.

• Accedir al coneixement i la recerca dels grups de recerca del Campus Turisme.
• Participar en iniciatives d’R+D+I col·laboratives amb finançament nacional/europeu.
• Disposar d’un contacte proper i personalitzat amb la Universitat de Girona.

Atès l'interès comú  de continuar treballant conjuntament 

Atès l'informe positiu de la Cap d'Àrea de  Turisme.

Fonaments de dret

- Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
- Llei  estatal  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les

administracions públiques.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis

dels ens locals (ROAS).
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-Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (TRLMRLC).
-Decret  legislatiu  4/2003,  de 4 de novembre,  pel  qual  s'aprova el  Text  refós  de la  Llei  de
l'organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

ACORD

Primer.- Aprovar la inscripció al Campus de Turisme, campus sectorial de la Universitat de
Girona.

Segon.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester al president i al gerent del Consell
Comarcal  de l'Alt  Empordà per a la signatura de quants documents  diguin necessaris  per a
l'execució del present acord.

Tercer.- Notificar el present acord a la Universitat de Girona. 

Figueres, 10 de gener de 2017

El conseller delegat de l'àrea de turisme,

En dono fe,
El Secretari,

Francisco Luis Muñoz Cameo
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JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l'acceptació d'una subvenció de la Diputació de Girona per a la implantació
del servei d'execució de les franges per a la prevenció d'incendis 

Fets

La neteja de les franges de 25 m a l'entorn dels nuclis habitats és un objectiu prioritari per a la
comarca de l'Alt Empordà i d'interés públic i social des del moment en què pot evitar danys
materials i de vides humanes en el cas d'un incendi forestal.

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà va treballar entre els anys 2008 i 2010 en la redacció dels
Plànols  de  delimitació  per  a  la  prevenció  d'incendis  per  aquells  municipis  a  la  comarca
considerats per la legislació vigent d'alt risc d'incendi.

Durant l'any 2015 el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, en el marc d'una col·laboració amb el
Departament d'Interior de la Generalitat  i  la Diputació de Girona va redactar  58 plànols de
delimitació d'incedis pels municipis de la comarca seguint la metodologia de la Diputació de
Girona:

FASE Període execució

33 municipis 27 gener - 30 maig 2015

25 municipis 29 set – 15 des 2015

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà està treballant en la planificació i implantació del servei
per a l'execució de les franges de prevenció d'incendis als municipis de la comarca. 

La implantació del servei requereix d'una sèrie d'estudis i treballs previs com:
• La coordinació amb el servei de la Diputació de Girona i altres Consells Comarcals.
• La recerca i copilació de dades municipals i antecedents realitzats a la comarca en els

darrers anys.
• La prospecció de les necessitats de servei dels municipis.
• La redacció del servei i el seu estudi econòmic i necessitat de recursos humans.
• L'adaptació de treballs anteriors per a la posada en marxa de les primeres accions del

servei.
• L'aprovació del servei i presentació als ajuntaments interessats.
• La comunicació a la població de la importància de la prevenció.

El procés d'implantació culmina amb l'aprovació i posada en marxa del servei així com amb la
incorporació de l'estructura interna suficient per a portar-lo a terma.
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Per  aquesta  raó,  mitjançant  decret  de  presidència  de data  26 d'octubre  de 2016,  el  Consell
Comarcal de l'Alt Empordà va sol·licitar a la Diputació de Girona un subvenció de 16.875,00 €
per a la implantació del servei d'execució de les franges de prevenció d'incendis als municipis
de  la  comarca.  L'esmentat  decret  fou  ratificat  en  sessió  de  Junta  de  Govern  del  Consell
Comarcal de 8 de novembre de 2016.

En data 13 de desembre de 2016, s'ha rebut notificació de la Diputació de Girona de la resolució
de presidència mitjançant la qual es concedeix al Consell Comarcal una subvenció de 16.875,00
€  per  a  la  implantació  del  servei  d'execució  de  les  franges  per  a  la  prevenció  d'incendis,
corresponent al 50 % del pressupost presentat. 

Vist l'informe emès per la cap de l'Àrea de medi ambient del Consell Comarcal en data 28 de
desembre de 2016, en el qual es proposa d'acceptar la subvenció atorgada per posar en marxa el
servei esmentat.

Fonaments de dret

• Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis

dels ens locals (ROAS).
• Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i

de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
• Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de

l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
• Llei  39/2015  d'1  d'octubre  de  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions

públiques.

Per tot  això,  el conseller  delegat  de l'Àrea de medi  ambient  proposa a la Junta de Govern,
l'adopció dels següents

ACORDS

Primer.  - Acceptar la subvenció de 16.875,00 € concedida per la Diputació de Girona per a la
implantació del servei d'execució de les franges per a la prevenció d'incendis.

Segon.  - Consignar  l'ingrés  de  16.875,00  € a  l'aplicació  pressupostària  d'ingressos  núm.  45
46101 del pressupost de 2017 del Consell Comarcal.

Tercer.- Notificar-ho a la Diputació de Girona i  a  l'Àrea d'intervenció de fons del  Consell
Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

Quart.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calgui per executar el present acord.

Figueres, 10 de gener de 2017
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El conseller delegat de l'Àrea de medi ambient,

Prenc raó, En dono fe,
Cap d'Intervenció, El Secretari,

Toñy Asensio Belmonte Francisco Muñoz Cameo
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