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MEMÒRIA DE GERÈNCIA DEL CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ

Sens  dubte,  el  que  ha  marcat  l'activitat  del  Consell  Comarcal  aquest  exercici,  ha  estat
l'execució de les obres del Centre de Tractament de Residus de l'Alt Empordà (CTR). Tant per
l'import de l'obra (24 M €), com per la repercussió que tindrà a nivell de gestió de residus a la
comarca.

En el  transcurs de l'any s'ha executat la major part  de l'obra,  tenint com a termini  previst
d'acabament el mes d'abril de 2017. Després, tres mesos de proves en buit, i a partir del mes
de juliol del 2017 està prevista la seva entrada en funcionament a ple rendiment.  Així, les
ordenances fiscals pel 2017 ja preveuen totes aquestes actuacions i el seu impacte en els
costos del tractament.

Per  altra  banda,  l'entrada en funcionament  del  CTR provocarà  que  la  comarca haurà  de
recollir selectivament la fracció orgànica de residus municipals (FORM). Per donar resposta a
la  demanda  d'aquests  serveis  per  part  dels  ajuntaments,  des  del  Consell  Comarcal  s'ha
preparat una proposta per recollir la FORM de manera mancomunada. Servei que es posarà
en marxa a partir de l'entrada en funcionament del CTR.

També cal destacar la resposta que s'ha donat des dels serveis socials del Consell Comarcal
a  la  pobresa  energètica,  i  que  directament  a  través de  les  aportacions  de  la  Generalitat
mitjançant el contracte programa, com de les aportacions dels ajuntaments i de la signatura
d'un conveni amb la mateixa Generalitat, s'han pogut cobrir totes les incidències detectades.

Hem  continuat  avançant  en  la  transparència,  publicant  de  forma  manual  tota  aquella
informació que no té una publicació directa, vinculada a la mateixa gestió administrativa dels
expedients.

S'ha continuat avançant en la gestió electrònica dels expedients, passant les propostes de
despeses al procediment totalment electrònic. Al llarg del 2017 l'objectiu serà eliminar la major
part de la tramitació en paper, i incorporar totalment la signatura electrònica d'expedients.

Quant a l'àrea de joventut s'ha creat una plaça més de tècnic compartit, per donar suport als
ajuntaments de la Jonquera, Peralada i Sant Pere Pescador.

Des de l'àrea de Benestar Social del Consell Comarcal s'ha accedit al Projecte transfronterer
PROSPECTSASO. Aquest projecte té com a finalitat reforçar la professionalització de l'àmbit
social i sanitari en l'espai transfronterer franco-català (zona est) i la seva extensió a les àrees
de Barcelona i Toulouse a partir d'un treball en xarxa entre els diferents socis. Es va posar en
marxa el setembre del 2016 i estarà actiu fins a finals de l'any 2019.

Els socis del projecte són:

- Universitat de Perpignan Via Domitia (soci líder)

- Institut Régional du Travail Social (IRTS)

- Universitat de Girona

- Universitat de Barcelona

- Consell Comarcal de l'Alt Empordà

- Association Joseph Sauvy

- Pôle Institut Saint Simon
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- Erasme

S'ha participat en una nova convocatòria del Programa Treball i Formació, amb la contractació
de 21 persones i una coordinadora. 

En aquesta convocatòria, es va accedir a les dues línies següents:

- Línia A: accions d'experiència laboral i accions de formació adreçades a persones en situació
d'atur no perceptores de prestació i/o subsidi per desocupació, preferentment més grans de 45
anys.

- Línia B: accions d'experiència laboral i accions de formació adreçades a persones en situació
d'atur beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció.

Els contractes tenen una durada de 6 a 12 mesos i les tasques realitzades són de suport a les
brigades municipals, en la seva majoria.

Es va continuar amb el projecte dels polígons, analitzant les potencialitats i deficiències, a
través d'entrevistes amb empresaris. També s'ha fomentat l'associacionisme com a eina de
negociació i participació en les decisions que afecten el polígon.

S'han executat la major part dels projectes del pla de foment del turisme. A final d'any estava
executat el 70,13% del total, i la resta estava en execució.

Cal fer constar la bona acollida del servei de comptabilitat energètica municipal, prestant-lo a
41 ajuntaments al tancament del 2016.

També s'ha de remarcar el volum de feina dels serveis tècnics del Consell Comarcal. S'ha
assumit la redacció del projecte del Centre de Tractament de Residus de l'Alt Empordà, Fase
2, que inclou un edifici de serveis i recepció, un centre de tractament de voluminosos i una
central de deixalleries, amb un pressupost d'execució de 4.116.762,18 euros (IVA inclòs), així
com el projecte del Centre d'Acollida d'Animals de Companyia, amb un pressupost d'execució
de 830.324,97 euros (IVA inclòs). Sense perdre de vista que s'ha continuat amb el programa
d'assistència tècnica amb la redacció de 5 projectes municipals.

Per tal de donar el màxim de servei als usuaris amb problemes d'habitatges, es va signar un
conveni per donar el servei de mediació, amb Diputació de Girona. Aquest conveni permetrà
que durant el 2017 es doni suport, mitjançant dos lletrats dels Col·legi d'Advocats de Figueres,
a  les  problemàtiques  relacionades  amb  el  lloguer,  com  ho  són  els  desnonaments  per
impagament de les rendes o les extincions dels contractes.
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