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El  2014  ha  estat  un  any  marcat  per  tres  fets  especialment  remarcables  que  han  tingut  la  seva
incidència en aquesta àrea del Consell Comarcal de l'Alt Empordà: els aiguats del mes de novembre a
una part de la comarca, la unificació arreu de Catalunya quant als criteris de les beques de menjador i
l'entrada en funcionament a ple rendiment de l'oficina comarcal d'habitatge.

Quant als aiguats, l'actuació del Consell Comarcal s'ha emmarcat dintre de l'àmbit de la cooperació
amb els municipis i els particulars damnificats, per tal de fer de “finestreta única” en la tramitació de les
sol·licituds d'ajut a les administracions de l'Estat, de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de
Girona.

Pel  que fa a la  unificació  de les beques menjador,  hem resolt  totes les incidències en un termini
raonable i treballem per millorar la sistemàtica en propers cursos. La interoperabilitat amb l'Agència
Tributària facilita molt la presentació de documentació als sol·licitants.

Quant a l'Oficina d'Habitatge, l'experiència de l'any anterior ens ha fet més eficients en la tramitació dels
expedients de sol·licituds d'ajuts, i amb el servei Ofideute també hem apujat el llistó dels serveis que
prestem  per  tal  d'evitar  desnonaments.  En  aquest  sentit,  l'adhesió  al  protocol  judicial  per  evitar
situacions  de  vulnerabilitat  social  en  cas  de  desnonaments  també  ha  ajudat  a  limitar  aquestes
situacions.

En la  vessant  econòmica,  aquest  exercici  ha representant  el  de la  consolidació  de la  recuperació
econòmica  del  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà.  El  resultat  pressupostari  ha  estat  positiu
d'1.592.374,56 €. Això representa que el  resultat de l'exercici  de 2014, aïllat  del  resultat  dels anys
anteriors, ens dona aquest import de més en despeses que en ingressos liquidats. El romanent de
tresoreria per a despeses generals, que representa l'històric, on hi comptem els pendents de cobrament
i pendents de pagament i les existències en caixa, dóna 802.700,17 €.

A aquests resultats cal remarcar un estalvi net positiu de 2.294.729 €. Aquest és el número teòric de la
càrrega financera a la qual podria arribar a fer front el Consell  Comarcal, amb un endeutament del
12,81% sobre els ingressos corrents. Cal continuar en aquesta línia, però els resultats ens permeten
afrontar el futur sense dèficits ni endeutaments difícils de suportar. 

Per altra banda, el  17 de desembre de 2014, la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de
Catalunya va emetre informe favorable sobre la modificació del contracte de concessió d'obra pública
per a la construcció i explotació del Centre de Tractament de Residus Municipals de l'Alt Empordà. Per
tant, en aquest moment només resta l'adequació del conveni de finançament de l'obra, al nou termini
del projecte, per tal d'iniciar una obra que ha de marcar el futur del tractament de residus a la comarca.
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