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L'exercici de 2015 ha estat marcat pel canvi de mandat. Així, com a conseqüència de les eleccions
municipals, el Consell Comarcal s'ha constituït amb un nou equip de govern format pels grups de CiU
(15 consellers comarcals) i el PSC (5), presidits pel Sr. Ferran Roquer i Padrosa (CiU). La resta de
grups amb representació al Consell Comarcal són: ERC (9), PP (1), Ciutadans (1), ICV (1) i CUP (1).

Tot i ser un exercici marcat per la recuperació econòmica, les dades quant a població vulnerable, en
risc d'exclusió social, i població atesa tant en l'àmbit dels serveis socials com d'habitatge, reflecteixen
que encara som lluny d'assolir nivells acceptables de benestar, com els anteriors a la crisi econòmica.

Amb l'objectiu  de  millorar  l'ocupabilitat  (un  dels  aspectes  en  els  quals  estem pitjor  situats  a  l'Alt
Empordà) s'ha realitzat el Programa Treball i Formació 2014/15 i el 2015/16.

Quant al  Programa Treball  i  Formació 2014/15,  va adreçat a la contractació de persones aturades
prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació. Aquest programa
comprèn tres tipus d'accions: facilitar la pràctica laboral mitjançant el desenvolupament de treballs de
caràcter públic i interés social, la formació professionalitzadora i la coordinació del programa, que inclou
orientació i prospecció d'empreses.

S'han contractat 10 persones a jornada completa durant 6 mesos en les accions d'experiència laboral i
una coordinadora.

Quant al Programa Treball i Formació 2015/16 està adreçat a la contractació de persones aturades, en
dues modalitats: majors de 45 anys i perceptores de la RMI.

En la modalitat de persones majors de 45 anys s'han contractat 11 persones a jornada completa en
l'acció d'experiència laboral i una coordinadora.

Quant a la modalitat de perceptors de la RMI, s'han contractat 12 persones a jornada completa en
l'acció d'experiència laboral i una coordinadora.

Amb l'objectiu de millorar la competitivitat de les empreses ubicades en els polígons industrial de la
comarca, es va presentar un projecte que ha estat subvencionat dintre de la convocatòria AODL.

Redactat i  tramitat per l'Àrea de Turisme, l'octubre de 2015 s'ha obtingut  la subvenció d'un pla de
foment territorial de turisme del Departament d'Empresa i Ocupació. L'import total del projecte és de
625.349,53 euros i la subvenció rebuda és de 312.674,77 euros (50%). L'import pendent de finançar
l'aporten els ajuntaments beneficiaris i el Consell Comarcal. La major part de les actuacions són per a
la millora de la pràctica del turisme actiu i  natura,  concreament per a la pràctica del  senderisme i
cicloturisme.

S'ha posat en marxa el projecte “una comarca de museus”, en el qual hi participa el Departament
d'Ensenyament, juntament amb 8 museus de la comarca i el propi Consell Comarcal. Aquest projecte
consisteix en un itinerari escolar per gaudir de l'Alt Empordà a través dels seus museus amb una oferta
educativa consolidada i de qualitat. Es tracta d'apropar els escolars als museus de la comarca.

En l'àmbit de joventut s'ha creat l'espai jove creatiu – buc d'assaig. Aquest és un project social, cultural,
públic i gratuït que pretén dotar a la comarca de varis espais per a la pràctica de les arts escèniques en
general.  És  un espai  dirigit  i  enfocat  pels  joves.  Ells  en són  els  principals  beneficiaris  i  totes  les
activitats estan pensades perquè ells les puguin realitzar i gaudir.

Segurament els canvis més importants, tant en l'àmbit intern de l'administració com en les relacions
externes, es produiran a partir d'aquest exercici en el qual, com a conseqüència de l'aplicació de les
lleis 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern i 39/2015, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques (administració electrònica). 

Així, a la pàgina web del Consell Comarcal ja hi figura l'enllaç a govern obert i transparència on s'hi
anat abocant tota la informació requerida normativament. També es va desenvolupament el programari
informàtic  per  tal  de  tramitar  electrònicament  tots  els  expedients  administratius,  i  que  en  propers
exercicis s'obriran a la població en general.
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