JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l'expedient
Expedient relatiu a Presentació de la candidatura i sol·licitud de finançament al Servei
d'Ocupació de Catalunya (SOC), per l'any 2017 destinada a la renovació de la contractació d'un
agent d'ocupació i desenvolupament local (AODL) pel projecte "Polígons"
Fets
“En data 16 de desembre de 2014 la Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Empordà va
aprovar el Pla Estratègic en l’àmbit del Desenvolupament Econòmic Local i l’Ocupació a l’Alt
Empordà.
El Pla Estratègic té com a objectiu dinamitzar l’economia local i aconseguir un creixement
econòmic sostenible a l’Alt Empordà per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans de tots els
municipis de la comarca, tot aprofitant el potencial de desenvolupament econòmic de tots els
recursos i actius de la comarca.
La línia estratègica 2 del Pla defineix “Actuacions de suport i defensa dels interessos i
representació del territori”. En el seu marc es defineix el projecte LE2.2 “Impuls i seguiment de
les actuacions de territori “amb l'objectiu de configurar i posar en marxa de forma coordinada
actuacions que permetin integrar el territori i especialitzar-lo de manera intel·ligent. En aquest
projecte es defineix l'activitat LE 2.2.2. “Identificació de l’espai industrial disponible a la
comarca” que té per objectiu disposar d’una fotografia el més exacta possible sobre l’espai
industrial disponible a la comarca és fonamental a l’hora de plantejar estratègies d’atracció de
nova activitat i d’inversions.
En el marc de l'activitat LE 2.2.2 del Pla Estratègic es proposa el projecte “Millora de la
competitivitat de les empreses ubicades en els polígons industrials de la comarca de l'Alt
Empordà i fer atractius els polígons industrials per a futurs inversors”.
En data 15 de maig de 2015 es van firmar un acord de cofinançament amb els Ajuntaments de
Figueres, Vilamalla, Castelló d’Empúries i La Jonquera per a presentar la candidatura al SOC
per a la contractació d’un AODL per a dur a terme el projecte.
En data 31 de desembre de 2015 es va contractar com a l’AODL a la Gemma Nadal Gelada per
a dur a terme el projecte “Millora de la competitivitat de les empreses ubicades en els polígons
industrials de la comarca de l'Alt Empordà i fer atractius els polígons industrials per a futurs
inversors”.
I, en data 31 de desembre de 2016 es va concedir la pròrroga en relació a la RESOLUCIÓ
TSF/1695/2016 per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 per a la concessió de
subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local.
En data 12 de juny de 2017 va sortir publicada al DOGC la RESOLUCIÓ TSF/1322/2017, de
25 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2017 per a la concessió de subvencions
destinades als Programes de suport al desenvolupament local (ref. BDNS 349993).
Els ajuntaments participants en el cofinançament de l'AODL han aprovat el pla de treball 2017
(s'adjunta).
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Atès l'informe tècnic favorable.”
Fonaments de dret
• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
• 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).
• Art. 31 del Reial de Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com els articles 8 i 9 del
Reglament (CE)1828/2006 de la Comissió, de 8 de desembre de 2006.
• Ordre EMO/258/2014, de 5 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a
la concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament
local i s'obre la convocatòria per a l'any 2014.
• RESOLUCIÓ TSF/1322/2017, de 25 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per
a l'any 2017 per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al
desenvolupament local (ref. BDNS 349993).
DICTAMEN
Per tot això, el President del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, proposa a aquesta Comissió
Informativa Permanent que dictamini favorablement i elevi al Ple del Consell Comarcal
l’adopció dels acords següents:
ACORD
Primer.- Aprovar el pla de treball 2017 de l'agent d'ocupació local (AODL) per a dur a terme el
projecte “Millora de la competitivitat de les empreses ubicades en els polígons industrials de la
comarca de l'Alt Empordà i fer atractius els polígons industrials per a futurs inversors” que
s’annexa.
Segon.- Presentar al Director del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) la sol·licitud de
subvenció per l'import de 27.045,55 euros, per a la renovació de la contractació de la
Gemma Nadal Gelada com agent d’ocupació i desenvolupament local amb la finalitat millorar
la qualitat de vida dels ciutadans de tots els municipis de la comarca, tot aprofitant el potencial
de desenvolupament econòmic de tots els recursos i actius de la comarca.

Tercer.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per a l'execució del prenent acord.
Figueres, 18 de juliol de 2017

C/ Nou, 48 – Tel. 972 50 30 88 -Fax 972 50 56 81 – E-mail:consell@altemporda.org – 17600 FIGUERES

El President del Consell Comarcal de l'Alt Empordà,

.................................
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia

Francisco 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 la presentació de la sol·licitud d'una subvenció al Patronat de Turisme
Costa Brava Girona per dur a terme el projecte "Millora de la competitivitat del sector turístic
de l'Alt Empordà 2017".
Fets
Atès que des del 2004, l'Àrea de Turisme del Consell Comarcal de l'Alt Empordà és porten
diversos projectes per tal d'afavorir la dinamització del sector turístic per tal d'aconseguir la
generació d'ocupació i autoocupació, frenar la regressió demogràfica i el despoblament dels
municipis rurals de l’Alt Empordà i consolidar un teixit social competitiu a través del seu
desenvolupament econòmic sostenible i la millora de serveis i les condicions de vida dels seus
habitants; fomentant les potencialitats de la comarca en sectors de futur ; promovent la igualtat
d'oportunitats i la incorporació dels joves al mercat de treball; tenint en compte les potencialitats
de les noves tecnologies d'informació i comunicació; aprofitant els recursos autòctons;
potenciant les propostes singulars i de caràcter innovador; i aplicant sempre criteris de
sostenibilitat i de respecte al medi ambient.
Atès que amb l'anàlisi del Pla de competitivitat del turisme rural és va detectar que s'havia
d’actuar conjuntament abans que es produís una crisi en el sector perquè, sinó no tindríem
capacitat de reacció i s'ens podia veure perjudicat el sector productiu i l’ocupació, en aquest
sentit, una de les accions estratègiques del pla era i és sensibilitzar les entitats públiques i
privades del territori sobre la necessitat i idoneïtat de configurar-se com una única destinació
turística per poder per front a l’estacionalitat i diversificar l’oferta .
Atès que en el desenvolupament d'alguns d'aquest projectes s'ha aconseguit els objectius
marcats com potser la xarxa de senders Itinerànnia, el Camí Natural de la Muga i l’Associació
Empordà Turisme, amb els objectius de consolidar l’Alt Empordà com a destinació turística i,
afavorir la competitivitat empresarial a través de l’implantació de sistemes de gestió de la
qualitat, creant productes turístics i comercialitzant productes turístics.
Atès que l'any 2009 els Consells Comarcals de l’Alt i Baix Empordà varen desenvolupar tot un
procés de reflexió conjunta i d’intercanvi d’experiències per enfortir algunes de les estratègies
que, de forma individualitzada, estaven duent a terme les seves estructures de gestió turística a
nivell comarcal, és a dir les Àrees de Turisme dels dos Consells a través de l’Associació Alt
Empordà Turisme i de la Comissió Turística del Baix Empordà. I d’aquí va sorgir l’estratègia
per a la valorització dels recursos territorials de l’Empordà que marca l’estratègia a seguir
per aquests propers anys. L’objectiu de futur és el de treballar per posar en valor el conjunt de
les dues comarques com un destí turístic de referència dins la marca Costa Brava i aprofitar-se
de la imatge de prestigi i qualitat de vida que té l’Empordà en alguns dels mercats més propers.
Això s’ha consensuat establint mecanismes de cooperació entre les estructures de gestió
turística dels dos Consells Comarcals (Alt i Baix Empordà) i els seus òrgans de participació
(Associació Empordà Turisme i Comissió Turística del Baix Empordà).L’eix central d’aquesta
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estratègia és el de treballar en la consolidació del litoral com un destí d'excel·lència de sol i
platja, que a més es rejoveneix amb la incorporació dels principals valors i recursos culturals i
naturals de tot el territori. Així mateix,s’hauria de treballar en la creació de productes de
referència adreçats a segments de mercat determinats.
Atès l'informe positiu de la Cap d'Àrea de Turisme.
Fonaments de dret

-

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).
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).
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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).
Reial de Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de turisme, proposa a la Junta de Govern, l'adopció
del següent
ACORD
Primer.- Aprovar la memòria «Millora de la competitivitat del sector turístic de l'Alt Empordà,
2017»
Segon.- Sol·licitar la subvenció de 21.000€ a l'ajut de la millora de la competitivitat del sector
turístic de les comarques gironines, al Patronat de Turisme Costa Brava Girona en base a la
memòria amunt esmentada
Tercer.- 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 siguin necessaris per
a l'execució del present acord.
Figueres, 18 de juliol de 2017.
El conseller delegat de l'àrea de turisme,
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En dono fe,
El Secretari,

Francisco 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 Expedient relatiu a l'adhesió del Consell Comarcal de l'Alt Empordà a la
Setmana de la Mobilitat sostenible i Segura 2017 que promou el Departament de Territori i
Mobilitat de la Generalitat de Catalunya amb el suport de l'Autoritat Territorial de Mobilitat de
l'àrea de Girona(ATMG).
Fets
Mitjançant acord de Ple d'11 de desembre de 2012, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà va
establir el servei públic de l'Agència Comarcal de l'Energia de l'Alt Empordà, l'objectiu
principal de la qual és fomentar l'eficiència energètica a la comarca i facilitar l'ús de les
energies renovables als ajuntaments i a la població de la comarca.
Paral·lelament, 61 municipis de l'Alt Empordà estan adherits al Pacte d'Alcaldes per l'energia i
el clima, una iniciativa europea que neix com a instrument clau per implicar els governs locals
en la lluita contra el canvi climàtic.
Atès que un dels sectors que contribueix més a l'augment de les emissions de CO 2 és el
transport, la Unió Europea convoca i el Departament de Territori i Mobilitat de la Generalitat de
Catalunya amb el suport de l'Autoritat Territorial de Mobilitat de l'àrea de Girona(ATMG)
organitza des de fa uns anys la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Durant aquesta
setmana es promouen accions de mobilitat més sostenibles, segures i saludables, així com també
accions per millorar la qualitat de l’aire i la reducció de la contaminació.
El Consell Comarcal s'ha adherit a la Setmana de la Mobilitat des de l'any 2013 tot donant
suport a les accions dels municipis i organitzant accions pròpies els dos primers anys.
Tenint en compte aquests antecedents, és d'interès del Consell Comarcal de l'Alt Empordà
adherir-se a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2017, que tindrà lloc entre els dies
16 i 22 de setembre de 2017, així com donar suport a les accions que s'organitzin des dels
municipis en aquest sentit.
Fonaments de dret:
•
•





Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
Decret 179/1995, de 13 de juliol, 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).
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Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de medi ambient, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Adherir-se a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura de 2017, que tindrà lloc
entre els dies 16 i 22 de setembre de 2017, tot donant suport a les accions que organitzin els
municipis de la comarca.
Segon.- Donar trasllat d'aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya per al seu coneixement i als efectes adients.
Tercer.- Facultar indistintament el president, Sr. Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep
M. Marcé i Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calgui per executar el present
acord.

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

Ernest Ruiz i Garcia

En dono fe,
El Secretari,

Francisco Luis Muñoz Cameo

C/ Nou, 48 – Tel. 972 50 30 88 -Fax 972 50 56 81 – E-mail:consell@altemporda.org – 17600 FIGUERES

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la presentació de la sol·licitud d'una subvenció al Patronat de Turisme
Costa Brava Girona per dur a terme el projecte "Millora de la competitivitat del sector turístic
de l'Alt Empordà 2017".
Fets
Atès que des del 2004, l'Àrea de Turisme del Consell Comarcal de l'Alt Empordà és porten
diversos projectes per tal d'afavorir la dinamització del sector turístic per tal d'aconseguir la
generació d'ocupació i autoocupació, frenar la regressió demogràfica i el despoblament dels
municipis rurals de l’Alt Empordà i consolidar un teixit social competitiu a través del seu
desenvolupament econòmic sostenible i la millora de serveis i les condicions de vida dels seus
habitants; fomentant les potencialitats de la comarca en sectors de futur ; promovent la igualtat
d'oportunitats i la incorporació dels joves al mercat de treball; tenint en compte les potencialitats
de les noves tecnologies d'informació i comunicació; aprofitant els recursos autòctons;
potenciant les propostes singulars i de caràcter innovador; i aplicant sempre criteris de
sostenibilitat i de respecte al medi ambient.
Atès que amb l'anàlisi del Pla de competitivitat del turisme rural és va detectar que s'havia
d’actuar conjuntament abans que es produís una crisi en el sector perquè, sinó no tindríem
capacitat de reacció i s'ens podia veure perjudicat el sector productiu i l’ocupació, en aquest
sentit, una de les accions estratègiques del pla era i és sensibilitzar les entitats públiques i
privades del territori sobre la necessitat i idoneïtat de configurar-se com una única destinació
turística per poder per front a l’estacionalitat i diversificar l’oferta .
Atès que en el desenvolupament d'alguns d'aquest projectes s'ha aconseguit els objectius
marcats com potser la xarxa de senders Itinerànnia, el Camí Natural de la Muga i l’Associació
Empordà Turisme, amb els objectius de consolidar l’Alt Empordà com a destinació turística i,
afavorir la competitivitat empresarial a través de l’implantació de sistemes de gestió de la
qualitat, creant productes turístics i comercialitzant productes turístics.
Atès que l'any 2009 els Consells Comarcals de l’Alt i Baix Empordà varen desenvolupar tot un
procés de reflexió conjunta i d’intercanvi d’experiències per enfortir algunes de les estratègies
que, de forma individualitzada, estaven duent a terme les seves estructures de gestió turística a
nivell comarcal, és a dir les Àrees de Turisme dels dos Consells a través de l’Associació Alt
Empordà Turisme i de la Comissió Turística del Baix Empordà. I d’aquí va sorgir l’estratègia
per a la valorització dels recursos territorials de l’Empordà que marca l’estratègia a seguir
per aquests propers anys. L’objectiu de futur és el de treballar per posar en valor el conjunt de
les dues comarques com un destí turístic de referència dins la marca Costa Brava i aprofitar-se
de la imatge de prestigi i qualitat de vida que té l’Empordà en alguns dels mercats més propers.
Això s’ha consensuat establint mecanismes de cooperació entre les estructures de gestió
turística dels dos Consells Comarcals (Alt i Baix Empordà) i els seus òrgans de participació
(Associació Empordà Turisme i Comissió Turística del Baix Empordà).L’eix central d’aquesta
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estratègia és el de treballar en la consolidació del litoral com un destí d'excel·lència de sol i
platja, que a més es rejoveneix amb la incorporació dels principals valors i recursos culturals i
naturals de tot el territori. Així mateix,s’hauria de treballar en la creació de productes de
referència adreçats a segments de mercat determinats.
Atès l'informe positiu de la Cap d'Àrea de Turisme.
Fonaments de dret
-

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).
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).
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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).
Reial de Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de turisme, proposa a la Junta de Govern, l'adopció
del següent
ACORD
Primer.- Aprovar la memòria «Millora de la competitivitat del sector turístic de l'Alt Empordà,
2017»
Segon.- Sol·licitar la subvenció de 21.000€ a l'ajut de la millora de la competitivitat del sector
turístic de les comarques gironines, al Patronat de Turisme Costa Brava Girona en base a la
memòria amunt esmentada
Tercer.- 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 siguin necessaris per
a l'execució del present acord.
Figueres, 18 de juliol de 2017.
El conseller delegat de l'àrea de turisme,
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En dono fe,
El Secretari,

Francisco Muñoz Cameo
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