
MEMÒRIA DE GERÈNCIA 2019

L'exercici de 2019 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
Junts (15 consellers comarcals) i el PSC (5), presidits per la Sra. Sònia Martínez i Juli, (Junts). La
resta de grups amb representació al Consell Comarcal són: ERC (11), Ciutadans (1), i CUP (1).

Enguany s'han celebrat els 30 anys de la creació de l'àrea de serveis socials del Consell Comarcal de
l'Alt Empordà. A la memòria de l'àrea se'n fa un balanç de la seva evolució.

La situació de crisi econòmica i social que afecta el país des de fa més d'una dècada ha generat en
moltes persones i famílies de la comarca una major situació de vulnerabilitat i, per tant, una major
necessitat d'atenció social. Aquesta realitat queda reflectida en l'evolució de les dades dels servei i
programes que gestiona l'àrea de benestar social.

Des del Consell Comarcal s'han continuat prestant serveis derivats sobretot, del contracte programa
de serveis socials i  de les delegacions de competències quant al  transport i  menjadors escolars.
Serveis que són bàsics per l'equilibri territorial i garantir la igualtat d'accés als serveis públics de la
població de la comarca.

Per part de l'àrea de medi ambient, també s'ha prestat correctament el servei de recollida de residus,
i s'han engegat els estudis per a l'elaboració d'un pla de gestió de residus que permetin assolir els
percentatges de reciclatge fixats per la normativa comunitària, en els períodes establerts.

S'ha tancat el conveni de la primera fase per a la construcció de les instal·lacions de tractament de
residus, restant una segona fase per executar. Per al finançament d'aquestes obres, per un import a
l'entorn dels 4,6 milions d'euros, caldrà tornar a tramitar una sol·licitud de subvenció a l'Agència de
Residus de Catalunya, una vegada tancat definitivament el conveni present.

Amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat (un dels aspectes en els quals tenim pitjors indicadors a
l'Alt Empordà) s'ha realitzat el Programa Treball i Formació 2018/19 i s'ha engegat el programa
2019/20.

En el  mateix sentit,  des de l'àrea de joventut  s'ha engegat  el  programa de referents d'ocupació
juvenil,  que ve a substituir  la xarxa d'impulsors de garantia juvenil.  L'objectiu del programa és
donar informació, orientació i assessorament al voltant de les diferents opcions ocupacionals que es
poden trobar a la comarca, i acompanyar els joves cap a les formacions i llocs de treball que més
s'adaptin a les seves necessitats i interessos.

També  s'ha  dut  a  terme  una  altra  edició  del  programa  OKUP'ALT,  el  qual  l'han  acabat  34
participants.

Des  de  l'àrea  de  serveis  tècnics  s'ha  començat  la  tramitació  per  la  implantació  del  servei
d'assistència tècnica. Aquest servei consisteix en la prestació dels serveis d'arquitectura i enginyeria
als ajuntaments de la comarca, de forma preferent, pels de menys capacitat econòmica.

Quant a la concessió de l'escorxador comarcal, l'empresa concessionària, Carns Figueres SA, va
presentar concurs de creditors. Per tant el servei ha quedat suspès fins que l'administració concursal
en decreti l'aixecament. A partir de llavors, caldrà que el consell comarcal torni a treure a concurs el
servei.



En l'àrea de turisme, s'ha incorporat la figura del comitè de pilotatge de turisme, que té la funció de
fer el seguiment de les actuacions del pla d'acció sectorial en l'àmbit del desenvolupament turístic.

També  s'ha  tramitat  una  sol·licitud  de  subvenció  per  a  la  redacció  d'un  pla  d'usos  recreatiu  a
l'embassament de Darnius – Boadella.

S'ha  començat  a  executar  el  programa  FEDER  (1,8  M€)  Igualment  s'ha  iniciat  el  programa
BICITRANSCAT (fet conjuntament amb el Consorci de Vies Verdes – 270.000,00 €) i el projecte
PECT (coordinat per Diputació de Girona – 308.000,00 €). La durada de tots tres anirà fins al 2021.
Aquests tres programes estan coordinats des de l'àrea de turisme, i també hi col·labora l'àrea de
serveis tècnics.

S'ha iniciat el procés per obtenir la Carta Europea del Turisme Sostenible, per part del Parc Natural
del Cap de Creus. El Consell Comarcal forma part del grup de treball.


