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1. ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
1.1 Medi Ambient
1.1.1 Òrgan Tècnic d’Avaluació Ambiental Comarcal
Tipologia del servei i objectius

La Llei 20/2009, de Prevenció i Control Ambiental de les activitats, disposa una
nova classificació de les activitats i dóna la competència a l’Òrgan Tècnic
Ambiental Comarcal (OTAC) per fer l’informe de les activitats de major
incidència ambiental (Annex II de la Llei Prevenció i Control Ambiental de les
activitats). L’OTAC es reuneix quinzenalment.
Objectiu: vetllar per la protecció del Medi Ambient mitjançant l’avaluació dels
projectes d’activitats.

Dades 2015

Nombre de reunions de l’OTAC: 19
Expedients avaluats: 16

Pressupost 2015

Ingressos per taxes: 3.185 €

Aspectes a destacar 2015

Tota la tramitació entre ajuntaments, CCCAP i Mancomunitat Intermunicipal
Penedès-Garraf es fa via EACAT, això facilita la tramitació i la fa més àgil per
als sol·licitants.

1.1.2 Circulació motoritzada per camins
Tipologia del servei i objectius

D’acord amb la Llei Llei 9/1995, de regulació de l’accés motoritzat al medi
natural i el Decret legislatiu 3/2010, els organitzadors d’activitats que comportin
la circulació de més de set motocicletes o ciclomotors per diversos municipis,
han de comunicar el recorregut al Consell Comarcal i a les autoritats
competents que regulen els espais naturals de protecció especial per on hagin
de transcórrer. El Consell Comarcal notifica el recorregut als ajuntaments,
gestors de d’espais naturals protegits, gestors de parcs naturals (Garraf) i
agents rurals; integra les seves autoritzacions de cadascun i ho notifica a
l'organitzador de l’activitat.
Objectiu: donar suport a l’ordenació i la gestió de la circulació motoritzada en
ell Medi Natural.
5

Dades 2015


Sortida Trail Vilafranca del Penedès- La Vall Fosca
Municipis: Mediona, Sant Quintí de Mediona, Font-rubí, Puigdàlber,
Santa Fe, la Granada i Vilafranca del Penedès.
 Curs bàsic de GPS i navegació electrònica per a vehicles tot terreny
Municipis: Subirats, Avinyonet del Penedès, el Pla del Penedès i Olesa
de Bonesvalls.
 Sortida turística familiar “Ruta del Vi i del Cava”
Municipis: Olesa de Bonesvalls, Avinyonet del Penedès, Subirats, el Pla
del Penedès, Torrelavit, Sant Sadurní d’Anoia i Gelida.

Pressupost 2015
Sense pressupost

Aspectes a destacar 2015

Proposta de traçat de la Via Augusta al seu pas per l’Alt Penedès
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1.2 Obres Públiques i Mobilitat
1.2.1 Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya
Tipologia del servei i objectius

Ens gestor del PUOSC en conveni amb el Departament de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat. Inspecció tècnica de les obres de la
comarca subvencionades pel PUOSC.
Objectiu: donar suport als ajuntaments i fer el control tècnic i econòmic de les
subvencions que els atorga la Generalitat per construir i reformar obra pública i
serveis.

Dades 2015

Obres inspeccionades: 16

Pressupost 2015

1.345.000 € de subvenció

Aspectes a destacar 2015

Des de 2013 no s’han aprovat més obres i ara només s’inspeccionen i
fiscalitzen les que queden pendents d’anys anteriors.

1.2.2 Cooperació tècnica amb els ens locals i suport als serveis del
CCAP
Tipologia del servei i objectius

Amb motiu de l’entrada en vigor de les lleis 20/2009, de Prevenció i Control
Ambiental de les Activitats, i 3/2010, de Prevenció i Seguretat en Matèria
d’Incendis, en Establiments, Activitats, Infraestructures i Edificis, que
atribueixen noves competències d’autorització i control als ajuntaments, el
CCAP va oferir als ajuntaments de la comarca signar un conveni de cooperació
i de suport tècnic per a l’informe i les visites d’inspecció d’aquests expedients.
 Assessorament per a l’atorgament de permisos municipals d’obertura
d’activitats als ajuntaments del Pla del Penedès, Pacs, la Granada,
Puigdàlber, Torrelavit, Sant Quintí de Mediona i Olesa de Bonesvalls.
 Suport tècnic al Servei de Joventut per a la inspecció i el control de les
cases de colònies de la comarca.
 Suport tècnic al Servei de Desenvolupament i Ocupació per a la revisió
del control de qualitat ISO.
 Servei de Gestor Energètic Comarcal per millorar el control de la
despesa energètica i disposar d’elements per prendre decisions que
millorin l’eficiència energètica de les instal·lacions municipals.
7

Objectiu: suport tècnic en matèria d’Enginyeria i Medi Ambient

Dades 2015
Assessorament per a l’atorgament de permisos:
 Ajuntament del Pla del Penedès: 1 expedient
 Ajuntament de Pacs del Penedès: 1 expedient
Suport tècnic al Servei de Joventut:
 Casa de colònies Berea (Font-rubí)
 Casa de colònies L’Illot Gran (Font-rubí)
 Casa de colònies Penyafort (Pontons)
 Casa de colònies Cal Diable (Pontons)
 Casa de colònies L'Estol (Sant Martí Sarroca)
 Alberg municipal (Vilafranca del Penedès)
Servei de Gestor Energètic Comarcal:
 Ajuntament de la Granada
 Ajuntament de Torrelavit

Pressupost 2015

1.547 € - Taxes cobrades als ajuntaments

Aspectes a destacar 2015

Durant aquest any s’han incrementat considerablement els expedients
d’obertura d’activitats de baixa incidència ambiental (ex. petits comerços), en
gran mesura per l’assessorament a l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona.
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Camí de Cal Salines (Pacs – Santa Margarida i els Monjos – Vilafranca)

1.2.3 Xarxa de camins
Tipologia del servei i objectius

L’any 1989 el CCAP va redactar el projecte de Pla Comarcal de Camins. Des
d’aleshores, el CCAP busca recursos econòmics (PUOSC i Xarxa Barcelona) i,
amb el cofinançament i la col·laboració dels ajuntaments, duu a terme la
redacció del projectes de pavimentació i reparació dels camins rurals de
titularitat municipal, l’adjudicació i la direcció d’obra.
Objectiu: condicionar i mantenir el ferm de la xarxa bàsica de camins rurals de
la comarca per facilitar la mobilitat intracomarcal.

Dades 2015
Programa d’arranjament de la Xarxa Bàsica de Camins:
9







Camí variant del Cuscó – Castellví de la Marca – Executat
Camí d’Ordal a Martivell – Gelida i Subirats – Executat
Camí de Cal Salines – Pacs del Penedès, Santa Margarida i els Monjos i
Vilafranca del Penedès – Executat
Camí del Pla al Corral del Mestre – El Pla del Penedès i Subirats –
Adjudicat
Camí de la Carrerada – Avinyonet del Penedès, la Granada i Sant Cugat
Sesgarrigues – Aprovat projecte

Programa de manteniment de la Xarxa Bàsica de Camins:
 Camí de les Cabanyes a Pacs – Les Cabanyes - Executat
 Camí de Torrelles a la Berna – Torrelles de Foix - Executat
 Camí de Cal Farines – Castellví de la Marca - Executat
 Camí de Cal Margarit – Castellví de la Marca - Executat
 Camí de Sant Marçal – Castellví de la Marca - Executat
 Camí de la Llacuna – Pontons – Executat
 Camí de Sapera – Pontons - Executat
 Camí d’accés a la Ponderosa, a la Rimbalda i a Can Sendro – Pontons –
Executat
 Camí d’accés a la urbanització de la Muntanya Rodona – Subirats Executat
 Camí d’accés a Sant Pau d’Ordal i al carrer de Can Rovira – Subirats Executat
 Camí que uneix els nuclis de Sant Llorenç d’Hortons i el de Sant Joan
Samora – Sant Llorenç d’Hortons - Executat
 Camí de la Carrerada – Font-rubí - Executat
 Camí de Can Cardús – Torrelavit – Executat

Pressupost 2015



636.000 € - Programa d’arranjament (417 € de subvencions Diputació de
Barcelona i PUOSC i 219 € a càrrec dels ajuntaments)
240.000 € - Programa de manteniment (100% de subvencions Diputació
de Barcelona)

Aspectes a destacar 2015

Programa d’arranjament de la Xarxa Bàsica de Camins:
Consolidació del ferm dels camins rurals considerats com a Xarxa Bàsica
Programa de manteniment de la Xarxa Bàsica de Camins:
Es van prioritzar els camins que han format part d’anteriors programes
d’arranjament de camins del CCAP. Les obres de reparació del ferm preveien
mantenir el material ja existent (asfaltat, formigonat o tot-u). També preveien,
quan fos necessari, la conducció de l’aigua pluvial realitzant noves cunetes i
guals, per millorar la durabilitat del camí.
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1.2.4 Gestor Energètic Comarcal
Tipologia del servei i objectius

A petició dels ajuntaments, aquest servei comarcal controla els consums
d’energia, proposa accions concretes d’estalvi energètic (en il·luminació,
calefacció, etc.) i promou la utilització d’energia verda.
Objectiu: foment de l’estalvi econòmic i energètic de les infraestructures
municipals

Dades 2015

2 ajuntaments (Torrelavit i la Granada)

Pressupost 2015

4.500 € (75% DIBA i 25% ajuntaments).

Aspectes a destacar 2015

S’ha
aconseguit
discriminar
alguns
punts
de
subministrament
sobredimensionats a nivell d’entrada de potència i algun comptador donat d’alta
que no s’utilitzava. S’ha informat els ajuntaments i, en alguns casos, s’ha
realitzat la gestió davant la companyia subministradora en nom de l’Ajuntament.

1.2.6 Senyalització turística
Tipologia del servei i objectius

Redacció i direcció d’obra de projectes de condicionament i senyalització de
camins rurals ja existents perquè esdevinguin rutes turístiques a peu i en
bicicleta per recorreguts de caire supramunicipal.
Objectiu: foment del Turisme i l’Enoturisme per a la dinamització econòmica

Dades 2015



Redacció del projecte de senyalització del traçat del Sender de la Via
Augusta
Actualització de la senyalització enoturística de l’Alt Penedès

Pressupost 2015



200.000 € - Senyalització del Sender de la Via Augusta (Subvenció
Diputació Barcelona)
164.000 € - Actualització de la senyalització enoturística (Subvenció
Diputació Barcelona)

Aspectes a destacar 2015
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S’ha informat els ajuntaments del recorregut del projecte de Sender de la Via
Augusta i està en fase de rebre les seves aportacions. També s’està avançant
en el disseny dels cartells informatius i el logotip.

8 maig - Formació en Protecció Civil per a regidors i tècnics municipals
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1.3 Seguretat Ciutadana i Protecció Civil
1.3.1 Pla d’Assistència i Suport Comarcal en Protecció Civil
Tipologia del servei i objectius

Servei de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil comarcal (creat l’any 2008).
Comissió de Seguiment del Pla d’Assistència i Suport Comarcal en
Protecció Civil amb àmbit d’aplicació comarcal, 27 municipis (redactat i
homologat l’any 2009). Seguiment del PAS-PC, aprovació i informe de plans
d’autoprotecció municipals, etc. La Comissió ha celebrat 2 sessions durant l’any
2013.
En conveni amb l’Ajuntament de Vilafranca (2010), gestió de la Sala de Crisi en
cas d’emergència comarcal.
Objectius: potenciar la Protecció Civil en l’àmbit comarcal

1.3.1.1 Plans d’actuació municipals (PAM)
Tipologia del servei i objectius






Inici 2008. Potenciació i activació de la protecció civil en l’àmbit
municipal – FEDER 2007-2010.
Suport tècnics als ajuntaments per a la redacció, l’homologació i
l’actualització dels PAM en cas d’emergència (36 PAM aprovats en el
període 2009-2013).
Suport tècnic als ajuntaments per a la implantació dels PAM (jornades
de formació, fulletons informatius, etc.).
Tramesa i seguiment dels PAM al Servei Territorial de Protecció Civil de
la Generalitat.
Suport en els simulacres realitzats pel Servei d’Implantació de la
Direcció General de Protecció Civil

Objectiu: planificar i ordenar la Seguretat Ciutadana i la Protecció Civil

Dades 2015

Sant Llorenç d’Hortons – PLASEQCAT (revisió)

Pressupost 2015
Sense pressupost

Aspectes a destacar 2015

El Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim
per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals i
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s’estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta, obliga a modelar
els PAM amb un nou format.

1.3.1.2 Plans específics municipals (PEM)
Tipologia del servei i objectius



Suport tècnics als ajuntaments per a la redacció, l’homologació i
l’actualització dels PEM en cas d’emergència en mercats, fires i festes
majors.
Tramesa i seguiment dels PEM al Servei Territorial de Protecció Civil de
la Generalitat.

Objectiu: planificar i ordenar la Seguretat Ciutadana i la Protecció Civil

Dades 2015

Durant l’any 2015 no s’ha redactat cap PEM ni s’ha actualitzat cap PEM en
vigor.

Pressupost 2015
Sense pressupost

Aspectes a destacar 2015
1.3.1.3 Plans d’autoprotecció (PAU)
Tipologia del servei i objectius




Suport tècnic als ajuntaments per al compliment normatiu dels PAU en
els edificis municipals i activitats.
Redacció, actualitzacions, revisions i simulacres dels PAU per a festes
majors, llars d’infants, concerts, balls, poliesportius, pavellons municipals
i trobades.
Suport tècnic als Ajuntaments per a la tramitació electrònica dels plans
d’autoprotecció (plataforma Hermes).

Objectiu: planificar i ordenar la Seguretat Ciutadana i la Protecció Civil

Dades 2015

Suport tècnic als ajuntaments per al compliment dels PAU
 Gelida – Xarxa d’oleoductes a Catalunya de l’entitat logística
Hidrocarburos CLH (informe tècnic d’al·legacions)
 Torrelles de Foix – Centre Terapèutic de Modificació de la Conducta
“Masia Font Fregona” (informe tècnic d’homologació)

Pressupost 2015

375 € (aportació dels ajuntaments)
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Aspectes a destacar 2015

1.4 Planificació Territorial
Tipologia del servei i objectius



Col·laboració, estudi i informe de projectes d’infraestructures viàries, de
serveis, etc.
Seguiment de béns d’interès cultural (BCIL), del Pla Director de l’Alt
Penedès, del Pla Metropolità, del Pla d’Infraestructures Viàries, del Pla
de Transport de Viatgers, etc.

Objectius: vetllar perquè les infraestructures s’adeqüin a les demandes del
territori i a la planificació ja existent (plans territorials, plans urbanístics, Carta
del Paisatge, etc.).

Dades 2015



Les Cabanyes i Avinyonet – Informe d’alteració entre termes municipals
El Pla del Penedès – Declaració de BCIL de l’edifici “El Centre”

Pressupost 2015
Sense pressupost

Aspectes a destacar 2015




Col·laboració amb l’Oficina Tècnica d’Actuació i Planificació en
Infraestructures de la Diputació de Barcelona per a la redacció de
l’Inventari i del Pla de Camins d’Interès Territorial Comarcal de l’Alt
Penedès definitiu.
Col·laboració amb l’Institut Cartogràfic i Geogràfic de Catalunya per a
l’elaboració de la 2a versió (77 fulls) del Mapa Topogràfic de Catalunya
1:25.000 (MTC25). Parteix de la Base Cartogràfica de Catalunya
1:25.000, convenientment revisada pel que fa als camins rurals.
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2. ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES

2.1 Benestar Social
2.1.1 Serveis Socials Bàsics
2.1.1.1 Treball individual i familiar
Tipologia del servei i objectius

Funcions dels Equips bàsics d’atenció social:
 Avaluar les situacions de necessitat.
 Oferir informació i assessorament amb relació als drets i els recursos
socials.
 Dissenyar programes individuals d'atenció per a persones dependents.
 Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport.
 Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i
adolescents.
 Promoure la inserció social, laboral i educativa dels usuaris.
 Gestionar prestacions d'urgència social i determinades prestacions
econòmiques.
 Dissenyar i portar a terme projectes d'atenció col·lectiva, a nivell grupal i
comunitari.
Des del servei de Benestar Social del CCAP, estem presents a tota la comarca
excepte Vilafranca (una població de 67.041 habitants, segons dades Idescat de
desembre 2014).
Per tal d’atendre aquesta població, el CCAP compleix amb la ràtio de
professionals establerta per la Llei de Serveis Socials, d’octubre de 2007; en
total el CCAP té una ràtio de 23,5 professionals (entre treballador/ores socials i
educadors/ores socials).
Objectiu: prestar servei a tots els ajuntaments de la comarca en base a les
necessitats de cada municipi.

Dades 2015






Usuaris atesos: 7.608
PIRMI beneficiaris: 664 (titular i membres de la unitat familiar)
PIRMI vigents: 216
PIRMI en tràmit: 15
194 projectes comunitaris (amb gent gran, a centres oberts, etc.)

Pressupost 2015
17




1.027.856 € (66 % contracte programa Generalitat i 34 % ajuntaments)
359.331 € - Diputació de Barcelona – Programa complementari per a la
cohesió social

Aspectes a destacar 2015

El programa complementari de la Diputació de Barcelona per contribuir a la
cohesió social, la prestació adequada dels serveis socials i el suport als
governs locals en la lluita contra l’exclusió social. Accions:
 Programes o projectes per donar cobertura a les necessitats bàsiques
 Reforç als equips professionals de serveis socials
 Atenció a situacions urgents i/o de greu necessitat
 Suport per garantir la prestació de serveis d’atenció domiciliària i de
transport adaptat
 Altres accions vinculades amb la cohesió social i la prestació de serveis
socials i serveis d’atenció a les persones
A l’igual que l’any 2014, per tal d’afavorir les contraprestacions dels beneficiaris
de PIRMI, s’ha mantingut el projecte per implicar-los en la comunitat on viuen i
afavorir la cohesió social.

30 abril - Acte postcongressual del Congrés de la Gent Gran de Catalunya
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2.1.1.2 Servei d’Atenció Domiciliària
Tipologia del servei i objectius

Accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i/o família, dirigides
a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a persones i/o
famílies amb dificultats de desenvolupament o integració social o amb manca
d’autonomia personal.




Servei d’ajuda a domicili de caràcter social. Amb aquesta finalitat el
CCAP té contractades 5 treballadores familiars, que, juntament amb
altres treballadores familiars contractades pels municipis, desenvolupen
aquesta tasca a la comarca.
Servei d’ajuda a domicili vinculada a la Llei de la Dependència
(Vegeu més endavant l’apartat Llei de la Dependència).

Objectius:
 Incrementar l’autonomia de la persona atesa perquè pugui continuar
vivint a casa seva el major temps possible.
 Aconseguir canvis de conducta en la persona gran que tendeixin a
millorar la seva qualitat de vida.
 Facilitar la realització de tasques i activitats que les persones ateses no
poden realitzar per si soles, sense interferir en la seva capacitat de
decisió.
 Fomentar el desenvolupament d’hàbits saludables (alimentació, higiene,
exercici físic, etc.).
 Adequar l’habitatge a les necessitats de la persona atesa mitjançant
reparacions, adaptacions i/o la instal·lació d’ajudes tècniques.
 Prevenir situacions de deteriorament i/o disminució de la qualitat de vida
a les llars.
 Potenciar el desenvolupament d’activitats en la pròpia casa i en l’entorn
comunitari, dintre les possibilitats reals de la persona.
 Augmentar la seguretat personal.
 Potenciar les relacions socials estimulant la comunicació amb l’exterior i
pal·liar així possibles problemes d’aïllament i soledat.
 Millorar l’equilibri personal de l’individu, de la seva família, i del seu
entorn, mitjançant el reforçament dels vincles familiars, veïnals i
d’amistat.
 Oferir temps lliure a les famílies per tal de prevenir crisis i/o
claudicacions.
 Oferir una formació bàsica sobre la tasca de cuidar, potenciant
l’autonomia de la persona gran i desenvolupant els recursos personals
dels cuidadors.
 Afavorir la prevalença de sentiments positius davant la vida, desterrant
actituds nihilistes i d’autocompassió.

Dades 2015

SAD Social:
 Total usuaris: 206 (des quals, 96 eren nous usuaris)
 Intervencions puntuals: 103
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SAD Dependència (Vegeu més endavant l’apartat Llei de la Dependència)

Pressupost 2015



SAD Social – Inclòs dins el cost de Serveis Socials Bàsics
SAD Dependència (Vegeu l’apartat Llei de la Dependència)

Aspectes a destacar 2015

22 abril - Caminada de la Gent Gran de l’Alt Penedès (Vilobí)

2.1.1.3 Servei de Teleassistència
Tipologia del servei i objectius

Per persones grans. És un servei de suport a domicili, basat en l’atenció
directa i permanent a les persones grans a través d’una central de control, la
qual assegura una resposta ràpida davant possibles incidències (ex. caigudes).
El CCAP presta aquest servei a través de Creu Roja. Els municipis ho fan a
través de la Diputació de Barcelona i l’empresa Tunstall-Televida.
20

Per a dones en situació de maltractament. A la dona se li facilita un aparell
mòbil de localització i avís als cossos de Seguretat. Es tramita des de Serveis
Socials Bàsics, però és un programa del Ministeri d’Assumptes Socials. Creu
Roja és l’entitat proveïdora.
Objectius: possibilitar que les persones se sentin segures, tranquil·les i
acompanyades. Funciona 24h al dia 365 dies l’any.

Dades 2015

Per a persones grans:
 Creu Roja - Teleassistències instal·lades (altes): 6
 Tunstall Televida – Teleassistències instal·lades (altes): 363
 El nombre d’aparells en funcionament canvia constantment al llarg de
l’any
Per a dones en situació de maltractament:
 Teleassistències instal·lades (altes): 18 - El nombre d’aparells en
funcionament canvia al llarg de l’any

Pressupost 2015

Sense pressupost - El cost del servei l’assumeixen els ajuntaments sol·licitants
i/o les persones usuàries

Aspectes a destacar 2015
2.1.1.4 Llei de la Dependència
Tipologia del servei i objectius

Des de 2008 es gestionen els programes individuals d’atenció (PIA) que
estableix la Llei de la Dependència.
 Es realitza una valoració del grau de dependència en el equips de
valoració de la dependència (en el nostre cas, Ricard Fortuny.
 Es determinen en el PIA les modalitats d’intervenció i les prestacions
econòmiques previstes en la resolució del grau i del nivell de cada
persona.
 Es fa un seguiment de cada cas.
 Si escau, es fa una valoració de grau.
Amb la finalitat de poder implementar la Llei correctament, el CCAP disposa
d’una persona de serveis socials bàsics especialista en dependència per
facilitar els tràmits que s’han de realitzar. Està ubicada a la seu de CCAP i la
seva presència estable afavoreix la seguretat dels professionals de serveis
socials bàsics, alhora que proporciona un punt estable de referència per a les
consultes de la ciutadania.
Servei d’ajuda a domicili vinculada a la Llei de la Dependència Es presta a
través de l’empresa SUMAR del Consorci d’Acció Social de Catalunya.
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Objectius:
 Prevenir i/o compensar la pèrdua d’autonomia donant suport a la
persona en la realització de les activitats de la vida diària i/o mantenint
l’entorn domèstic en condicions adequades d’habitabilitat.
 Estimular l’adquisició de competències personals i familiars per potenciar
l’autonomia i facilitar la integració en l’entorn.
 Possibilitar que les persones i famílies puguin romandre en el seu
domicili i en el seu entorn habitual el màxim de temps possible i amb la
màxima qualitat de vida.
 Detectar situacions de necessitat que puguin requerir altres
intervencions i comunicació continua amb Serveis Socials.
 Educar en el canvi de situació familiar. Donar eines a les famílies per
poder afrontar canvis a nivell sociofamiliar.
 Potenciar la relació amb l’entorn més pròxim per tal de mantenir i
potenciar les xarxes socials de la persona usuària.

Dades 2015

Programes individuals d’atenció (PIA):
 Sol·licituds de valoració: 301
 PIA vigents: 1.462
Servei d’ajuda a domicili vinculada a la Llei de la Dependència i a l’alta
hospitalària:
 Usuaris atesos: 75 SAD dependència i 8 SAD alta hospitalària
 Hores de prestació Treballadores familiars: 4.870
 Hores de prestació Auxiliars de la llar: 2.449

Pressupost 2015




PIA – Pressupost inclòs dins l’apartat Treball individual i familiar
SAD Dependència – 131.133 € (facturació SUMAR)
SAD alta hospitalària - 20.000 € - Diputació de Barcelona

Aspectes a destacar 2015

Durant l’últim trimestre de 2015 es va posar en marxa una prova pilot finançada
per la Diputació de Barcelona de SAD d’alta hospitalària, per a persones
vulnerables sociosanitàriament que, en rebre l’alta, i tornen al seu domicili. El
projecte finalitza el 31 de març de 2016.
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2 juliol - MostrActiva de la Gent Gran (Sant Pere de Riudebitlles)

2.1.2 Serveis Socials Especialitzats
2.1.2.1 Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
Tipologia del servei i objectius




L’EAIA de l’Alt Penedès dóna servei a tota la comarca (inclosa
Vilafranca).
Està format per cinc professionals: 1 educadora social, 2 treballadores
socials, una psicòloga i un pedagog.
És un servei delegat per la Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència de la Generalitat.

Objectiu: atenció als infants i els adolescents en situacions d'alt risc social.
Funcions:
 Recepció dels casos d'alt risc social derivats dels Serveis Socials
d'Atenció Primària, les instàncies judicials o policials o la pròpia Direcció
General d'Atenció al Menor.
 Diagnòstic i valoració dels menors i les famílies des del triple vessant del
treball social, la pedagogia i la psicologia.
 Emissió de les propostes tècniques i administratives en benefici dels
menors.
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Elaboració de plans de millora per al menor i la seva família.
Seguiment del menor i de la seva família un cop aplicada la mesura
d'atenció del menor en el nucli d'origen o en un recurs institucional
familiar (família aliena o extensa).
Coordinació amb altres equips i serveis intervinents.
Assessorament als Serveis Socials d'Atenció Primària en matèria
d'infància.

Dades 2015






276 casos en total
Casos d’assessorament: 48
Casos nous: 30
Casos tancats: 43
Nombre total d’intervencions: 4.413

Pressupost 2015

216.050 € (Contracte programa Generalitat)

Aspectes a destacar 2015
2.1.2.2 Servei d’Integració Familiar en Família Extensa
Tipologia del servei i objectius

Promou l’acolliment en família extensa dels infants i adolescents que han estat
separats del nucli familiar.
Objectiu: millorar el benestar dels infants i adolescents acollits i dels seus
acollidors.
Funcions:
 Valoració, seguiment i formació de la família o de la persona acollidora
(la família extensa ha d’estar disposada a acollir-los i ha de complir les
condicions adequades).
 Diagnòstic i proposta sobre els diferents nuclis possibles per a
l’acolliment.
 Seguiment de la mesura d’acolliment.

Dades 2015




Infants atesos: 65
Famílies ateses: 47
Famílies noves: 6

Pressupost 2015

76.838 € (Contracte programa Generalitat)

Aspectes a destacar 2015

Aquest programa s’ha implementat durant l’any 2014 a la comarca de l’Alt
Penedès.
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2.1.2.3 Servei d’Informació i Atenció a les Dones i Servei d’Atenció
Psicològica Infantil
Tipologia del servei i objectius











Servei d’Atenció Jurídica. Aquest servei es presta des de l’any 2002.
Una advocada, que alhora és mediadora, atén consultes relacionades
amb aspectes legals de la separació, els maltractaments, la pensió
d’aliments, el règim de visites, el judici per faltes, la custòdia dels fills, el
divorci, la mediació, etc.
Servei d’Informació a la Mediació. És una eina complementària a la
via judicial. Poden demanar informació sobre la mediació les persones
que volen resoldre conflictes per cercar una solució vàlida prèvia a
l’àmbit judicial.
Servei d’Atenció Psicològica a Dones. Es presta a través de
l’empresa AGI. Atenció psicològica global i personalitzada a les dones
que pateixen maltractaments físics, psicològics o sexuals i que no
disposen dels recursos econòmics i socials suficients per a fer front a
aquesta situació.
Servei d’acollida urgent per a casos de violència de gènere. Amb la
implantació de la Llei de Protecció a les Víctimes que pateixen violència
masclista, que preveu presó pel presumpte agressor en el moment de la
denúncia, es considera que caldrà cada vegada menys que les víctimes
s’allunyin del seu domicili. Malgrat això, és important continuar disposant
d’aquest recurs ja que en moltes ocasions la víctima té tanta por que no
s’atreveix a continuar en el seu domicili. També cal tenir en compte,
aquells casos en què no es localitza el presumpte agressor per detenirlo, i cal garantir que la víctima estigui en un lloc segur.
Servei d’atenció psicològica infantil. Inici l’any 2008. Espai terapèutic i
d’assessorament familiar per als infants i les seves famílies. Demandes
relacionades amb casos de violència de gènere a llars amb fills menors.
Suport a nuclis familiars. Orientació i acompanyament a les famílies en
entorns en què hi ha violència de gènere.

Objectius:
 Oferir informació, assessorament, primera atenció i acompanyament, en
relació amb l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits: laboral,
social, personal, familiar i altres. El caràcter generalista de les seves
funcions ofereix un marc que garanteix la discreció de la intervenció.
 Donar informació, atenció i assessorament, en un espai públic
diferenciat d’altres serveis i d’accés directe per a les persones usuàries.

Dades 2015

Servei d’Atenció Jurídica
 Casos nous: 106
Servei d’Informació a la Mediació
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Informacions: 90. D’aquestes sessions informatives individuals han
resultat 11 sol·licituds de mediació al Centre de Mediació de Dret Privat
de Catalunya

Servei d’atenció psicològica a dones
 Casos nous: 128
 Casos de violència de gènere: 44
Servei d’acollida urgent per a casos de violència de gènere
 Casos que han necessitat allotjament urgent: 5
Servei d’atenció psicològica infantil
 Infants atesos: 70
Suport a nuclis familiars:
 Grups de suport: 8
 Sessions: 19
 Nuclis familiars assistents: 12

Pressupost 2015

43.507 € - Contracte programa Generalitat

Aspectes a destacar 2015

S’han posat en marxa les sessions de suport a nuclis familiars

13 octubre – Adhesions a la Taula de Salut Mental de l’Alt Penedès
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2.1.2.4 Punt de trobada
Tipologia del servei i objectius




Alternativa d’intervenció temporal, realitzada en un espai neutral i
acollidor (sala de la Creu Roja a Vilafranca), on es produeix la trobada
dels membres de la família en crisi, que són atesos per un equip
multidisciplinar amb formació en mediació i intervenció familiar, per
facilitar la relació paterno-filial i garantir la seguretat i el benestar del
menor i de la mare o el pare vulnerables.
Finançat pel CCAP, l’Ajuntament de Vilafranca i Creu Roja.

Objectiu: garantir als menors l’oportunitat d’exercir el dret de veure i relacionarse amb els seus progenitors i/o familiars, més enllà de quina sigui la relació
entre els adults.

Dades 2015

Es van atendre 33 menors (15 derivats per l’EAIA i 18 derivats pel Jutjat)

Pressupost 2015

8.500 € - Recursos propis

Aspectes a destacar 2015
2.1.2.5 Transport adaptat
Tipologia del servei i objectius

Ajuts a persones amb mobilitat reduïda i/o amb discapacitat física, que no
disposen de transport públic o no el poden utilitzar per impediments de salut,
per assistir a centres de dia de serveis socials, centres ocupacionals i centres
especials de treball.
Objectiu: garantir a aquestes persones la seva integració en l’entorn.

Dades 2015



Persones físiques: 148 usuaris (sol·licituds aprovades)
Ens locals i entitats i/o associacions: 7 ens locals i 1 entitat (sol·licituds
aprovades)

Pressupost 2015

70.218 € - Contracte programa Generalitat

Aspectes a destacar 2015

Es va aprovar l’ordenança de copagament del transport adaptat
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2.1.2.6 Consell de la Gent Gran de l’Alt Penedès
Tipologia del servei i objectius







Òrgan de consulta i participació de la gent gran de la comarca.
Format per persones nomenades per cada entitat i/o associació de gent
gran de la comarca o per persones representatives dels municipis.
Treballa amb el suport del personal de Serveis Socials
La Junta Permanent celebra una reunió mensual i reunions
extraordinàries per atendre activitats i compromisos.
La Junta Permanent celebra trobades amb diferents casals de la
comarca.
Participació en el Consell de Vocals de la Gent Gran de Catalunya.

Objectius:
 Mobilitzar els recursos i la participació de la Gent Gran de la comarca.
 Dinamitzar la Gent Gran a través dels seus òrgans de participació.
 Estar al servei de tots els casals i associacions de Gent Gran.
 Implicar la Junta Permanent, a través dels projectes, per tal d'arribar als
delegats/ades dels municipis.

Dades 2015




6a Caminada popular de la gran gran (Els Pèlags de Vilobí del Penedès)
– 83 participants
17a MostrActiva de la Gent Gran i Homenatge a la Gent Gran amb Mèrit
(Sant Pere de Riudebitlles) – 320 persones aproximadament
8è Concurs de fotografia “Mirades des de l’experiència” - 18 participants

Pressupost 2015

5.000 € - Diputació de Barcelona

Aspectes a destacar 2015
2.1.2.7 Excedents alimentaris de la Unió Europea
Tipologia del servei i objectius





Repartiment d’aliments a famílies necessitades a través de Càritas
Interparroquial de Vilafranca, les parròquies de Sant Sadurní i Gelida i
l’Associació Som Solidaris de Santa Margarida i els Monjos.
Derivació a Cáritas i/o Creu Roja de les famílies valorades
provisionalment per Serveis Socials i seguiment posterior.
Interlocució amb el Banc d’Excedents Alimentaris de la Unió Europea i
Creu Roja (Programa d’aliments per a la solidaritat).
Repartiment de kits d’higiene i alimentació per al nadó a través de Creu
Roja

Objectius: manteniment dels serveis prestats per aquestes institucions
28

Dades 2015




S’han repartit aliments a 1.119 persones a través de Càritas Diocessana
de Sant Feliu (inclou tota la comarca excepte Santa Margarida i els
Monjos i Sant Sadurní d’Anoia).
S’han repartit 426 kits d’higiene a través de Creu Roja
S’han donat 154 ajuts d’urgència social

Pressupost 2015




20.000 € (aliments) – Contracte programa Generalitat
17.500 € (kits d’higiene) – Contracte programa Generalitat
24.574 € (ajuts d’urgència social) – Contracte programa Generalitat

Aspectes a destacar 2015

S’ha mantingut el conveni amb Càritas Diocesana de Sant Feliu, que inclou tots
els municipis excepte Santa Margarida i els Monjos i Sant Sadurní d’Anoia.

2.1.2.8 Banc d’Ajuts Tècnics per a l’Atenció a la Dependència
Tipologia del servei i objectius



Inici l’any 2007. Cessió solidària d’ajuts tècnics (caminadors, cadires de
rodes, etc.) que no s’utilitzen, per tal que puguin ser utilitzats en préstec
per altres persones.
En col·laboració amb l’Ajuntament de Vilafranca, Creu Roja i Fundació
l’Espiga.

Objectiu: facilitar l’accés a aquests ajuts tècnics a persones de la comarca per
millorar la seva qualitat de vida i la dels seus cuidadors.

Dades 2015



Actualment, el BAT té 397 usuaris (244 de Vilafranca i 153 de la resta de
la comarca).
S’han prestat 153 aparells.

Pressupost 2015

3.475 € - Recursos propis

Aspectes a destacar de l’any 2015
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2.2 Igualtat i Ciutadania
2.2.1 Programa d’alfabetització “Parlem-ne”
Tipologia del servei i objectius




Impartir coneixements de llengua catalana a persones que no poden
accedir a l’oferta normalitzada per no disposar dels nivells mínims exigits
(analfabetes o semianalfabetes). Classes d’alfabetització a població que
requereix una atenció especialitzada per poder aprendre i usar la llengua
catalana.
Es duu a terme en col·laboració amb Òmnium Cultural i el Consorci per
a la Normalització Lingüística.

Objectius:
 Promoure la igualtat d’oportunitats i la inclusió social.
 Promoure i potenciar l’autonomia de la població nouvinguda i la seva
integració social.
 Donar a conèixer el context on s’inscriu la llengua catalana.

Dades 2015

Conveni amb 5 ajuntaments (10 programes i 118 alumnes):
 Avinyonet del Penedès
 La Granada
 Sant Cugat Sesgarrigues
 Sant Quintí de Mediona
 Sant Llorenç d’Hortons

Pressupost 2015

10.800 € - Aportació dels ajuntaments participants

Aspectes a destacar 2015

S’ha incrementat significativament la demanda per part dels ajuntaments

2.2.2 Fòrum de regidories d’Igualtat de l’Alt Penedès
Tipologia del servei i objectius



Inici 2010. Òrgan supramunicipal de coordinació de polítiques de dones
a l’Alt Penedès per intercanviar experiències, coneixements, dissenyar
actuacions i planificar estratègies.
Format per regidors i regidores (o persones delegades per aquests) dels
15 municipis de la comarca adherits al Pla per a la Igualtat de l’Alt
Penedès: Avinyonet del Penedès, Castellet i la Gornal, Castellví de la
Marca, la Granada, Mediona, Olèrdola, Pacs del Penedès, el Pla del
Penedès, Pontons, Puigdàlber, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Llorenç
d’Hortons, Sant Quintí de Mediona, Subirats i Torrelavit.
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Objectiu: donar coherència i major impuls a les polítiques i les actuacions en
matèria d’Igualtat i oferir un espai de trobada per als referents municipals.

Dades 2015

1 reunió del Fòrum

Pressupost 2015
Sense pressupost

Aspectes a destacar 2015
2.2.3 Campanyes de sensibilització sobre la Dona
Tipologia del servei i objectius



Activitats a l’entorn del Dia Internacional de la Dona (8 de març) i del Dia
Internacional per l’Eliminació de la Violència envers les Dones (25 de
novembre).
En el Fòrum de Regidories d’Igualtat es va decidir organitzar activitats
destinades a empoderar les dones i reforçar la seva autoestima.
S’ofereix un ventall d’activitats i cada ajuntament tria les que considera
més convenient. Es dissenya un cartell unitari per a tots els municipis
adherits per tal de donar una major consistència als actes organitzats.

Objectius:
 Mobilitzar les dones de totes les edats per incrementar la seva
participació en la vida pública
 Sensibilitzar la població per evitar la violència envers les dones

Dades 2015


4 tallers a 4 municipis

Pressupost 2015

1.121 € - Diputació de Barcelona

Aspectes a destacar 2015
2.2.4 Mòduls formatius per a persones nouvingudes
Tipologia del servei i objectius

Informació i orientació adreçada a les persones nouvingudes empadronades a
la comarca i derivades des de diferents serveis públics.
Cada curs (30h) consta de 2 mòduls:
 Coneixement de l’entorn. 5 sessions, 15h en total. Es tracten temes de
cultura, recursos públics i privats, equipaments municipals, teixit
31



associatiu, estructura organitzativa dels ajuntaments i drets i deures
fonamentals de la ciutadania.
Acollida en l’àmbit laboral. 5 sessions, 15h en total. Es tracten temes
com el currículum vitae, la carta de presentació, l’entrevista, les proves
de selecció, els recursos ocupacionals i les normatives.

Objectius:
 Facilitar l’obtenció del certificat d’arrelament a la vila.
 Assentar les bases d’una bona convivència.
 Facilitar l’accés al món laboral.

Dades 2015



S’han impartit 4 cursos.
Participants totals: 52

Pressupost 2015

2.250 € - Contracte programa

Aspectes a destacar 2015

Es van impartir mòduls a Sant Sadurní d’Anoia i Sant Quintí de Mediona

2.2.5 Altres d’Igualtat i Ciutadania
Tipologia del servei i objectius





Promoció de la Xarxa de Dones de l’Alt Penedès.
Suport a la gestió d’informes d’estrangeria relacionats amb arrelaments
socials i reagrupaments familiar tramitats des dels ajuntaments.
Tramesa als ajuntaments d’informacions relacionades amb la normativa
vigent.
Suport als Serveis Socials Bàsics.

Dades 2015
Pressupost 2015
Sense pressupost

Aspectes a destacar 2015

32

3. ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA

3.1 Oficina d’Atenció Ciutadana i Recepció
Tipologia del servei i objectius
Funcions:

Atenció personalitzada

Registre d’entrades i sortides

Derivació de consultes

Gestió de la correspondència

Control de pas dels visitants

Tramitació d’expedients

Consulta de dades telemàtiques (Via Oberta)

Millora i redisseny dels processos administratius antics: gestió de
tràmits generals; anàlisi, avaluació, simplificació i unificació dels
processos i implantació de circuïts administratius (conjuntament amb
el Servei de Gestió Documental)
Objectius:
 Fer l’Administració comarcal més accessible i propera a la ciutadania,
 Oferir una atenció integral i de qualitat i fer més àgils els tràmits del
CCAP
Dades 2015
 Registre d’entrades presencial: 8.115
 Registre de sortides presencial: 4.559
 Registre d’entrades telemàtic: 610
 Registre de sortides telemàtic: 1.072
 Millora i adaptació dels processos de tràmits: 75 tràmits
Pressupost 2015
Dins Serveis Generals
Aspectes a destacar 2015
Millora del coneixement de les demandes i les necessitats dels ciutadans; en
particular, dels col·lectius i sectors més febles i vulnerables davant de noves
situacions.
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3.2 Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor
Tipologia del servei i objectius
Informació, formació, educació i resolució de conflictes en matèria de Consum
a través de la mediació i l‘arbitratge de consum.
Funcions:
 Atenció personalitzada de consultes de consum
 Atenció personalitzada per a reclamacions i denúncies
 Gestió integral dels procediments arbitrals de la Junta Arbitral de
Consum de Catalunya a l’Alt Penedès
 Xerrades i sessions informatives a col·lectius de consumidors
vulnerables
 Activitats de gestió i difusió de l’Escola de Consum de Catalunya
 Gestió electrònica integral dels expedients
 Tramesa de documents informatius de l’Agència Catalana de Consum
 Coordinació amb els ajuntaments
Objectiu:
 Garantir els drets de les persones com a consumidores de béns i
productes i com a usuàries de serveis.
Dades 2015
 Consultes ateses: 903
 Reclamacions tramitades: 276
 Tallers a escoles: 2
 72% de conflictes resolts positivament
 Laudes arbitrals dictats o arxivats: 51
Pressupost 2015
17.186 € - Conveni amb l’Agència Catalana de Consum de la Generalitat
16.000 € - Subvenció de la Diputació de Barcelona
Aspectes a destacar 2015
 Renovació del conveni amb l’Agència Catalana de Consum.
 Inici de la gestió dels procediments arbitrals de la Junta Arbitral de
Consum de Catalunya a l’Alt Penedès
 Millora de la tramitació electrònica d’expedients de Consum mitjançant el
Sistema d’Informació de Consum.
 Acord de col·laboració amb Serveis Socials i Habitatge per fer una
atenció personalitzada a les persones vulnerables i per a la coordinació
d’accions.
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3.3 Oficina Comarcal de Suport a l’Administració Electrònica
Tipologia del servei i objectius
Implantació de l’Administració electrònica al CCAP. Treball d’organització,
gestió, procediment administratiu i transversalitat al CCAP per implantar les
eines de l’Administració electrònica i impulsar-ne el seu ús.
Suport als ajuntaments de la comarca per a la implantació de
l’Administració electrònica. En conveni amb el Consorci Administració Oberta
de Catalunya. Atenció personalitzada (anàlisi de les organitzacions i de les
eines de què disposen), assessorament (sobre els serveis del Consorci AOC),
acompanyament en la implantació, divulgació i formació.
Projectes:
 Interoperabilitat (Via Oberta)
 Seu electrònica
 Carpeta de tràmits
 Perfil del contractant
 Desa’l (repositori de documents electrònics actius)
 Arxiu electrònic (iARXIU)
35











Tauler d’edictes electrònic
Registre electrònic i EACAT (plataforma
administracions)
Factura electrònica (e-Fact)
Intranet
Signatura electrònica
Notificació electrònica
Portal de Transparència
Gestor d’expedients
Digitalització segura de documents

de

tramitació

entre

Objectius: fer una Administració més
 Oberta. Facilitar la relació de la ciutadania amb els ens públics les
24h/dia 365 dies/any.
 Transparent. Facilitar l’accés a la informació sobre els procediments en
tràmit i la participació en els assumptes públics.
 Propera. Obrir noves possibilitats de relació amb els administrats,
personalitzar la relació. Reduir despeses i càrregues i simplificar els
procediments.
 Integral. Fer factible la cooperació interadministrativa i la interoperabilitat
entre administracions per facilitar els procediments que impliquin els
ciutadans.
 Relacional. Facilitar la interacció entre administracions públiques i els
entorns privats, creant xarxes d’intercanvi d’informació.
Dades 2015
 Interoperabilitat: activa al 100%
 Seu electrònica: activa al 100
 Carpeta de tràmits: finalització del disseny
 Perfil del contractant: actiu al 100%
 Desa’l: 5.957 documents arxivats (total: 6.456). 707 expedients
electrònics (total: 894)
 iARXIU: sol·licitud del servei i anàlisi inicial
 Tauler d’edictes electrònic: actiu al 100%
 Factura electrònica (e-Fact): implantació al 100%
 Intranet: inici del projecte
 Signatura electrònica: impuls en documents interns
 Notificació electrònica: implantació en el òrgans col·legiats del CCAP
 Gestor d’expedients: anàlisi i estudi de propostes de nous aplicatius
 Via Oberta: 3.821 consultes
 4 jornades de formació per al personal de l’Administració local
 9 reunions personalitzades i assessorament als ajuntaments de:
Avinyonet del Penedès, la Granada, Font-rubí, Mediona, Olèrdola, el Pla
del Penedès, Puigdàlber, Sant Pere de Riudebitlles i Torrelles de Foix.
 Digitalització segura de documents: presentació del projecte
Pressupost 2015
15.640 € - Conveni amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya
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Aspectes a destacar 2015
 Implantació de la signatura electrònica (1a fase) en els documents
interns generats pels serveis de Secretaria, Gerència i Presidència i
impuls de l’eina DESA’L per guardar aquests documents.
 Ens pilot en la integració dels documents generats pel Via Oberta amb el
gestor de documents DESA’L.
 Implantació de la convocatòria electrònica dels òrgans col·legiats amb
totes les garanties jurídiques que estableix la normativa.
 Formació al personal del CCAP del projecte de la Carpeta de Tràmits
per a la seva implantació el 2016.
 Augment d’un 30% de les eines d’implantació de l’Administració
electrònica en els ajuntaments de la comarca.
 Suport i assessorament al Consorci de Promoció Turística del Penedès
en els serveis del Consorci AOC.
 Inici dels treballs de col·laboració amb l’Ajuntament d’Olèrdola per a la
implantació del servei e-SET del Consoci AOC, que combina el
desplegament d’un sistema de treball i de gestió comú amb el conjunt de
solucions d’Administració electrònica que ofereix el Consorci AOC.

18 setembre - Formació sobre la Notificació Electrònica (e-NOTUM)
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3.4 Gestió Documental i Arxiu
Tipologia del servei i objectius
Disseny, implantació, manteniment i supervisió d'un sistema de gestió
documental que integri i normalitzi els processos de tractament arxivístic i de
gestió administrativa en tots els serveis del CCAP i del Consorci de Promoció
Turística del Penedès, des del moment en què es crea o rep un document (en
suport paper o electrònic) fins que es decideix conservar-lo pel seu valor
cultural, informatiu o jurídic, o bé eliminar-los del sistema per la manca
d’aquests valors. Inclou la documentació en suport paper i en suport electrònic.
Funcions:
 Definir la Política de Gestió Documental i desenvolupar els diferents
sistemes clau: captura dels documents, classificació, disposició,
descripció i recuperació.
 Crear, gestionar, desenvolupar, implantar i mantenir dels diferents
instruments del sistema: el Quadre de Classificació, els Instruments
de Descripció (Inventaris i Catàlegs), el Calendari de Conservació i
Eliminació, el Quadre de Procedència i la Taula de Seguretat i
Accés.
 Realitzar intervencions directes i assessoraments puntuals en els
serveis del Consell Comarcal per introduir mesures correctores o
accions de millora en la gestió documental.
 Centralitzar, coordinar i gestionar els processos d’eliminació de
documents. El Servei està representat a la Comissió d’Accés, Avaluació,
Tria i Eliminació de Documents del Consell Comarcal.
 Definir , organitzar i aplicar el règim d’accés a la documentació.
 Administrar, mantenir i resoldre les incidències del programa de gestió i
seguiment d’expedients i de les eines del Consorci AOC DESA’L
(repositori d’expedients electrònics actius) i iARXIU (arxiu electrònic
definitiu).
 Definir i executar un pla de preservació per la documentació
electrònica que ha d’incloure els processos propis dels documents
electrònics (migracions, formats admesos, vocabulari de metadades i
política de signatura).
 Planificar, dirigir i assessorar les transferències a l’Arxiu Comarcal.
 Tractar la documentació ubicada a l’Arxiu Comarcal (ordenació,
classificació i instal·lació) del Consell Comarcal, el Consorci de
Promoció Turística del Penedès i altres organismes dependents ja
extingits (ICAT, CITA i Patronat dels Pèlags de Vilobí).
 Definir el sistema de consultes i préstecs de la documentació que es
troba a l’Arxiu i donar aquest servei a usuaris interns i externs.
 Col·laborar amb l’Oficina d’Atenció Ciutadana per al manteniment del
programari de Registre d’Entrada i Sortida de Documents, per a la
millora dels procediments administratius i per a la revisió de formularis
per tal de que tinguin un tractament arxivístic adequat en totes les fases
de tramitació.
 Col·laborar amb l’Arxiu Comarcal per continuar amb les tasques de
tractament posterior a la digitalització de les actes dels plens dels
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ajuntaments fetes mitjançant plans d’ocupació del CCAP els anys 2010 i
2011.
Coordinar i fer el seguiment del Conveni amb el Departament de
Cultura per la gestió de l’Arxiu Comarcal.
Realitzar tasques pròpies de l’Arxiu Comarcal: tractament i
documentació de fons fotogràfics, audiovisuals i textuals privats que
ingressen; suport a l’atenció d’usuaris en aquest tipus de fons; gestió i
manteniment de la pàgina web i xarxes socials i assessorament a
administracions o institucions de la comarca en gestió documental i
arxiu.

Dades 2015
 Transferències de documentació: no s’ha fet cap transferència
 Volum total de la documentació custodiada a l’Arxiu Comarcal: 168,3 ml
 Préstecs sol·licitats a l’Arxiu per diferents serveis del CCAP: 3 (2 Territori
i Sostenibilitat i 1 Comunicació)
 Préstecs retornats a l’Arxiu per diferents serveis del CCAP: 1
(Secretaria)
 Consultes del personal del CCAP de la documentació a l’Arxiu: 3 (1
Recursos Humans amb reproducció, 1 Territori i 1 Secretaria amb
reproducció)
 Unitats descrites a l’Arxiu: 61 unitats d’instal·lació (capses)
 Reunions de la Comissió d’Accés, Avaluació, Tria i Eliminiació de
Documentació: 1
 Sèries documentals tractades per a la seva destrucció: 6
 Volum de la documentació eliminada: 30,2 ml (302 capses) – 1.220 Kg
 Expedients tramitats mitjançant el gestor d’expedients: 34
 Convenis amb l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès: 4
Pressupost 2015
 1.500 € - Transferències i eliminació de documents
 30.000 € - Gestió de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès
Aspectes a destacar 2015
 Formació i inici d’implantació del gestor documental DESA’L al servei de
Secretaria.
 Aprovació del Quadre de Classificació de la Documentació Administrativa
del CCAP i inici d’implantació a Secretaria i Serveis Socials
 Suport en l’ordenació, la classificació, la tria i l’eliminació de la
documentació del Servei de Desenvolupament i Ocupació.
 Suport en la preparació de les transferències de documentació a l’Arxiu
Comarcal de Serveis Socials i Habitatge.
 Acord per a la utilització del servei del Consorci AOC eNOTUM per enviar
la convocatòria de la Comissió d’Accés, Avaluació, Tria i Eliminació de
Documents del CCAP.
 Col·laboració en la preparació del curs “Millora de l’eficiència i la
transparència a través de la gestió de la documentació electrònica”, del
Pla de Formació de l’ACM, per al personal del CCAP.
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26 març - Consell d’Alcaldes de l’Alt Penedès

3.5 Secretaria
Tipologia del servei i objectius
Funcions:


Fe pública: assistir a les sessions dels plens, juntes de Govern,
comissions informatives, consells d’alcaldes i altres òrgans comarcals
col·legiats, com l’Oficina Tècnica Ambiental Comarcal i la Comissió
Comarcal de Protecció Civil, i estendre les corresponents actes.
Signatura de decrets i resolucions de Gerència. Expedició de certificats
dels actes i els acords comarcals. Notificació dels actes, acords i
documents oficials. Preparació de l'ordre del dia de les sessions dels
òrgans col·legiats.



Assessorament legal preceptiu: examen dels expedients que passen
a tractar-se en la Junta de Govern i en el Ple comarcal. Informar els
expedients de contractació determinats en la Llei i aquells altres que
requereixin una majoria especial.



Emissió de certificats digitals com a Entitat de Registre T-Cat Alt
Penedès
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Tramitació dels diferents procediments de conformitat amb la Llei
30/1992, 26/2010, 3/2011 i altres lleis sectorials.



Publicació de les fases de contractació de serveis, obres,
subministraments, etc. a la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública.



Publicació de continguts i actualització de les publicacions al web
i a la Seu electrònica del CCAP (Organització comarcal, Actes i
acords dels òrgans col·legiats, Perfil del contractant, Convenis i
contractes subscrits, Subvencions i ajuts atorgats a persones
jurídiques, Tauler d’anuncis, Transparència pública, etc.)



Tramesa d’actes del Ple i la Junta de Govern a la Direcció General
d’Administració local i a la Subdelegació del Govern a Catalunya
mitjançant de les plataformes EACAT i Portal de Entidades Locales,
respectivament.



Donat que el CCAP ostenta la Presidència del Consorci de Promoció
Turística de l’Alt Penedès, la Secretaria del CCAP realitza també les
funcions comprensives de la fe pública i l'assessorament legal
preceptiu d’aquest ens, de conformitat amb l’art. 25 dels estatuts, sens
perjudici d'aquelles altres atribucions que li confereixin els òrgans de
govern i la Presidència del Consorci.



Col·laboració amb l’Oficina d’Atenció Ciutadana per a la consulta
telemàtica (servei Via Oberta) de dades i documents electrònics
procedents de les administracions i, en general, de les institucions
públiques i entitats, possibilitant la substitució de l’aportació de
certificats i altres documents en suport paper en els procediments
administratius per part dels interessats.



Altres funcions que encomani la Presidència en temes concrets.



Altres atribucions que li confereixin els òrgans de govern comarcals.

Objectius: realització de les funcions comprensives de la fe pública i
l'assessorament legal preceptiu.
Dades 2015
CCAP
 10 Plens
 12 mocions debatudes
 18 Juntes de Govern
 20 Comissions informatives (1 de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 8 de
l’Àrea d’Atenció a les Persones, 6 de l’Àrea d’Economia i Hisenda, 5 de
l’Àrea de Plans Transversals i 0 de l’Àrea de Promoció Econòmica i
Comarcal)
 2 Comissió Especial de Comptes
 162 decrets de Presidència
 96 resolucions de Gerència
 188 certificats digitals emesos
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Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès
 5 assemblees
 4 Juntes de Govern
 34 decrets de Presidència
Aspectes a destacar 2015

12 febrer - Ple ordinari
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4. ÀREA DE PLANS TRANSVERSALS

4.1 Ensenyament
4.1.1 Menjadors escolars
Tipologia del servei i objectius



Gestió dels menjadors escolars. Contractació de les empreses que
presten el servei de menjadors escolars. Seguiment al llarg del curs,
atenció a les incidències, etc.
Gestió dels ajuts de menjador. Recepció i baremació (en funció de
factors econòmics, familiars i socials) i pagament dels ajuts individuals
de menjador per als alumnes escolaritzats a l’Alt Penedès en els nivells
d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil.

Objectius: organitzar els menjadors escolars i donar suport econòmic (en
forma d’ajuts de menjador) als alumnes amb dificultats socioeconòmiques.

Dades curs 2014-2015



Gestió de 3 menjadors escolars de centres de Primària (Escola El Roure
de Pontons, Escola Dolors Piera de Vilafranca i Escola La Fassina de
Mediona).
1.218 alumnes amb ajut de menjador.

Pressupost curs 2014-2015
657.079 € (ajuts de menjador)

Aspectes a destacar del curs 2014-2015



Increment de sol·licituds d’ajuts de menjador respecte del curs anterior.
No hi ha alumnes amb dret a menjador gratuït perquè tots els alumnes
tenen escola de Primària en el seu municipi.

Dades curs 2015-2016



Gestió de 3 menjadors escolars de centres de Primària (Escola El Roure
de Pontons, Escola Dolors Piera de Vilafranca i Escola La Fassina de
Mediona).
1.406 alumnes amb ajut de menjador.

Pressupost curs 2015-2016
563.323 € (ajuts de menjador9

Aspectes a destacar del curs 2015-2016


Increment de sol·licituds d’ajuts de menjador respecte del curs anterior.
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4.1.2 Transport escolar
Tipologia del servei i objectius



Gestió del servei de transport escolar obligatori i no obligatori
Gestió administrativa del transport postobligatori

Objectius: organitzar el transport escolar col·lectiu dels alumnes que s’han de
desplaçar obligatòriament des del seu municipi i que, d’acord amb el mapa
escolar, tenen dret a la gratuïtat del servei.
En funció de les consignacions pressupostàries, també es facilita el servei de
transport escolar de copagament a alumnes d’educació infantil, primària i
secundària escolaritzats en centres no proposats pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat (i que, per tant, no tenen dret a la gratuïtat del
servei).

Dades curs 2014-2015






41 rutes de transport escolar
1.027 alumnes amb transport gratuït i/o ajut de desplaçament obligatori
35 alumnes amb ajut de desplaçament no obligatori
247 alumnes d’ensenyaments obligatoris amb transport escolar de
copagament
121 alumnes d’ensenyaments postobligatoris amb transport escolar de
copagament

Pressupost curs 2014-2015
1.332.056 €

Aspectes a destacar del curs 2014-2015

Continua la modalitat de copagament del transport no obligatori.

Dades curs 2015-2016






44 rutes de transport escolar
1.058 alumnes amb transport gratuït i/o ajut de desplaçament obligatori
15 alumnes amb ajut de desplaçament no obligatori
246 alumnes d’ensenyaments obligatoris amb transport escolar de
copagament
149 alumnes d’ensenyaments postobligatoris amb transport escolar de
copagament

Pressupost curs 2015-2016
1.358.142 €

Aspectes a destacar del curs 2015-2016

Increment de 4 rutes de transport escolar obligatori.
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5 març - Xerrada de l’Escola de Pares i Mares de l’Alt Penedès

4.1.3 Escola de Música de l’Alt Penedès
Tipologia del servei i objectius

Autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat. Les aules de
l’EMAP s’integren en espais municipals cedits pels ajuntaments participants,
generalment escoles de Primària i centres cívics.
Ofereix formació musical per a alumnes a partir de 4 anys en diferents
programes: Sensibilització (4-5 anys), Iniciació (6 i 7 anys), Aprenentatge bàsic
(8-12 anys) i Música a Mida (Joves i Adults).
Ofereix l’estudi de fins a 13 instruments dins els gèneres clàssic, modern i
tradicional.
Objectius:
 Apropar l’ensenyament musical de qualitat als pobles mitjans i petits de
la comarca.
 Fomentar la igualtat d’oportunitats territorials
 Crear un eix vertebrador que uneixi els ciutadans de diferents municipis
 Dinamitzar les activitats culturals i educatives a la comarca
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Dades curs 2014-2015


219 alumnes i 9 professors

Convenis amb 9 ajuntaments:
 Les Cabanyes
 La Granada
 El Pla del Penedès
 Puigdàlber
 Sant Llorenç d’Hortons
 Sant Pere de Riudebitlles
 Santa Fe del Penedès
 Subirats
 Torrelavit
Activitats:
 11/09/2014 Taller de musicoteràpia en família a la Festa del Most a la
Granada
 12/10/2014 Actuació a la Fira de la Garlanda de Sant Pau d’Ordal
 18/10/2014 Actuació al partit de la Selecció Catalana d’Hoquei
 25/10/2014 Actuació a la Biennal d’Art de Sant Pere de Riudebitlles
 16/11/2014 Col·laboració amb l’Orquestra de Cambra del Penedès a
Vilafranca
 23/11/2014 Mostra de conjunts instrumentals per Santa Cecília a Sant
Llorenç d’Hortons
 20/12/2014 Concert de Nadal a la Granada
 22/12/2014 Actuació a la Residència Ricard Fortuny de Vilafranca
 17/01/2014 Actuació amb motiu del dia de Sant Sebastià a Sant Llorenç
d’Hortons
 -- /02/2014 Setmana d’audicions d’instruments a totes les aules
municipals
 21/02/2015 Trobada de Corda de zona 7 a la Granada
 07/03/2015 Trobada de Pianos de l’EMAP a la Granada
 07/03/2015 Recital del Dia de la Dona a Sant Pere de Riudebitlles
 21/03/2015 Trobada de Vent al Vendrell
 19/04/2015 Festa de la Primavera a les Cabanyes
 25/04/2015 Vi Art a Sant Llorenç d’Hortons
 09/05/2015 Marató de Pianos a Sant Sadurní
 17/05/2015 Fires de Maig a Vilafranca
 30/05/2015 Trobada de Combos a Sant Sadurní
 06/06/2015 Cantata de Final de Curs a les Cabanyes
 -- /06/2015 Setmana d’audicions d’instruments a totes les aules
municipals
 21/06/2015 Mostra de Combos amb motiu del Dia de la Música a Ordal

Pressupost curs 2014-2015
215.818 €
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Aspectes a destacar del curs 2014-2015




Organització la 6a Trobada de Corda comarcal de la zona 7 de
l’Associació Catalana d’Escoles de Música.
Organització de la 1a Trobada de Pianos per a alumnes de l’EMAP.
L’Associació d’Amics de l’EMAP desenvolupa activitats per a la recollida
de fons per a projectes de l’escola (durant l’any 2014 els van destinar a
comprar instruments per al banc d’instruments de lloguer de l’escola).

Dades curs 2015-2016


270 alumnes i 10 professors

Convenis amb 14 ajuntaments:
 Avinyonet
 Les Cabanyes
 Font-rubí
 La Granada
 Mediona
 El Pla del Penedès
 Puigdàlber
 Sant Llorenç d’Hortons
 San Martí Sarroca
 Sant Pere de Riudebitlles
 Santa Fe del Penedès
 Subirats
 Torrelavit
Activitats:
 12/10/2015 Taller de percussió en família a la Fira del Most a la Granada
 13/11/2015 Taller de percussió brasilera a les jornades de Brasil a
Vilafranca del Penedès
 22/11/2015 Concert de Santa Cecília al Pla del Penedès
 19/12/2015 Concert de Nadal dels alumnes de P3 a la Granada
 20/12/2015 Col·laboració en el Concert de Nadal de l’Alt Penedès
(CCAP) a Vilafranca del Penedès
 20/12/2015 Concert de Nadal dels alumnes de 3 a 7 anys i dels grups de
Cant Coral a la Granada
 21/12/2015 Taller interactiu a la Residència d’Avis Ricard Fortuny de
Vilafranca del Penedès
 16/01/2016 Concert dels conjunts del municipi amb motiu de la Festa de
Sant Sebastià a Sant Llorenç d’Hortons
 01/02/2016-06/02/2016 Audicions del primer quadrimestre, de tots els
alumnes de l’EMAP, a Sant Llorenç d’Hortons, Sant Pere de Riudebitlles
i la Granada
 20/02/2016 Mostra instrumental de tots els alumnes d’Iniciació ! a la
Granada
 27/02/2016 Violinada – Trobada de violins del Penedès i l’Anoia a la
Granada
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05/03/2016 Trobada d’alumnes de vent del Penedès-Garraf-Anoia a
Sant Llorenç d’Hortons
06/03/2016 Amb motiu del Dia de la Dona Treballadora, concert dels
alumnes d’instrument del municipi a Sant Pere de Riudebitlles
12/03/2016 Trobada de pianos de l’EMAP
02/04/2016 Participació de conjunts instrumentals de l’EMAP al ViArt de
Sant Llorenç d’Hortons
09/04/2016 Trobada d’alumnes de corda del Penedès-Garraf-Anoia a
Igualada
16/04/2016 Festa de la Primavera de l’EMAP – Concerta de formacions
grans a Sant Martí Sarroca
14/05/2016 Trobada de combos i Big Bands del Penedès-Garraf-Anoia a
Vilafranca del Penedès
30/05/2016-04/06/2016 Audicions del segon quadrimestre, de tots els
alumnes de l’EMAP, a Sant Llorenç d’Hortons, Sant Pere de Riudebilltes
i la Granada (municipis pendents de confirmació)
11/06/2016 Cantata de final de curs a Sant Llorenç d’Hortons (pendent
de confirmació)
18/06/2016 Mostra de combos a Sant Pere de Riudebitlles

Pressupost curs 2015-2016
262.961 €

Aspectes a destacar del curs 2015-2016




Creixement d’un 30% de l’alumnat respecte del curs anterior.
S’ha posat en marxa l’aula de Sant Martí Sarroca.
Creació del Grup de Batukada amb alumnes de percussió. Aquesta nova
formació intermunicipal s’afegeix a l’Orquestra de Corda, la Xaranga i
l’Orquestra de Guitarres.

22 desembre - Alumnes de l’EMAP a la Residència Ricard Fortuny
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4.1.4 Pla Territorial Educatiu de l’Alt Penedès
Tipologia del servei i objectius




El PTE 2015-2019 s’inicia amb la Diagnosi de les necessitats educatives
de la comarca i consta de dos grans blocs: la Planificació dels eixos
d’actuació i la Proposta i desenvolupament d’accions específiques
(sobretot referents a polítiques d’acompanyament a l’escolaritat per a
l’èxit educatiu, l’optimització dels recursos i el suport als petits
municipis).
Es duu a terme amb el suport de la Diputació de Barcelona

Objectiu: definir de les prioritats de les polítiques educatives des de la
perspectiva municipal i comarcal.

Dades curs 2014-2015

Durant l’any 2014 es va treballar en la delimitació dels objectius principals i en
la recollida d’informació general que havien de permetre fer la Diagnosi de la
realitat socioeducativa de la comarca.
Durant el primer trimestre de 2015 es va continuar treballant en l’elaboració del
PTE, buscant la participació i el consens polític i donant veu als agents
educatius de la comarca. El document final va ser aprovat pel Ple del CCAP del
mes de maig i s’hi van adherir 25 ajuntaments. El document final consta de la
Diagnosi i dels Eixos, línies d’actuació i objectius del PTE. Cadascun dels 7
eixos s’estructura en diferents línies d’actuació; cada línia d’actuació es
vertebra en uns objectius i unes actuacions concrets.

Pressupost curs 2014-2015

Sense pressupost – Suport tècnic finançat per la Diputació de Barcelona

Aspectes a destacar del curs 2014-2015

Des de gener de 2015, el CCAP ha atribuït a una treballadora de la casa les
tasques tècniques per garantir el desenvolupament del projecte.

Dades curs 2015-2016

Fins a finals de 2015 es va treballar principalment en l’elaboració del Pla
d’Acció 2016-2017, que té com a objectius principals:
 Definir i fer operatives les accions a desenvolupar en els propers anys
 Elaborar eines per al seguiment i l’avaluació global
 Definir mecanismes de difusió i de participació
 Concretar i posar en marxa els espais de participació i cooperació

Pressupost curs 2015-2016

Sense pressupost – S’ha sol·licitar un ajut econòmic dins el Catàleg de Serveis
2016 de la Diputació de Barcelona
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Aspectes a destacar del curs 2015-2016

Inici de la implementació del Pla d’Acció 2016-2017 amb la posada en marxa
de 4 de les accions previstes.

5 febrer - Reunió de regidors i regidores d’Educació

4.1.5 Altres d’Ensenyament
Tipologia del servei i objectius




Participació en la Comissió de Garanties d’Admissió d’Educació Infantil,
Primària i Secundària de l’Alt Penedès del Departament d’Ensenyament
de la Generalitat (Sense pressupost).
Suport econòmic a menjadors escolars petits de les ZER gestionats
per AMPA.
Projectes educatius en espais naturals o de patrimoni històric.

Dades curs 2014-2015


20 Ajuts menjadors petits
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Pressupost curs 2014-2015



8.500 € - Ajuts menjadors petits
4.460 € - Projectes educatius

Aspectes a destacar del curs 2014-2015
Dades curs 2015-2016


20 Ajuts menjadors petits

Pressupost curs 2015-2016



8.000 € - Ajuts menjadors petits
6.000 € - Projectes educatius

Aspectes a destacar del curs 2015-2016
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4.2 Esports
4.2.1 Convocatòria anual de premis
Tipologia del servei i objectius

Atorgament d’ajuts econòmics per a activitats esportives i de promoció de
l’esport organitzades per clubs, entitats o associacions esportives, esportistes i
ajuntaments de la comarca
Objectiu: foment de les entitats de l’Alt Penedès que organitzen activitats
esportives de caràcter públic

Dades 2015


4 subvencions atorgades

Pressupost 2015
2.500 €

Aspectes a destacar 2015

28 juny - Equip d’Olèrdola – Guanyadors del Torneig de Futbol 7
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4.2.2 Altres d’Esports
Tipologia del servei i objectius

Organització o suport a iniciatives destinades a promocionar l’esport a l’Alt
Penedès.
Objectius:
 Propiciar l’establiment de relacions socials intermunicipals a través de
l’esport
 Aconseguir crear un lligam entre els pobles de la comarca
 Incrementar el sentiment de pertinença al municipi i a la comarca a
través de l’esport

Dades 2015

Organització des del CCAP:
 7è Torneig Futbol 7 – Copa Vilafranca TV (Sant Martí Sarroca) – 18
equips i 214 nens i nenes
Col·laboracions:
 15a edició de la Copa Ràdio Vilafranca

Pressupost 2015

5.715 € (1.879 € de subvenció DIBA)

Aspectes a destacar 2015
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4.3 Cultura
4.3.1 Catàleg d’Activitats del CCAP
Tipologia del servei i objectius






Fins a 2013, amb els noms de Borsa d’Activitats Culturals i Borsa de
Talleristes del Penedès
Inventari de grups i persones del Penedès que ofereixen espectacles de
petit format.
Inventari d’empreses i persones del Penedès que organitzen tallers i
activitats culturals.
Els inventaris de fitxes es poden consultar via web i es posen a
disposició dels ajuntaments.
En col·laboració amb el Servei de Joventut del CCAP.

Objectius:
 Facilitar la contractació als ajuntaments
 Donar noves oportunitats de contractació i d’actuació als grups, les
empreses i les persones del Penedès que ofereixen espectacles de petit
format, tallers o activitats culturals

Dades 2015

188 activitats publicades

Pressupost 2015
Sense pressupost

Aspectes a destacar 2015



Inscripció “on line” per facilitar el tràmit (Google Drive)
3 grups contractats pels ajuntaments dins el programa “Nits a la Fresca
2015”.

4.3.2 Programa “Nits a la Fresca al Penedès”
Tipologia del servei i objectius


Inici 2008. Ajuts als ajuntaments per a la programació d’activitats
culturals durant els mesos d’abril-octubre.

Objectius:
 Que es facin espectacles culturals de petit format a tots els municipis de
la comarca, especialment als nuclis de menys de 500 habitants
 Incentivar la contractació dels grups, empreses i persones inscrits al
Catàleg d'Activitats del CCAP
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Difondre una oferta cultural majoritàriament gratuïta entre la ciutadania
de la comarca

Dades 2015

86 actuacions incloses dins el programa “NFP” durant el vuitè any.
Convenis amb 14 ajuntaments:
 Les Cabanyes
 Castellví de la Marca
 Font-rubí
 Gelida
 Mediona
 Olesa de Bonesvalls
 Sant Cugat Sesgarrigues
 Sant Llorenç del Penedès
 Sant Pere de Riudebitlles
 Sant Sadurní d’Anoia
 Santa Fe del Penedès
 Subirats
 Vilafranca del Penedès
 Vilobí del Penedès

Pressupost 2015

12.800 € (CCAP + DIBA)
143.700 € (ajuntaments)

Aspectes a destacar 2015




La crisi econòmica fa que es programin menys activitats o activitats més
econòmiques, però tot i amb això l’oferta és molt important i el programa
s’ha consolidat.
La Diputació de Barcelona ha reduït la subvenció (4.800 €).
Un ajuntament ha presentat la sol·licitud fora de termini per la qual cosa
no s’han pogut comptabilitzar les activitats programades ni la despesa
realitzada.
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19 juny - Presentació del llibre guanyador del Premi El Lector de l’Odissea

4.3.3 Premis a la participació al web www.penedescultura.cat
Tipologia del servei i objectius


Activitat de foment adreçada principalment a les entitats de la comarca
que organitzen activitats culturals públiques i gratuïtes.

Objectiu: foment de les entitats de l’Alt Penedès que organitzen activitats
culturals de caràcter públic i gratuït.

Dades 2015



23 sol·licituds de subvenció
23 sol·licituds atorgades

Pressupost 2015
11.000 €

Aspectes a destacar 2015
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4.3.4 Convenis de col·laboració
Tipologia del servei i objectius

Acords de col·laboració amb entitats o ajuntaments per a la realització
d’activitats culturals públiques
Objectiu: foment de les entitats de l’Alt Penedès que organitzen activitats
culturals d’especial interès i/o projecció comarcal.

Dades 2015


11 convenis signats

Pressupost 2015
16.100 €

Aspectes a destacar de l’any 2015

30 abril - Xerrada sobre la fiscalitat de les entitats (Sant Martí Sarroca)
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4.3.5 Web www.penedescultura.cat
Tipologia del servei i objectius




Inaugurada el juliol de 2009. Agenda d’activitats culturals del Penedès.
Es poden donar d’alta com a agents culturals qualsevol administració,
institució, entitat, grup, persona o empresa que organitzi activitats
culturals publiques.
En col·laboració amb el CC Baix Penedès

Objectius:
 Oferir a les entitats del Penedès una plataforma gratuïta per publicitar les
seves activitats.
 Difondre una oferta cultural majoritàriament gratuïta entre la ciutadania
del Penedès.

Dades 2015




31 nous agents culturals
Total agents culturals de l’Alt Penedès: 343
ES va redissenyar la pàgina d’inici adaptant-la als suggeriments dels
usuaris

Pressupost 2015

580 € (les actualitzacions s’han fet amb càrrec al forfait de 2014)

Aspectes a destacar 2015


Bon funcionament. Actualització constant de gran nombre d’activitats
culturals.

4.3.6 Premi a l’edició de recerca històrica
Tipologia del servei i objectius



2010 Creació del “Premi a l’edició del CCAP”.
Un jurat extern format per experts valora les sol·licituds.

Objectiu: subvenir a les despeses d’edició d’una obra inèdita, en llengua
catalana, de recerca històrica sobre la comarca de l’Alt Penedès o sobre el
Penedès en general.

Dades 2015


Premiat el llibre “Sara Kirchner Catalan: La Senyoreta Sara”, de Jordi
Vidal Pla.

Pressupost 2015
1.500 €
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Aspectes a destacar 2015


La sala d’actes del CCAP es va omplir de públic durant la presentació
del llibre malgrat no se’n va fer molta difusió (perquè 15 dies abans hi
havia 95 confirmacions d’assistència).

4.3.7 Premi Eduard Vendrell i Baqués de Viticultura i Enologia
Tipologia del servei i objectius


1999 Creació del “Premi Eduard Vendrell i Baqués de Viticultura i
Enologia” en col·laboració amb l'Escola de Viticultura i Enologia Mercè
Rossell i Domènech, d'Espiells (St. Sadurní).

Objectiu: estimular la formació i la qualificació professional dels joves i

afavorir que es quedin a treballar en l'àmbit rural. També es volen donar
a conèixer les experiències que es duen a terme per a la millora de la
vitivinicultura i la seva promoció exterior.

Dades 2015



Premi en la categoria de treballs de síntesi i projectes de cicles
formatius: “Gestió de la informació en una explotació vitícola” de Jofre
Garriga.
Premi en la categoria de treballs de recerca de batxillerat: “Per què a
Catalunya no es veu vi català?” de Martí Sadurní.

Pressupost 2015
600 €

Aspectes a destacar 2015
4.3.8 Concert de Nadal de l’Alt Penedès
Tipologia del servei i objectius




Concert de nadales.
Cada any es fa en un municipi diferent escollit mitjançant un sistema de
candidatures.
S’organitza en col·laboració amb l’ajuntament i en conveni amb una
coral de la comarca.

Objectiu:
 Incrementar el sentiment de pertinença a la comarca a través de la
música.
 Donar a conèixer les corals de l’Alt Penedès.
 Donar a conèixer l’activitat de foment cultural del CCAP als municipis.
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Dades 2015


6è Concert de Nadal de l’Alt Penedès, a Vilafranca del Penedès, a
càrrec de la Coral La Ginesta de la Granada.

Pressupost 2015
1.000 €

Aspectes a destacar 2015

El públic gairebé va omplir l’Auditori de Vilafranca.

19 desembre - Concert de Nadal de l’Alt Penedès (Auditori de Vilafranca)

4.3.9 Altres de Cultura
Tipologia del servei i objectius
Coordinació amb el Servei de Català de Vilafranca i de l’Alt Penedès
Presentacions i xerrades
 Presentació del llibre “150 anys del ferrocarril de Tarragona a Martorell”
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Presentació del llibre “Els Desvalls i Catalunya. Set-cents anys d’història
d’una família noble catalana”
Jornada El paper del riu
Presentació del llibre “Calidoscopi” i espectacle de poesia i imatges
Presentació del llibre “La Lluna” i recital de poesia i cançons populars
Cicle de xerrades de l’Escola de Mares i Pares
Xerrada Vida quotidiana a l’Alt Penedès
Presentació del llibre “El temps de cada cosa”
Presentació de la guia arqueològica del jaciment ibèric de la Font de la
Canya
Presentació del llibre: “Sara Kirchner Catalan: La Senyoreta Sara”
IV Congrés Català de Filosofia

Activitats formatives per a entitats culturals i persones
 Obligacions fiscals de les entitats sense finalitat lucrativa (Sant Martí
Sarroca)

Aspectes a destacar 2015

16 abril - Presentació del llibre “150 anys del Ferrocarril
de Tarragona a Martorell – 1865-2015”
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4.4 Joventut
4.4.1 Informació juvenil
Tipologia del servei i objectius












L’any 2007 es va posar en funcionament el web del Servei de Joventut
www.dinamo.cat que ofereix serveis a les persones joves de la comarca,
les associacions juvenils i els serveis municipals de Joventut. Permet
tenir una agenda comuna d’activitats i notícies per a les persones joves.
També fa difusió de la xarxa d’equipaments juvenils, les aules d’estudi
de l’Alt Penedès i les assessories especialitzades de l’Oficina Jove.
Un bon nombre de consultes i accions informatives es realitzen a
través del web, però també s’atenen consultes presencials, telefòniques,
per correu electrònic i mitjançant les xarxes socials.
L’any 2008 es van obrir perfils a Facebook i Twitter.
El juliol de 2014 va entrar en funcionament l’Oficina Jove de l’Alt
Penedès amb la signatura del contracte programa amb el Departament
de Benestar Social i Família de la Generalitat. Cada Oficina Jove
coordina els serveis d’informació i assessorament juvenil del seu territori
i és d’abast comarcal.
Assessories especialitzades: Acadèmica i professional, Mobilitat
internacional.
Altres àmbits d’informació (amb derivació, si escau, a altres serveis):
Treball i emprenedoria, Salut, Habitatge, Igualtat, Associacionisme i
participació, Oci i cultura, Consum.
Tramitació de carnets: Carnet jove internacional, Carnet internacional
d’estudiant, Carnet internacional de professor i carnets d’alberguista.
Inscripció al Sistema de Garantia Juvenil (iniciativa europea per reduir
l’atur juvenil). Informació, suport, acompanyament a la inscripció i
seguiment d’incidències.
Inscripció al programa “Forma’t” en el marc dels Programes Integrals.

Objectiu de l’Oficina Jove: esdevenir una finestreta única d’informació per a
les persones joves per tal que puguin construir el seu projecte de vida.

Dades 2015

Servei Comarcal de Joventut – Oficina Jove de l’Alt Penedès
 10.174 consultes (no inclou les persones ateses des del Pla Comarcal
de Drogues) repartides de la següent manera:
Carnets: 37
Assessoria Acadèmica i professional: 4.697
Assessoria Mobilitat Internacional: 450
Cursos de formació en el lleure i Activitats i instal·lacions juvenils: 609
Laboral i emprenedoria: 331
Habitatge: 66
Associacionisme i participació: 9
Garantia Juvenil: 2.202 (372 persones inscrites)
Programa Forma’t (consultes d’emprenedoria, habitatge, garantia juvenil,
educació acadèmica, mobilitat internacional, i orientació laboral): 1.773
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Web www.dinamo.cat
 23.721 visites a la web
 5.683 usuaris enregistrats en total
 48 activitats municipals publicades
 110 notícies d’interès per a les persones joves publicades
Facebook
 3.146 m’agrada a la pàgina de l’Oficina Jove Alt Penedès – Dinamo (en
data 30 de desembre de 2015)

Pressupost 2015





79.178 € - Contracte programa amb el Departament de Benestar Social i
Família
22.042 € - Recursos econòmics del Catàleg de Serveis de la Diputació
de Barcelona per a projectes i programes específics
84.400 – Aportacions dels 15 ajuntaments en conveni amb el Consell
Comarcal, fonamentalment en concepte de professionals compartits que
treballen als diferents ajuntaments.
15.000 € - Aportacions de particulars en concepte de preu públic per a
l’expedició de carnets i per a la participació en el programa comarcal
d’activitats formatives.

Aspectes a destacar 2015







Continua incrementant-se el pressupost.
Les consultes presencials s’han incrementat considerablement des de
l’obertura de l’Oficina Jove.
S’han potenciat les xarxes socials per consolidar aquesta via de relació
amb les persones joves.
Augmenten l’atenció i l’acompanyament a les persones joves de la
comarca en la seva inserció sociolaboral i la seva reincorporació al
sistema educatiu.
S’han incrementat els serveis i els programes descentralitzats d’interès
juvenil per afavorir la igualtat d’oportunitats i la cohesió social.
Creació
d’assessories
especialitzades
amb
capacitat
de
descentralització.
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19 març - Oficina Jove de l’Alt Penedès

4.4.2 Suport als ajuntaments per a la prestació de serveis en
matèria de Joventut
Tipologia del servei i objectius







Assessorament als ajuntaments mitjançant programes comarcals
compartits o professionals de Joventut compartits.
Taula política comarcal de Joventut. És l’encarregada d’establir les
línies estratègiques generals de les polítiques de Joventut municipals i
comarcals, les prioritats a mancomunar i treballar conjuntament. En
formen part totes les regidories de Joventut dels municipis de l’Alt
Penedès i són convocades per la Conselleria Comarcal de Joventut.
Taula tècnica comarcal de Joventut. És l’encarregada de
desenvolupar a nivell tècnic les línies estratègiques establertes per la
Taula Política. Planifica, executa i avalua els programes comarcals
compartits que conformen el Protocol d’Intervenció Estratègica en
Matèria de Joventut. En formen part tècnics i tècniques de Joventut de
15 ajuntaments de la comarca i són convocats pel Servei de Joventut del
Consell Comarcal.
Taula tècnica de professionals compartits de Joventut. Espai de
coordinació dels professionals compartits de Joventut subcontractats pel
Consell Comarcal. En formen part professionals de 7 ajuntaments de la
comarca i són convocats pel Servei de Joventut del Consell Comarcal.
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Ajuntaments en conveni de programes i professionals de Joventut
compartits: la Granada, Olesa de Bonesvalls, el Pla del Penedès,
Subirats, Torrelavit, Torrelles de Foix, Pacs del Penedès, Sant Sadurní
d’Anoia, Santa Margarida i els Monjos, Sant Martí Sarroca, Mediona,
Puigdàlber, Avinyonet del Penedès, les Cabanyes i Sant Cugat
Sesgarrigues.
Gestió dels equipaments juvenils municipals per a joves dels
ajuntaments en conveni de programes i professionals de Joventut
compartits i suport al desenvolupament de Plans Locals de Joventut i
dinamització d’activitats per a persones joves.
Formació descentralitzada de l’Oficina del Pla Jove de la Diputació
de Barcelona

Objectius:
 Promoure la col·laboració, la coordinació i el treball conjunt amb tots els
ajuntaments de la comarca en matèria de Joventut per optimitzar els
recursos i aconseguir uns millors resultats globals.
 Fer unes intervencions més eficients i més properes a la ciutadania.
 Afavorir l’equilibri territorial i la cohesió social de la comarca.

Dades 2015













2 reunions de la Taula Política
10 reunions de la Taula tècnica comarcal de Joventut
10 reunions de la Taula tècnica de professionals compartits de Joventut
4 reunions a ajuntaments per presentar les vies de suport del CCAP en
matèria de Joventut
7 reunions de seguiment a cadascun dels ajuntaments en conveni de
tècnics compartits
Formació (4h) al Caixa Fòrum de la DG de Joventut - “Estimar no fa mal.
Viu l’amor lliure de violència”
Formació (20h) al CCAP de la Diputació de Barcelona - “Gestió de les
emocions”
Formació (4h) a la DG Joventut - “Ampliant mirades, destapant
violències de gènere: reptes per a la prevenció”
Formació (10h) a la DG Joventut - Programa de Garantia Juvenil
Formació (20h) de la Diputació de Barcelona - “Coaching
transformacional i joves. Noves eines per promoure l’emprenedoria”
Formació (4,5h) a la DG Joventut - “La relació entre municipis i l’Oficina
Jove”
Formació (15h) de la DG Joventut – “Joves i violències masclistes”

Pressupost 2015

Dins el pressupost global del Servei (53.678 €)

Aspectes a destacar 2015


Suport de la Diputació de Barcelona i la DG de Joventut de la Generalitat
per fer formació als/les tècnics/iques de Joventut.
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Suport de la DG de Joventut i signatura del conveni per la obertura de
l’Oficina Jove de l’Alt Penedès i el seu desplegament.
Enfortiment de la coordinació i el treball mancomunat, a nivell polític i
tècnic, per al desenvolupament de les polítiques de Joventut.
Consolidació de la Taula tècnica comarcal de Joventut.
Consolidació de la tècnica de Joventut comarcal encarregada de la
coordinació del personal tècnic compartit.
Empoderament i millora de la formació dels i les professionals de
Joventut de l’Alt Penedès integrats en la Taula Tècnica Comarcal de
Joventut.

18 febrer - Reunió de regidors i regidores de Joventut

4.4.3 Programa comarcal d’activitats formatives per a joves
Tipologia del servei i objectius




Es planifica una oferta conjunta d’activitats formatives amb els
tècnics dels municipis en conveni amb el CCAP (vegeu la relació
d’ajuntaments a l’apartat “Informació Juvenil”. El Servei de Joventut del
CCAP coordina el programa conjunt d’activitats.
Des de 1995, en conveni amb els ajuntaments i amb la Secretaria
General de Joventut, s’organitzen diversos cursos: premonitors,
monitors i manipuladors d’aliments, primers auxilis, iniciació al
socorrisme i conductor de carretó frontal. Es fan de forma itinerant als
municipis de la comarca.
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Des de 2005, en conveni amb els ajuntaments, s’organitzen activitats
culturals i de lleure nocturnes a diferents piscines municipals amb el
doble objectiu d’ampliar l’ús de les instal·lacions municipals i afavorir
l’oferta culturals per a les persones joves durant el mes de juliol. Els
ajuntaments són coorganitzadors i es fan càrrec d’una part del cost de
les activitats; el CCAP subvenciona la resta mitjançant el Programa d’Oci
Nocturn i el Projecte Patis Oberts.

Objectius: Desenvolupar un Programa comarcal d’activitats formatives més
enllà del lleure introduint, cada cop més, activitats formatives orientades a la
inserció laboral i el voluntariat.

Dades 2015



27 activitats descentralitzades realitzades al llarg de l’any
886 persones joves participants.

Pressupost 2015

Dins el pressupost global del Servei (19.567 €)

Aspectes a destacar 2015





Ampliació de l’oferta formativa amb matèries que ajudin a la inserció
sociolaboral i afavoreixin el voluntariat de les persones joves.
Nous descomptes i facilitats de pagament per inscriure’s a les activitats
per tal de facilitar la igualtat d’oportunitats i la cohesió social.
Suport econòmic directe a activitats municipals del Programa d’Oci
Nocturn.
Ha crescut el nombre de municipis i de persones joves que participen en
el Programa comarcal d’activitats formatives.

30 setembre - Participants en la 2a edició del projecte “Forma’t”
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4.4.4 Ocupació juvenil
Tipologia del servei i objectius



Portal web www.treballateca.cat. Creat l’any 2004. Entre d’altres, el
portal té una borsa de treball en línia per als joves i un cercador
automàtic d’ofertes de treball a través de Twitter.
Projecte Forma’t. Formació professionalitzadora per a persones joves
que no estudien ni treballen, amb la finalitat que s’insereixin
sociolaboralment o que es reincorporin al sistema educatiu. El permet
obtenir 6 títols.

Objectiu: millorar l’ocupabilitat, l’accés al món laboral, l’èxit educatiu,
l’autonomia i l’emancipació de les persones joves.

Dades 2015

Web www.treballateca.com:
 208.787 visites
 28.991 usuaris enregistrats en total
 349 ofertes de treball publicades
Projecte Forma’t:
 22 ajuntaments com a agents col·laboradors
 7 instituts com a agents col·laboradors
 Participants: 16 joves de 18 a 24 anys
 8h formació per a l’obtenció del certificat de manipulador d’aliments
 13h formació per a l’obtenció dels carnets de carretó frontal, retràctil,
apilador i transpaleta
 36h de formació per a l’obtenció del certificat ACTIC nivell bàsic
 27h Mòdul de coneixement de l’entorn i inserció laboral

Pressupost 2015


18.000 € - Dins el pressupost global del Servei

Aspectes a destacar 2015




Major incidència en projectes, atenció i acompanyament, destinats a
promoure la reincorporació educativa i la inserció laboral de les persones
joves de la comarca que no estudien ni treballen.
Enfortiment del treball en xarxa amb altres institucions i serveis,
especialment el SOC i el Departament d’Ocupació (programa Garantia
Juvenil).
A finals de 2015 es va començar a treballar per consolidar el programa
Forma’t amb les noves línies del SOC en el marc de la Garantia Juvenil.

A final d’any es comença a treballar per consolidar el programa Forma’t amb
les noves línies del SOC en el marc de la Garantia Juvenil.
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4.4.5 Promoció de la salut
Tipologia del servei i objectius


Punt Mòbil de Salut. Inici l’any 2004. Amb motiu de les diferents festes
locals dels municipis en què l’ajuntament en conveni, un o dos agents de
salut ofereixen informació i assessorament sobre diferents temes,
principalment drogues i anticoncepció.

Objectiu: prevenir i reduir riscos i promoure hàbits i conductes saludables entre
les persones joves.

Dades 2015




17 sortides a festes locals de 14 municipis
765 consultes ateses
1.345 packs i altres materials preventius repartits

Pressupost 2015

4.000 € – Dins el pressupost global del Servei

Aspectes a destacar 2015




S’han incrementat molt les consultes (465 l’any 2014).
S’han fet diferents formats per al Punt Mòbil de Salut (carpa, agent
itinerant o ambdós) per adaptar-lo a les preferències de cada
ajuntament.
S’ha introduït amb èxit l’alcoholímetre en algunes sortides del punt mòbil
de salut.

16 abril - Personal de Joventut del CCAP i dels ajuntaments
69

4.4.6 Pla Comarcal de Drogues
Tipologia del servei i objectius

Segon Pla Comarcal de Drogues 2015-2018. Inici l’any 2010.
En col·laboració amb la Mancomunitat Penedès-Garraf i 22 ajuntaments de
l’Alt Penedès (Avinyonet del Penedès, les Cabanyes, Castellví de la Marca,
Font-rubí, Gelida, la Granada, Mediona, Olèrdola, Olesa de Bonesvalls, Pacs
del Penedès, el Pla del Penedès, Pontons, Puigdàlber, Sant Cugat
Sesgarrigues, Sant Martí Sarroca, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de
Mediona, Santa Margarida i els Monjos, Subirats, Torrelavit, Torrelles de Foix i
Vilobí del Penedès).
Àmbit educatiu:
 Seguiment del Protocol de detecció, intervenció i derivació davant
consums de drogues als centres educatius
 Xerrades, exposicions i tallers
 Assessorament i intervenció en casos de consum als centres de
Secundària i programes de Garantia Social i/o formació ocupacional
Àmbit comunitari:
 Servei d’Assessorament Familiar per Alcohol i Drogues (SAFAD)
 Formació per a professionals
 Assessorament als ajuntaments davant situacions de consum al municipi
o en locals de joves
Àmbit del lleure:
 Actuacions en espais d’oci nocturn i festes majors
 Curs sobre dispensació responsable d’alcohol per a entitats
 Curs esport i salut per a monitors de lleure i de l’esport
 Punt Mòbil de Salut
 Assessoria on-line per a joves
Objectius: dotar les persones de les habilitats i els recursos que els permetin
prevenir el consum de drogues i/o reduir-ne els danys associats.

Dades 2015

Consultes ateses: 350
Àmbit educatiu:
 Taller “Sortim de festa?” a l’Institut St. Martí Sarroca - 22 alumnes de 1r
de Batxillerat.
 Taller “Sortim de festa?” a l’Institut El Foix – 13 alumnes de Programes
de Formació i Inserció - Auxiliar en muntatge i manteniment d’equips
informàtics.
 Atenció a 6 estudiants que realitzen treballs de recerca o treballs
universitaris.
Àmbit comunitari:
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SAFAD - 265 visites al 2015 - 17 seguiments a persones menors d’edat
per consum en la via pública - 37 noves històries obertes.
Xerrrada per a pares i mares - 40 persones.
Participació en la Taula d'experiències en l'àmbit comunitari de la
jornada “Veus el que beus?” del Departament de Salut de la Generalitat
presentant el Servei d'Assessorament Familiar d'Alcohol i altres drogues
(SAFAD).

Àmbit del lleure:
 Suport al Punt Mòbil de Salut. Formació dels Agents de Salut i en
l’adquisició i la distribució de materials i packs.
 Repartiment de decàlegs del bon cambrer en 12 municipis.
 Publicació en 11 programes de festa major del text titulat “Que no ens
amarguin la festa”.
 Cartells informatius en 16 barres de festa major

Pressupost 2015


Gran part dels recursos i les activitats han estat subvencionats per la
Diputació de Barcelona (4.000 €) i assumits pels ajuntaments de la
comarca. El cost de la coordinació del Pla i el cost de la preventòloga
coordinadora del Pla l’assumeix la Mancomunitat Penedès-Garraf.

Aspectes a destacar 2015





S’ha treballat en l’aprovació del nou Pla comarcal de Drogues per al
2015-2018.
S’ha signat conveni, en el nou marc del Pla Comarcal de Drogues, entre
la Mancomunitat Penedès-Garraf, el CCAP i 22 ajuntaments de la
comarca.
S’ha afegit un nou municipi al treball conjunt a la comarca en matèria de
drogodependències
El SAFAD és consolida any rere any com un servei descentralitzat i de
referència, cada cop més identificat per les persones joves, les famílies i
els agents socials en general.

4.4.7 Col·laboració amb els instituts d’Educació Secundària
Tipologia del servei i objectius





Informació, orientació i participació als instituts d’Educació Secundària
mitjançant xerrades i tallers, assessorament individual als alumnes
(mitjançant la descentralització de les assessories de l’Oficina Jove i els
Punts d’Informació i Dinamització als Centres Educatius - PIDCE) i en
coordinació amb el Servei Educatiu de l’Alt Penedès, l’EAP i els tutors
dels instituts.
Participació en l’elaboració de materials i l’organització d’activitats als
instituts.
Distribució de materials als PIDCE que ja existeixen i desenvolupaments
de nous PIDCE als instituts de Secundària que no en tenen.
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Coordinació amb els serveis municipals de Joventut i els punts
d’informació juvenil per a la descentralització de les xerrades als instituts
i per a la descentralització dels assessoraments individualitzats als
equipaments locals.

Objectius: donar suport a les persones joves des dels centres d’Educació
Secundària en múltiples temes d’interès i acompanyar-les en la presa de
decisions, per afavorir-ne l’emancipació, la igualtat d’oportunitats i la qualitat de
vida.

Dades 2015

Xerrades d’orientació acadèmica (alumnes de 4t d’ESO):
 4 xerrades a l’Escola Intermunicipal: 146 persones
 1 xerrada a l’Escola del Carme: 21 persones
 1 xerrada a l’Institut Jacint Verdaguer: 62 persones
 2 xerrades a l’Institut Alt Foix: 58 persones
Altres xerrades:
 5 xerrades sobre Igualtat i gènere a l’Institut el Foix: 114 persones
 1 xerrada del Pla Comarcal de Drogues – “Sortim de festa?” a l’Institut
Alt Foix: 20 persones
PIDCE
 Institut St. Martí Sarroca – Quinzenal des d’octubre de 2015

Pressupost 2015

20.000 € - Dins el pressupost global del Servei

Aspectes a destacar 2015





El setembre de 2015 va entrar en funcionament el PIDCE de l’Institut de
Sant Martí Sarroca, que es gestiona des de l’Oficina Jove..
Elaboració i difusió del Catàleg de Suport als Instituts. Bona acollida del
Catàleg.
A través de la feina als instituts s’ha donat a conèixer l’Oficina Jove.
Primers contactes amb els instituts de St. Quintí de Mediona i Gelida.

4.4.8 Altres de Joventut
Tipologia del servei i objectius



Pla Territorial Educatiu de l’Alt Penedès. El Servei de Joventut forma
part del Grup Motor.
Protocol per l’abordatge de la violència masclista de l’Alt Penedès.
El Servei de Joventut forma part de la taula que elabora i avalua el
desplegament del protocol i que treballa en la redacció del nou protocol.

Objectius:
 Promoure la participació interdepartamental i interinstitucional per
afavorir la integralitat i la transversalitat de les polítiques de Joventut.
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Promoure la visió juvenil i les actuacions preventives en els diferents
espais de treball i plans directors.

Dades 2015



Participació en 3 reunions del Grup Motor del PTE
Participació en 2 reunions del Protocol per a l’abordatge de la violència
masclista

Pressupost 2015

Hores de dedicació de la responsable tècnica del Servei de Joventut - Dins el
pressupost global del Servei

Aspectes a destacar 2015




Inclusió dels programes educatius del Servei de Joventut en el Pla
Territorial Educatiu.
Inclusió de les actuacions preventives en el Protocol per a l’abordatge de
la violència masclista de l’Alt Penedès.
S’incrementa la participació interdepartamental i interinstitucional per al
desenvolupament de polítiques integrals de Joventut en diferents taules
de treball comarcals: Pla Comarcal de Drogues Efecte D, Pla Territorial
Educatiu i Protocol comarcal per a l’abordatge de la violència masclista.

15 maig - Estand de l’Oficina Jove a les Fires de Maig
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4.5 Habitatge
Tipologia del servei i objectius

En conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de la Generalitat.
El Servei d’Habitatge és el referent a la comarcal de l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya i del servei Ofideute de la Generalitat de Catalunya i referent
comarcal del servei SIDH/SAC de la Diputació de Barcelona.
Ofereix un servei integral en coordinació amb els Serveis Socials, Servei de
Desenvolupament i Ocupació i Servei de Consum del CCAP i amb el jutjats.
També manté contactes amb entitats com la Delegació del Col·legi d'Advocats
de Barcelona a Vilafranca, Caritas i les PAH.
Assessorament, intermediació i mediació sobre l’habitatge
 Suport personal, jurídic i econòmic a les persones i famílies amb
dificultats econòmiques amb el seu habitatge habitual o amb risc de
pèrdua de l’habitatge. Suport en negociacions amb les entitats
financeres i en els processos de mediació en matèria d’habitatge.
 Orientació en processos judicials d’execució d’hipoteques o
desnonaments de contractes de lloguer.
 Assessorament sobre contractes d’arrendament o hipotecaris.
 Orientació per l'adquisició o lloguer d'habitatges, sobre contractació
d’hipoteques o signatures de contractes d’arrendament
 Assessorament sobre renovacions i millores dels contractes hipotecaris
Informació i tramitació d'ajuts i documentació relacionats amb l'habitatge
 Ajuts per al lloguer
 Ajuts especials per pèrdua de l'habitatge o per impagaments
 Ajuts de rehabilitació
 Tramitació de cèdules d'habitabilitat
 Informació sobre el certificat energètic
 Inscripcions en el Registre d'Habitatge de Protecció oficial
Lloguer d'habitatges mitjançant la Borsa d'Habitatges de Lloguer
 Recerca d'habitatges per llogar a la comarca
 Borsa d'habitatges per llogar
 Borsa de persones i famílies que volen viure de lloguer
 Gestió i seguiment del contracte de lloguer
 Assegurança de la llar, actes vandàlics i de suport jurídic.
 Microcrèdits per facilitar l'accés o evitar la pèrdua d'habitatges llogats a
la borsa.
Mesures de suport a les persones i famílies en l’àmbit social i personal
 Conveni amb l’Associació Teresa Izquierdo per oferir grups d’ajuda
mútua i en col·laboració amb el Consell Comarcal del Garraf (en procés)
 Col·laboració amb la Fundació Api-Acam per oferir borsa de voluntaris
per acampaments i suport a les persones en processos de negociació
bancària (pendent)
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Estructuració d’habitatges d’emergència (pendent)
Habitatges compartits (pendent)
Lloguer en “masoveria” urbana (en procés)

Accions informatives, formatives i preventives
 Expositors informatius
 Displays informatius
 Xerrades als municipis
 Col·laboració en el Catàleg d’Activitats per als Instituts del Servei
Comarcal de Joventut
 Presència regular i ordinària a les xarxes socials
 Posada en marxa d’aplicació mòbil (pendent)
 Presència a la premsa local i comarcal
Col·laboració interna i externa
 Consolidació de protocols de coordinació interna (en procés)
 Convenis amb diversos ajuntaments (en procés)
 Consolidar i ampliar convenis i suport amb la Generalitat i la Diputació
de Catalunya (en procés)
 SOJ
 Col·legi d’advocats de Barcelona.
Objectius: donar suport a les persones i a les famílies en matèria d’habitatge
des d’un punt de vista preventiu, informatiu i formatiu i amb una oferta i/o gestió
de productes i serveis que afavoreixen la tinença d’un habitatge habitual i
evitant la pèrdua d’aquest.

Dades 2015



Consultes: 3.300
Propietaris atesos: 84

Assessorament, intermediació i mediació sobre l’habitatge
 Expedients nous per evitar la pèrdua de l’habitatge habitual: 195
 Expedients d’anys anteriors en seguiment: 39
 Expedients amb derivació al Servei Ofideute: 33
Informació i tramitació d'ajuts i documentació relacionats amb l'habitatge
 Tramitació de sol·licituds d’ajuts per al pagament del lloguer: 163
 Tramitació de sol·licituds d’ajuts d’especial urgència per al pagament del
lloguer o la hipoteca: 197
 Tramitacions d’ajuts per a la rehabilitació d’habitatges: 3
 Inscripcions al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial
de Catalunya: 73
Lloguer d'habitatges mitjançant la Borsa d'Habitatges de Lloguer
 Contractes de lloguer signats: 39
 Contractes de lloguer supervisats: 159
 Tramitació de cèdules d’habitabilitat: 15
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Inspeccions: 26

Accions informatives, formatives i preventives
 Organització d’unes jornades tècniques per afavorir la coordinació entre
professionals de diferents àmbits per incidir en les execucions
hipotecàries amb l’objectiu d’evitar la pèrdua d’habitatges. En
col·laboració amb el CC Garraf.

Pressupost 2015



92.386 € - Agència Catalana de l’Habitatge de la Generalitat
5.000 € - Diputació de Barcelona

Aspectes a destacar 2015

S’ha flexibilitzat l’accés a la Borsa d’Habitatge de Lloguer per donar entrada a
persones amb dificultats per pagar el lloguer, en base a les situacions descrites
des de Serveis Socials i amb la possibilitat d’ajudes vinculables. Aquesta
flexibilització és possible, en alguns casos, aplicant rebaixes en el preu del
lloguer a canvi que llogater faci millores en l’habitatge.
S’ha millorat l’atenció integral a les persones en el Servei d’orientació en
matèria d’hipoteques i lloguer mitjançant la coordinació amb altres serveis
(atesa la complexitat de les problemàtiques i les solucions).
1r any del Programa de Microcrèdits (15.000 €). Préstecs sense interessos per
facilitar l’accés a l’habitatge o evitar la pèrdua de l’habitatge. A diferència dels
préstecs a fons perdut, aquest programa permet que creixin els fons globals i
que, per tant, any rere any augmenti el nombre de persones i famílies
beneficiàries.
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5. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMARCAL

5.1 Desenvolupament i Ocupació
5.1.1 Foment de l’Ocupació
Tipologia del servei i objectius




Impulsar programes, projectes i accions per a la millora de l’ocupació i la
inserció.
Impulsar mesures de dinamització del mercat de treball.
Desenvolupar metodologies i eines de prospecció de llocs de treball.

5.1.1.1 Servei d’Orientació i Inserció Sociolaboral
Tipologia del servei i objectius

Xarxa Xaloc de Serveis Locals d’Ocupació de la Diputació de Barcelona
 Atenció a les persones que sol·liciten ocupació (informació, orientació,
assessorament, derivació a altres serveis i intermediació laboral).
 Sessions grupals d’orientació laboral i sessions tècniques de recerca de
feina
Convenis de col·laboració amb diversos municipis per oferir un servei de
proximitat
Reforç del Teixit Productiu. Accions de prospecció i d’intermediació al teixit
empresarial per conèixer-ne la realitat i apropar els serveis a les empreses.

Dades 2015







Accions: 2.786 (1.890 seguiments, 228 entrevistes per recerca de feina,
361 entrevistes d’orientació laboral, 251 primeres entrevistes, 8
entrevistes d’orientació a l’emprenedoria, 48 sessions grupals
d’orientació, inserció laboral i emprenedoria)
Usuaris nous inscrits al servei: 251
Usuaris en seguiment: 603
Ofertes laborals gestionades mitjançant l’aplicatiu Xaloc: 39
Accions de prospecció en empreses: 52

Pressupost 2015


45.000 € - Diputació de Barcelona i ajuntaments
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Aspectes a destacar 2015





S’han signat nous convenis de col·laboració amb els ajuntaments
d’Olèrdola i Olesa de Bonesvalls per oferir un servei de proximitat.
Increment de les sessions grupals de sensibilització per a
l’emprenedoria.
Derivació de persones aturades a programes de formació i inserció.
Col·laboració amb els empreses en els processos de selecció.

28 maig - Formació sobre aplicació de productes fitosanitaris a la vinya

5.1.1.2 Oficina Tècnica Laboral
Tipologia del servei i objectius

Servei d’inserció sociolaboral per a persones amb trastorns de salut mental i
d’assessorament i suport a les empreses contractants.
El treball de l’OTL parteix d’una perspectiva àmplia del concepte d'inserció
laboral, vinculat al desenvolupament econòmic local, per la qual cosa és un
factor clau la coordinació amb les altres àrees de l'Administració local i els
altres agents del territori.
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Esta integrada en els Serveis Locals d’Ocupació, impulsa la inserció laboral en
el mercat ordinari i compta amb l’assistència tècnica directa de la Diputació de
Barcelona per portar a terme els serveis següents:
Serveis dirigits a les persones:
 Anàlisis psicosocial de la persona usuària i disseny d’un itinerari
personalitzat
 Formació en competències transversals
 Formació en tècniques i eines per a la recerca de feina
 Pràctiques no laborals
 Borsa de treball i suport en la recerca activa de feina
 Seguiment post inserció
 Servei d’acompanyament i suport intens i continuat en tot el procés de
recerca de feina i post inserció
Serveis dirigits a les empreses:
 Informació en matèria de contractació laboral
 Anàlisi del lloc de treball a cobrir
 Preselecció de candidatures
 Seguiment i recolzament del personal derivat
Treball en xarxa:
 Cooperació amb altres serveis especialitzats en l’àmbit de la salut
mental, serveis d’ocupació i formació, serveis socials i altres entitats de
la comarca, amb l’objectiu de facilitar la inserció laboral de les persones
amb trastorns de salut mental..
 Participació en la Taula de Salut Mental de l’Alt Penedès
Objectiu: la inserció sociolaboral de les persones amb trastorns de salut
mental

Dades 2015





123 persones ateses
605 actuacions directes amb usuaris (tutories i tallers grupals de
motivació, orientació laboral i tècniques de recerca de feina)
28 insercions laborals
15 usuaris han estat derivats a recursos formatius externs per millorar la
seva ocupabilitat

Pressupost 2015

25.936 € - Diputació de Barcelona

Aspectes a destacar 2015




Tallers grupals per reforçar les habilitats socials dels participants
Dinamització de l’espai setmanal de recerca activa de feina
Prospecció empresarial per reforçar la inserció de col·lectius amb
especials dificultats d’inserció
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Conveni amb Nou Verd per a la contractació de persones amb
problemes de salut mental

5.1.1.3 Programa Mixt Treball i Formació RMI
Tipologia del servei i objectius

Programa adreçat a persones en situació d’atur I perceptores de la RMI
(persones amb greus dificultats econòmiques i socials ateses per renda de
solidaritat). Cada persona participant rep un contracte de treball de 6 mesos
combinat amb una formació transversal.
Les actuacions de suport a la inserció laboral adreçades a aquestes persones
s’inclouen en el marc del pla individual d’inserció i reinserció social i laboral.
Objectiu: la inserció laboral de persones amb greus dificultats econòmiques i
socials perceptores de la RMI.

Dades 2015

9 municipis participants i 13 persones contractades:
 Sant Sadurní d’Anoia - 3 contractes
 Santa Margarida i els Monjos - 2 contractes
 Gelida - 2 contractes
 Mediona - 1 contracte
 Sant Quintí de Mediona - 1 contracte
 El Pla del Penedès - 1 contracte
 Olesa de Bonesvalls - 1 contracte
 Pontons – 1 contracte
 Sant Pere de Riudebitlles – 1 contracte

Pressupost 2015

106.069 € - Subvenció Servei d’Ocupació de Catalunya – Generalitat de
Catalunya

Aspectes a destacar 2015


Nous convenis amb els ajuntaments de Pontons i Sant Pere de
Riudebitlles
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19 octubre - Formació sobre màrqueting on line

5.1.1.4 Programa Mixt Treball i Formació Majors de 45 anys
Tipologia del servei i objectius

Programa adreçat a persones majors de 45 anys, en situació d’atur, que han
exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació. Cada persona participant
rep un contracte de treball de 6 mesos amb una formació professionalitzadora
(Activitats de gestió administrativa i Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i
locals).
Objectiu: millorar la qualificació professional dels participants per facilitar la
seva inserció laboral.

Dades 2015

13 municipis participants i 14 persones contractades:
 Gelida – 1 contractes
 Mediona – 1 contracte
 Sant Cugat Sesgarrigues – 1 contracte
 Sant Quintí de Mediona – 1 contracte
 Sant Sadurní d’Anoia – 1 contracte
 Santa Margarida i els Monjos – 1 contracte
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El Pla del Penedès – 1 contracte
Subirats – 1 contracte
Sant Pere de Riudebitlles – 1 contracte
Avinyonet del Penedès – 1 contracte
Castellví de la Marca – 1 contracte
Pontons – 1 contracte
Olesa de Bonesvalls – 2 contractes

Pressupost 2015

137.416 € - Subvenció Servei d’Ocupació de Catalunya - Generalitat de
Catalunya

Aspectes a destacar 2015

3 octubre - Estand del CCAP a l’EcoFira (Sant Cugat Sesgarrigues)
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5.1.1.5 Programa de Cohesió Social
Tipologia del servei i objectius

Programa emmarcat en el Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 de la
Diputació de Barcelona a través de Serveis Socials del CCAP.
Els participants han rebut un contracte als municipis per dur a terme tasques
d’interès social.
Objectius:
 Lluitar contra l’exclusió social
 Facilitar la inserció laboral

Dades 2015

9 municipis participants i 15 persones contractades:
 Gelida – 2 contractes
 Mediona – 1 contracte
 Les Cabanyes – 1 contracte
 Torrelles de Foix – 1 contracte
 Sant Cugat Sesgarrigues – 1 contracte
 Sant Quintí de Mediona – 1 contracte
 Sant Sadurní d’Anoia – 2 contractes
 Santa Margarida i els Monjos – 2 contractes
 Consell Comarcal de l’Alt Penedès - 4 contractes

Pressupost 2015

128.000 € - Subvenció de la Diputació de Barcelona

Aspectes a destacar 2015


Col·laboració amb els Serveis Socials del CCAP i els municipis de
menys de 20.000 habitants

5.1.1.6 Programa “Mesures actives d’inserció per a persones
destinatàries de la Renda Mínima d’Inserció”
Tipologia del servei i objectius

30 persones beneficiaries de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) han rebut una
orientació laboral, tutoria i acompanyament a la inserció.
Paral·lelament s’ha dut a terme una prospecció en 32 empreses.
Objectius: incrementar el grau d’ocupabilitat i inserir laboralment les persones
destinatàries de la renda mínima d’inserció.

Dades 2015

Accions d’ orientació laboral: 277
Insercions: 5
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Pràctiques: 2
Gestió d’ofertes de treball: 13

Pressupost 2015

32.918 € - Subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya – Generalitat de
Catalunya

Aspectes a destacar 2015

En col·laboració amb els Serveis Socials del CCAP i de Vilafranca del
Penedès.

5.1.1.7 Programa de Col·laboració Social
Tipologia del servei i objectius

Aquest programa fa possible que les administracions públiques puguin
disposar, de forma temporal, de persones en situació d’atur i perceptores de
prestacions per desocupació per a la realització d'obres i serveis d'interès
general.
Les persones seleccionades que participen en els programes de Col·laboració
Social tenen dret a percebre, amb càrrec al Servicio Público de Empleo Estatal,
la prestació per desocupació.
El compromís de les administracions públiques sol·licitants és complementar
aquesta prestació d’acord amb el que s’estableix normativament.
Objectiu: Facilitar un lloc de treball a persones de més de 60 anys.

Dades 2015
Participants: 2 persones

Pressupost 2015
8.000 € - Recursos propis

Aspectes a destacar 2015

La bona predisposició i interès de les dues persones participants.

5.1.1.8 Programa “Joves per l’ocupació”
Tipologia del servei i objectius

Programa innovador de suport a l’experiència pràctica de persones joves
desocupades d’entre 16 i 24 anys, i menors de 30 anys en cas de persones
amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
Combina accions d’orientació, tutorització, seguiment individualitzat, formació i
adquisició d’experiència professional en empreses i formació destinada a
facilitar l’obtenció del títol de graduat en ESO.
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Es duu a terme en col·laboració amb entitats territorials i amb els Serveis de
Joventut i Acció Social del CCAP.
Objectius:
 Millorar l’ocupabilitat i facilitar la inserció laboral dels joves participants
 Fomentar el seu retorn al sistema educatiu.

Dades 2015

20 participants
Formació professionalitzadora:
 Curs d’auxiliar de magatzem i logística: 10 joves
 Curs d’auxiliar de comerç i atenció al client: 10 joves

Pressupost 2015

84.740 € - Subvenció Servei d’Ocupació de Catalunya – Generalitat

Aspectes a destacar 2015

A la finalització del programa, 6 joves s’havien inserit laboralment, 8 havien
retornat al sistema educatiu, 5 estaven posant en pràctica les tècniques per a la
recerca de feina i 1 havia abandonat el programa.
Es van entrevistar més de 60 joves que es van derivar des d’altres serveis i/o
a altres programes d’orientació i inserció laboral de la comarca.

5.1.1.9 Programa “Garantia Juvenil”
Tipologia del servei i objectius

La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell europeu per facilitar l’accés dels
joves al mercat de treball.
Prèvia inscripció i si es compleixen els requisits, els joves que han acabat
l’educació formal o que han quedat en situació de desocupació, reben una
oferta de treball de qualitat, una oferta d’educació contínua o formació com a
aprenents.
El programa es duu a terme en col·laboració amb el SOC, els Serveis
Territorials d’Ensenyament i el Servei de Joventut del CCAP.
Objectiu: reduir l’atur juvenil.

Dades 2015

Informacions telefòniques: 471
Informacions i orientacions presencials: 203
Assessoraments: 72
Inscripcions des del CCAP: 168
Insercions: 15 en empresa ordinària i 3 autònoms
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Sessions informatives grupals: 5 a la seu del CCAP i 22 en diferent municipis
de la comarca

Pressupost 2015

32.000 € - Subvenció Servei d’Ocupació de Catalunya – Generalitat

Aspectes a destacar 2015

Portada del calendari 2016 “El Penedès, tasta’l”

5.1.2 Sectors emergents. Dinamització i promoció dels “Productes
de la terra”
Tipologia del servei i objectius

El CCAP forma part de la Xarxa d’ens locals per al suport al teixit
empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat de la terra i el
mar de la Diputació de Barcelona. La finalitat de la Xarxa és donar continuïtat
al treball realitzat amb el sector de l’artesania agroalimentària i potenciar la
promoció dels seus productes.
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Objectius:
 Incrementar la competitivitat del sector dels productes de la terra,
millorar l’organització i optimitzar la gestió empresarial i la
comercialització.
 Fomentar la innovació.
 Capacitar l’empresariat.
 Fomentar l’associacionisme.
 Introduir les bones pràctiques.
 Reforçar estructures de suport local i/o supralocal fomentant la
transversalitat.
 Introduir els productes Km0 en el sector de l’Enoturisme

Dades 2015

Estructuració del sector:
 Suport tècnic per a la promoció i difusió de l’Associació de Productors
Artesans Agroalimentaris de l’Alt Penedès
 Actualització de les dades de 159 empreses del Cens d’Empreses
Artesanes Agroalimentàries de l’Alt Penedès
 Assistència a les sessions de Bones Pràctiques del Baix Llobregat i el
Bages.
Optimització de la gestió empresarial:
 Jornades sobre “Relleu generacional a les empreses artesanes
agroalimentàries” adreçada sobretot al sector agrari : 16 participants
 Curs “Com crear la imatge del nostre comerç”” del Recull d’Activitats de
la Diputació de Barcelona. 20 participants.
 3 sessions de “Formació gestió empresarial: protecció de marca i
seguretat de les dades web, xarxes socials i e-comerç”. 27 participants.
Activitats per a la millora de la producció:
 Formació en viticultura en el marc de la sortida de bones pràctiques a la
regió vitivinícola de Burdeus: 42 participants
 Assessorament i suport tècnic a 14 empreses i/o emprenedors del sector
agroalimentari per iniciar el seu negoci, diversificar la seva activitat
econòmica, millorar la seva producció o ampliar els canals de
comercialització
 Jornada sobre “La calibració de les maquinàries per a l’aplicació dels
productes fitosanitaris a la vinya”, en col·laboració amb Covides i els
sindicats agraris: 30 participants.
 Sessió formativa sobre “Seguretat alimentària i higiene” per obtenir el
certificat de manipulador d’aliments, per al personal d’establiments
alimentaris, minoristes i de la restauració, del Cens d’Empreses
Artesanes Agroalimentàries de l’Alt Penedès. 23 empreses participants.
 Elaboració i seguiment de la documentació per a la tramitació de la IGP
Gall del Penedès. Suport i assessorament als productors de l’Associació
de Criadors de la Raça de Gallina Penedesenca.
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Activitats per a la promoció i la millora de la comercialització:
 Participació en les fires següents: EcoFira (Sant Cugat Sesgarrigues),
Fira B-Delicius (Barcelona), Mercat de Mercats (Barcelona), Fira del Gall
(Vilafranca del Penedès), Fira artesana de Torrelles de Foix.
 Difusió i publicitat sobre el Gall del Penedès al especial de Nadal de La
Vanguardia “Que Fem” i a la premsa comarcal.
 Edició de fulletons sobre el Gall del Penedès per a la Fira del Gall i
repartiment de davantals i bosses promocionals amb la imatge del Gall
del Penedès i el lema “ Fem Camí cap a l’IGP Gall del Penedès”.
 Acció de promoció de les empreses artesanes agroalimentàries “CAP
DE SETMANA DE PORTES OBERTES” els dies 28 i 29 de novembre:
15 empreses i 12 restaurants adherits a “El Penedès, tasta’l”.
 Elaboració i edició de 2.000 exemplars d’un calendari 2016 dedicat a la
vinya, amb plats elaborats amb raïm; amb la col·laboració de l’historiador
penedesenc Joan Soler i Bordes.
Integració de les actuacions a nivell territorial:
 Col·laboració tècnica amb el Consorci de Promoció Turística de l’Alt
Penedès per activar canals de comercialització entre productors
artesans i allotjaments rurals i cellers.
 Col·laboració tècnica amb el Consorci de Promoció Turística del
Penedès per a l’impuls empresarial de les empreses agroalimentàries de
qualitat en l’àmbit de l’Enoturisme.
 Assessoraments individualitzats a empreses i emprenedors amb
producte agroalimentari per a la introducció del producte en el sector
Enoturístic: 14
 Suport tècnic a l’Associació de Criadors de la Raça de Gallines
Penedesenca.
 Col·laboració en el Campanya de la Verema 2015.
 Suport al Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme de l’Alt Penedès i
l’Associació de Productors Artesans Agroalimentaris de l’Alt Penedès per
dinamitzar i potenciar els productes de proximitat a través de la
gastronomia local i per donar a conèixer l’oferta gastronòmica amb
productes Km0 a través del projecte “El Penedès, tasta’l”.
Convenis de col·laboració:
 Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues (EcoFira)
 Covides
 Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya
 Associació de Defensa Vegetal Fruita Dolça
 Gremi d’Hosteleria i Turisme de l’Alt Penedès i Associació de Productors
Artesans Agroalimentaris de l’Alt Penedès

Pressupost 2015

45.631 € - Subvenció Programa Productes de la Terra i Comerç - Diputació de
Barcelona
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Aspectes a destacar de l’any 2015




Aprovació provisional de l’IGP Gall del Penedès per part de la
Generalitat de Catalunya.
Actualització de les dades de 159 empreses del Cens d’Empreses
Artesanes Agroalimentàries de l’Alt Penedès.
Bona acollida del projecte pilot de “Cap de setmana de portes obertes”
entre els restaurants de “El Penedès Tasta’l” i l’Associació d’Artesans
Agroalimentaris de l’Alt Penedès.

5.1.3 Serveis de desenvolupament econòmic
Tipologia del servei i objectius






Dinamitzar l’activitat econòmica local i comarcal.
Potenciar l’activitat econòmica i la creació d’ocupació.
Impulsar la diversificació de l’activitat econòmica sostenible.
Donar suport al teixit productiu local.
Fomentar l’emprenedoria i donar suport a la creació d’empreses, la
innovació i la proximitat.

5.1.3.1 Creació i consolidació d’empreses. Programa CATEMPRÈN
Tipologia del servei i objectius







Suport integral a les persones emprenedors perquè puguin crear,
consolidar i fer créixer les seves empreses.
Impuls d’actuacions que activin la capacitat de creació d’empreses,
fomentit l’esperit emprenedor i generin nous llocs de treball.
Integració i alineació d’actors, serveis i recursos a disposició de les
persones emprenedors.
Atenció a les persones emprenedores a la seu del CCAP i als
ajuntaments del Pla del Penedès, Sant Quintí de Mediona, Sant Cugat
Sesgarrigues, Olesa de Bonesvalls i Olèrdola.
En conveni amb el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat
– Programa CATEMPRÈN
Conveni amb la Fundació PINNAE per al Programa “Genera” - Per
facilitar oportunitats a les persones emprenedores.

Objectius: ajudar les persones en atur a fer-se autònomes creant una empresa
econòmicament viable i ajudar les empreses durant els primers anys perquè es
consolidin.

Dades 2015

S’han atès 259 persones emprenedores que han creat 31 empreses
 Plans d’empresa realitzats: 23
 Accions grupals de sensibilització en emprenedoria als municipis: 19
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Accions grups de sensibilització en emprenedoria als participants en
programes d’inserció: 12 accions i 90 participants
Seguiments a empreses creades: 18
Informació, orientació, assessorament i acompanyament en línies de
finançament a emprenedors: 28
Empreses creades 27
Ubicació de les empreses creades: 13 a Vilafranca, 8 a la resta de la
comarca i 6 a altres comarques)

Pressupost 2015

40.000 € - Conveni Programa CATEMPRÈN - Generalitat de Catalunya

Aspectes a destacar 2015







Nous convenis de col·laboració amb els ajuntaments d’Olesa de
Bonesvalls i Oèrdola.
Col·laboració amb el Programa de Centres Locals de Serveis a les
empreses de la Diputació de Barcelona.
Participació en el programa “Accelera el Creixement” de la Diputació de
Barcelona i PIMEC per recolzar empreses amb un elevat potencial de
creixement.
Participació de 5 joves en el programa “Crea Jove 2015” de l’Ajuntament
de Vilafranca del Penedès
Edició de material de difusió del programa CATEMPRÈN.
Accions de sensibilització a l'emprenedoria per als participants en altres
programes del CCAP.
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1 març - Presentació del programa “InnovaPime”

5.1.3.2 Dinamització de l’activitat econòmica
Tipologia del servei i objectius




Apropament a les empreses dels polígons d’activitat econòmica per
facilitar un treball conjunt i de col·laboració que permeti aprofitar les
noves oportunitats de creixement i cooperació.
Contacte i recollida d’informació sobre les característiques de les
empreses i els perfils ocupacionals sol·licitats.
Recollida d’informació sobre les infraestructures, els serveis i els
mecanismes de gestió dels PAE i sobre les necessitats que manifesten
les empreses.

Objectius: millorar la competitivitat, incrementar l’ocupació i fomentar la
comunicació entre l’Administració i les empreses.

Dades 2015


Actualitzar la informació de la base de dades -eina digital- dels polígons
d'activitats econòmiques situats al voltant dels accessos de l’AP7:
polígons situats a Gelida , Sant Llorenç d’Hortons, Santa Margarida i els
Monjos, Olèrdola, Sant Sadurní d’Anoia i St. Cugat Sesgarrigues.
S’estima que són un total de 33 polígons, amb unes 296 empreses
ubicades (segons bases de dades actuals).
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Empreses visitades: 179

Pressupost 2015

26.544 € - Subvenció Servei Ocupació Catalunya - Generalitat de Catalunya.

Aspectes a destacar 2015







Difusió de les bases del programa “Accelera el creixement” de la
Diputació de Barcelona i la PIMEC i gestió per a la presentació al
programa d’una empresa de l’Alt Penedès.
3 sessions de la Taula transversals per a la innovació i la
reindustrialització de l’Alt Penedès.
Col·laboració amb l’ajuntament de Vilafranca del Penedès per a la
convocatòria dels Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial.
Col·laboració amb l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès en l’estudi
“Retenció i competitivitat de les empreses a l’Alt Penedès” (gestió de la
visita i acompanyament tècnic a 24 empreses de més de 50
treballadors).
Recolzament a l’empresa contractada per l’Ajuntament de Vilafranca del
Penedès per a la realització de l’estudi “La revitalització industrial de l’Alt
Penedès” i presentació de l’estudi a la seu del CCAP.

26 gener - Taula transversal per a la reindustrialització de l’Alt Penedès
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5.2 Societat de la Informació
Tipologia del servei i objectius








Suport als usuaris del CCAP (programari i maquinari).
Manteniment de la plataforma informàtica del CCAP: instal·lació
d'ordinadors, perifèrics i programes i actualització dels programes en ús.
Manteniment de la plataforma de comunicacions del CCAP: línies
telefòniques i centraleta.
Reunions amb proveïdors i comercials .
Activitats pròpies Centre de Processament de Dades: programar còpies
de seguretat i restaurar dades en cas de necessitat.
Implantació de les noves tecnologies a l’Administració local i comarcal.
Accions de formació per evitar la fractura digital.

Dades 2015


















Canvi del centre d'impressió de la planta baixa. S'ha cobert tot el procés,
des de reunions amb els comercials de diverses empreses, fins l'anàlisi
de les diverses propostes i emissió de l'informe final.
Instal·lació de diversos equipaments nous.
Formació als usuaris del programa informàtic GRUDE per a la gestió de
polígons d'activitats econòmiques, cens d'empreses i artesania
alimentària.
Col·laboració en el projecte de digitalització documental.
Projecte de millora de la sala de servidors. Estudi de quines accions cal
fer per fer una millora global.
Col·laboració en la preparació de la campanya de beques de menjador.
Instal·lació del MUX, programari sobre un servidor dedicat que permet
les descàrregues de documents de l’EACAT, de forma automàtica en el
registre general del Consell.
Instal·lació del nou programa de fitxatge.
Canvi de la versió d’Office per la versió 2010 i formació als usuaris.
Inici de les activitats per a fer el canvi d’operador de telefonia fixa.
Activitats formatives per a l'Àrea de Desenvolupament i Ocupació.
Actualització de la versió d’antivírus a tota la casa.
Canvi del servidor de correu electrònic, passat d’una plataforma física a
una plataforma virtual, amb una nova versió de l’aplicatiu de correu i fent
la migració dels usuaris.
Reordenació de l’espai informàtic.
Configuració de connexions remotes de manera que les persones
itinerants del Consell, puguin fitxar des del seu lloc de destí sense
necessitat de venir a fitxar al Consell.
Establir mecanismes perquè aquelles persones que ho necessitin,
puguin treballar de forma remota amb els servidors del Consell.
Accions inicials de millora de la sala de servidors: aixecament del rack
d’electrònica de xarxa i aixecament del rack de telefonia; canvi dels
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connectors del rack d’electrònica per connectors de categoria 6;
normalització del connexionat del rack d’electrònica de xarxa.
Certificació del cablatge estructurat del Consell Comarcal. El procés de
certificació permet conèixer la qualitat del cablatge de xarxa punt a punt i
saber quins són els punt fors i els punts febles del cablatge.

Pressupost 2015


122.160 € - Recursos propis
 4.495 € - Subvenció Diputació de Barcelona

Aspectes a destacar 2015



S’ha completat la virtualització de servidors.
S’ha configurat el sistema per possibilitar el fitxatge remot a tots els
usuaris que calgui.
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