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1. ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
1.1 Medi Ambient i Enginyeria
1.1.1 Cooperació tècnica amb els ens locals
Tipologia del servei i objectius
Servei d’assessorament i informe tècnic en matèria d’Enginyeria i Medi
ambient.
 Prevenció i Control Ambiental d’Activitats (Llei 20/2009)
 Prevenció i Seguretat en Matèria d’Incendis en Establiments, Activitats,
Infraestructures i Edificis (Llei 3/2010)
 Mesures fiscals, financeres i administratives (Llei 3/2015)
 Regulació administrativa d’espectacles públics i activitats recreatives (Llei
11/2009).
 Sanejament
 Emissions a l’atmosfera
 Contaminació lumínica
 Sorolls
 Abocaments
 Inspecció i control de cases de colònies (Mitjançant la Llei 38/1991,
d'Instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, i el Decret
187/1993, el Govern de la Generalitat de Catalunya va delegar en els
consells comarcals les competències en matèria d'instal·lacions juvenils)

Dades 2020
10 ajuntaments amb conveni, assistència tècnica presencial:
 Castellví de la Marca (7h setmanals)
 Font-rubí (4h setmanals)
 Olesa de Bonesvalls (7h setmanals)
 Pacs del Penedès (2h setmanals)
 El Pla del Penedès (2h setmanals)
 Sant Cugat Sesgarrigues (3h setmanals)
 Sant Llorenç d’Hortons (7h setmanals)
 Sant Pere de Riudebitlles (7h setmanals)
 Sant Quintí de Mediona (7h setmanals)
 Torrelavit (3h setmanals)
3 municipis sense conveni, amb assistència tècnica no presencial:
 La Granada: 1 expedient activitat
 Sant Llorenç d’Hortons: 3 informes de permís d’abocament a depuradora
 Sant Quintí de Mediona: 1 expedient activitat
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Inspecció i control de cases de colònies:
 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)
 Hostel Penedès
 Casa de colònies Sant Marçal (Castellet i la Gornal)

Pressupost 2020
 124.778 € ajuntaments
 28.127 € DIBA

Aspectes a destacar 2020
 Posada en marxa del Servei de col·laboració tècnica municipal mitjançant
tècnics i tècniques contractats pel CCAP.
 La col·laboració amb 5 municipis s’ha doblat a 10.
 La col·laboració es realitza presencialment i assumint plenament el rol de
tècnic municipal.
 Suport i assessorament tècnic als municipis amb conveni per a l’actualització
dels censos d’activitats, i per a la redacció i aprovació del Pla de verificació
municipal d’activitats i programes de verificació de les activitats
comunicades.
 Les 8 instal·lacions juvenils continuen obertes complint totes els requisits
legals. Durant l’any 2020 s’ha realitzat 1 inspecció preceptiva (bianual).

1.1.2 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 efectuar l’informe ambiental integrat 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 2020
 Nombre de reunions de l’OTAC: 19
 Expedients avaluats: 30

Pressupost 2020
 6.395 € - Ingressos per taxes
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 2.500 € - Recursos propis

Aspectes a destacar 2020
Va entrar en vigor la LLEI 18/2020, de facilitació de l'activitat econòmica, que
cal tenir en compte sobretot pel que fa a les tramitacions i la comunicació
Empresa-Administració i l’administració electrònica.

1.1.3 Circulació motoritzada no competitiva en el medi natural
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 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 no
competitiva en el Medi Natural.

Dades 2020
 Classic Raid de vehicles de motor clàssics i històrics
 Excursió motoritzada Enduro Trail Vilafranca-La Vall Ferrera
 Ruta de la calçotada per a cotxes 4x4

Pressupost 2020
Recursos propis – Personal administratiu de l’Àrea

Aspectes a destacar 2020
Degut a la pandèmia de la covid-19 no es van celebrar esdeveniments
esportius.

1.1.4 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.
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Objectiu: millorar el control de la despesa energètica i disposar d’elements per
prendre decisions que millorin l’eficiència energètica de les instal·lacions
municipals.

Dades 2020
5 ajuntaments amb conveni de col·laboració:
 Les Cabanyes
 La Granada
 Sant Pere de Riudebitlles
 Torrelavit
 Vilobí del Penedès

Pressupost 2020
 5.581 € - Recursos propis
 3.164 € - Ajuntaments

Aspectes a destacar 2020
S’han proposat 6 accions de baixada de potència contractada, amb un estalvi
teòric previst de 3.850€/any i, els que ho han fet efectiu, amb un estalvi anual
de 950 €.

1.1.5 Projecte FEDER – Penedès, municipis compromesos amb la
sostenibilitat
Tipologia del servei i objectius
Actuacions proposades:
 Millora de l’eficiència en les instal·lacions de l’enllumenat públic a 16
municipis de l’Alt Penedès i a la seu del CCAP
 Xarxa de calor alimentada amb biomassa a Torrelavit
 Instal·lació fotovoltaica per a autoconsum al CCAP
Objectius:
 Miillora de l’eficiència energètica dels municipis
 Promoure la utilització d’energies renovables (biomassa)
 Disminuir les tones de CO2 que s’emeten a l’atmosfera.

Dades 2020
 Aprovació de 16 projectes de substitució d’enllumenat per LED i els
respectius d’estudis lumínics
 Adjudicació de les actuacions de millora de l’eficiència de l’enllumenat públic
(substitució per lluminàries LED) dels municipis d’Olesa de Bonesvalls,
Castellví de la Marca, Font-rubí, Gelida, Olesa de Bonesvalls, Pacs del
Penedès, Puigdàlber, Sant Llorenç d’Hortons i Sant Pere de Riudebitlles.
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 Inici de l’execució de les actuacions de millora de l’eficiència de l’enllumenat
públic (substitució per lluminàries LED) dels municipis d’Olesa de Bonesvalls
i Pacs del Penedès.
 Final de l’execució de les actuacions de millora de l’eficiència de l’enllumenat
públic (substitució per lluminàries LED) del municipi d’Olesa de Bonesvalls.

Pressupost 2016-2020
 1.238.230 € - Subvenció FEDER
 1.749,822 € - Ajuntaments

Aspectes a destacar 2020
 Es van aprovar 12 projectes executius de millora de l’eficiència de
l’enllumenat amb els respectius estudis lumínics.
 Es va executar completament el projecte d’Olesa de Bonesvalls i es va
executar la major part del projecte de Puigdàlber.

Setembre – Canvi de lluminàries a Olesa de Bonesvalls
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1. ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
1.2 Obres Públiques, Mobilitat, Urbanisme i Planificació Territorial
1.2.1 Cooperació tècnica amb els ens locals
Tipologia del servei i objectius
Servei presencial d’assessorament i informe tècnic en matèria d’Arquitectura
Funcions:
 aplicar les actuacions requerides en matèria de planificació i gestió
urbanística;
 elaborar, impulsar i controlar els plans d’inspecció i de disciplina urbanística;
 coordinar revisions cadastrals;
 elaborar els informes tècnics necessaris per a la concessió de llicències
d’obres, realitzant les inspeccions i comprovacions necessàries i signant les
concessions corresponents;
 organitzar l’execució de les tasques tècniques assignades;
 assessorar els òrgans de govern municipals i les comissions informatives,
sobre temes relacionats amb activitats urbanístiques;
 assessorar i redactar plecs de condicions per a contractes;
 fer tràmits de contractació i justificació de subvencions;
 atendre entrevistes per resoldre consultes de la ciutadania;
 elaborar informes tècnics i memòries sobre el funcionament i les activitats
realitzades en l’àmbit competent i sobre la proposta de pressupost anual;
 altres funcions que per disposició de la regidoria, alcaldia o normatives
vigents li siguin atribuïdes.

Dades 2020
6 ajuntaments amb conveni de col·laboració tècnica amb assistència
presencial:
 Avinyonet del Penedès (7h setmanals)
 Les Cabanyes (4h setmanals)
 Castellví de la Marca (7h setmanals)
 Olèrdola (10h setmanals)
 Sant Cugat Sesgarrigues (7h setmanals)
 Sant Pere de Riudebitlles (10h setmanals)

Pressupost 2020
 124.778 € - Ajuntaments
 28.127 € - Recursos propis (DIBA)

Aspectes a destacar 2020
Durant aquest any s’ha incorporat 1 arquitecta més, amb la qual cosa són 2 les
arquitectes que donen servei de forma presencial als ajuntaments.
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1.2.2 Xarxa Bàsica Comarcal 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.
Objectius: mantenir la Xarxa bàsica de camins comarcal 2016-2019 per
facilitar la mobilitat intracomarcal

Dades 2020
Durant l’any 2020 no s’ha treballat en aquest projecte a cap nivell a l’espera de
la convocatòria de les Meses de concertació 2021-2024 de la Diputació de
Barcelona, que és d’on es financen aquestes actuacions.

Pressupost 2020
0€

Aspectes a destacar 2020
1.2.3 Integració paisatgística a les rotondes interurbanes i els
polígons industrials
Tipologia del servei i objectius
Integració paisatgística de les zones comunes i públiques en els entorns dels
polígons industrials, sobretot a nivell de jardineria.

Dades 2020
 Execució de la IP de la rotonda intersecció C-15 amb C-15z (Vilafranca del
Penedès),
 Execució de la IP del polígon Industrial de Torrelavit (Torrelavit)
 Execució de la IP del polígon Industrial Els Vinyets-Fogars (Sant Quintí de
Mediona).
 Adjudicació i inici de l’execució de IP de la rotonda d’accés al polígon de St.
Pere Molanta i el seu entorn (Olèrdola)
 Adjudicació i inici de l’execució de la IP de part del polígon Cinc ponts
 Adjudicació i inici de l’execució de la IP de la rotonda que permetrà l'accés
(banda nord de la ctra. N-340) (Sant Cugat Sesgarrigues)
 Adjudicació i inici de l’execució de la IP de la rotonda i illetes d’entrada al
polígon de Sant Pere Molanta (Olèrdola)
 Adjudicació i inici de l’execució de la IP del polígon La Masia (Sant Cugat
Sesgarrigues)
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 Adjudicació i inici de l’execució de la IP de la N-340 a la gasolinera (Sant
Cugat Sesgarrigues).

Pressupost 2020
 Integració de rotondes - 108.652 € (finançament 100% meses concertació
DIBA)
 Integració paisatgística Polígons industrials - 80.000 € (finançament
100% meses concertació DIBA)

Aspectes a destacar 2020
Es van adjudicar i executar les últimes actuacions del programa d’integració
paisatgística del quadrienni 2015-2019.

1.2.4 Àrea de prestació conjunta del servei de taxi
Tipologia del servei i objectius generals
Ordenació i gestió unitària del servei de taxi a la comarca de l’Alt Penedès
mitjançant la creació d’una àrea territorial comarcal, en la qual es delimita una
zona interurbana de prestació conjunta del servei amb la integració dels 27
municipis.
 Encotxament del servei de taxi en qualsevol municipi que s’hi adhereixi.
 Distintiu i de l’àmbit/zona de prestació conjunta del Servei de taxi a la
comarca de l’Alt Penedès.
 L’atorgament i la decisió de les noves llicències i tarifes seguirà essent
d’iniciativa municipal, amb la supervisió d’un Consell de Coordinació amb
representants dels municipis i dels taxistes.
 Unificació de les característiques dels vehicles (taxímetre, color, etc).
 Registre unificat de llicències.
 Col·laboració amb l’AMTU per al seguiment tècnic del projecte.

Dades 2020
1 Comissió de seguiment per al desenvolupament de diversos aspectes del
conveni de col·laboració.

Pressupost 2020
 2.000 € - Tècnic mobilitat AMTU
 Recursos humans tècnics a càrrec de Recursos propis CCAP

Aspectes a destacar 2020
Aprovació de la ubicació del logotip en els vehicles
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1.2.5 Projecte FEDER - Penedès 360º
Tipologia del servei i objectius
Parteix de tres rutes circulars de mountain bike, slow bike i trekking. Al llarg del
seu recorregut s’ofereixen recursos turístics naturals i culturals que són els que
es volen potenciar i revaloritzar mitjançant obres de restauració, millora i
museïtzació.
Actuacions del projecte:
 Restauració del Castell de Sant Martí Sarroca (II fase) - 129.561 €
 Itinerari vianants de la Granada a Santa Fe del Penedès - 164.276 €
 Restauració de la torre de Moja a Olèrdola (III fase) 223.575 €
 Restauració del Castellot de Castellví de la Marca - 203.862 €
 Adequació Mirador del Circell 360º a Avinyonet - 87.120 €
 Adequació Mirador de Cantallops d’Avinyonet del Penedès - 75.020 €
 Mirador del Penedès a Mediona - 35.062 €
 Ruta i Centre Interpretació Transhumància a SM i Monjos - 168.916 €
 Projecte turístic Avenc del Garrigal a Olesa de Bonesvalls 63.767 €
 Millora i museïtzació d’“El Forn” a St Cugat Sesgarrigues - 89.891 €
 Centre Interpretació Cava i Oficina Turisme a St Sadurní - 390.000 €
 Adaptació i millora accés Centre Interp. Aigua a Torrelavit - 144.792 €
 Ordenació entorn Centre d’Interpretació Aigua a Torrelavit - 118.070 €
 Projecte museogràfic “Sa Roca, conj. Monum. ” a St Martí S. - 85.806 €
 Museïtzació Centre Interpretació Parc Talls a Vilobí - 18.000 €
 Condicionament dues àrees de pícnic a Vilobí del Penedès - 3.000 €
 Àrea de serveis per a autocaravanes a Mediona - 21.210 €
 Centre d’Interpretació del Paper a Sant Pere de Riudebitlles - 131.335 €
 Senyalització turística a Font-Rubí - 81.046 €
 Senyalització General del Penedès 360º - 181.500 €
Promoció i difusió del projecte :
 Campanyes de promoció del projecte - 60.500 €
 Edició de materials - 30.250 €
 Realització d'aplicació mòbil - 36.300 €
Actuacions de suport a l'execució del projecte:
 Pla de comunicació - 12.100 €
 Redacció de projectes i direcció d'obra de les actuacions – 75.137 €
Objectiu: potenciar i posicionar l’Alt Penedès com una destinació enoturística i
cultural de referència, que ofereixi uns recursos turístics més diversificats,
competitius, de qualitat i sostenibles.

Dades 2020
Redacció de projectes
 Senyalització general del Penedès 360º
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Projectes aprovats
 Projecte museogràfic Sa Roca, conjunt monumental a St. Martí Sarroca
 Ruta i Centre Interpretació de la Transhumància a SM i els Monjos
 Millora i museïtzació d’“El Forn” a St Cugat Sesgarrigues
 Centre Interpretació del Cava i Oficina de Turisme a St. Sadurní
 Restauració de la torre de Moja a Olèrdola (III fase)
 Senyalització general del Penedès 360º
Licitacions
 Mirador del Penedès a Mediona
 Projecte museogràfic “Sa Roca, conjunt monumental” a St Martí S
 Centre d’Interpretació del Paper a Sant Pere de Riudebitlles
 Millora i museïtzació d’“El Forn” a St Cugat Sesgarrigues
 Restauració de la torre de Moja a Olèrdola (III fase)
 Centre Interpretació del Cava i Oficina de Turisme a St. Sadurní
Adjudicacions
 Adequació Mirador del Circell 360º a Avinyonet del Penedès
 Adequació Mirador de Cantallops a Avinyonet del Penedès
 Mirador del Penedès a Mediona
 Projecte museogràfic “Sa Roca, conjunt monumental ” a St Martí S
 Centre d’Interpretació del Paper a Sant Pere de Riudebitlles
 Millora i museïtzació d’“El Forn” a St Cugat Sesgarrigues
 Restauració de la torre de Moja a Olèrdola (III fase)
Execucions
 Mirador del Penedès a Mediona
 Restauració del Castell de Sant Martí Sarroca (II fase)
 Projecte museogràfic “Sa Roca, conjunt monumental” a St Martí S
 Itinerari vianants de la Granada a Santa Fe del Penedès
 Adequació Mirador de Cantallops a Avinyonet del Penedès

Pressupost 2016-2020
 1.087.932 € - Subvenció FEDER (el 50% de la base imposable)
 1.544.863 € - Ajuntaments

Aspectes a destacar 2020
El projecte Penedès 360 està en la fase final de la seva execució, amb un 75%
de les obres iniciades. Durant l’any 2021 es preveu tancar tot el Programa
operatiu FEDER Penedès 360º.
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1.2.6 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, el Pla Territorial Parcial del Penedès, 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 2020
Sense pressupost

Pressupost 2020
Sense pressupost

Aspectes a destacar 2020
Seguiment específic del Pla Territorial Parcial del Penedès

7 de febrer - Constitució de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès
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1. ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
1.3 Seguretat Ciutadana i Protecció Civil
1.3.1 Pla d’Assistència i Suport Comarcal en Protecció Civil
Tipologia del servei i objectius
Plans d’actuació municipals (PAM) – Document Únic de Protecció Civil
Municipal (DUPROCIM)
 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). Des de 2015 el format dels documents passa a
anomenar-se Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM).
 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
Plans d’autoprotecció (PAU)
 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).
 Suport tècnic als ajuntaments per al compliment normatiu dels PAU en els
edificis municipals i activitats.
Pla d’Actuació i Suport comarcal de l’Alt Penedès (PAS)
 El PAS comarcal de l’Alt Penedès és un pla territorial supramunicipal que
coordina tots els recursos municipals que hi ha a l’Alt Penedès, a nivell de
prevenció i intervenció en matèria de protecció civil.
Objectiu: planificar i ordenar la Seguretat Ciutadana i la Protecció Civil en
l’àmbit comarcal

Dades 2020
 Seguiment tècnic de la redacció i la tramitació de l’actualització dels PAM en
el format de DUPROCIM als municipis de Castellet i la Gornal, Pacs del
Penedès, Sant Llorenç d’Hortons i Santa Margarida i els Monjos.
 Seguiment tècnic de la redacció de 3 DUPROCIM d’Olesa de Bonesvalls,
Sant Cugat Sesgarrigues i les Cabanyes (adjudicats el 2019).
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 Seguiment tècnic i finalització de la redacció de 3 DUPROCIM d’Avinyonet
del Penedès, Olèrdola i Subirats (adjudicats el 2018).

Pressupost 2020
Actualització PAS comarcal - 3.254,90 € (suport econòmic 100% DIBA Catàleg
de serveis).

Aspectes a destacar 2020
Contractació del servei d’actualització del Pla d’Actuació i Suport (PAS)
comarcal de l’Alt Penedès.

Setembre – Trasllat dels Serveis Tècnics al nou local de lloguer
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1. ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

1.4 Préstec de carpes als ajuntaments
Tipologia del servei i objectius
A l’any 2016 i arrel de la cessió en propietat per part de la Diputació de
Barcelona de 27 carpes petites (3mx3m) i d’una carpa gran (10mx20m), es
crea el servei de préstec de carpes als ajuntaments que ho sol·licitin per
l’organització d’actes. Per tal de dur a terme el servei, s’aprova un protocol
d’actuació i s’adjudica l’emmagatzematge, manteniment, transport i
muntatge/desmuntatge a les empreses Mas Albornà i Tot Carpes.
Objectiu: realització de diferents activitats promocionals relacionades amb el
desenvolupament econòmic de la comarca.

Dades 2020
•
•
•
•
•
•

Vilobí del Penedès - 8é Duatló de muntanya dels Pèlags
Vilafranca del Penedès - Festa del xató
El Pla del Penedès - Festa de les torrades
Vilafranca del Penedès- Fira de Santa Llúcia
Vilobí del Penedès– Recollida de cartes del patge reial
Torrelavit – Comerços al carrer

Pressupost 2020
• Ingressos: 2.482 € - Taxes pagades pels ajuntaments
• Despeses: 2.651 € - Empreses emmagatzematge, muntatge i desmuntatge

Aspectes a destacar 2020
Degut a la pandèmia de la covid-19, durant gran part de l’any 2020 ha estat
prohibida la celebració de fires.
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2. ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
2.1 Equip bàsic de Serveis Socials
Tipologia del servei i objectius
Presta servei a tots els municipis de la comarca excepte Vilafranca. Per tal
d’atendre aquesta població (69.452 habitants, segons dades Idescat de
desembre de 2020) , 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 24 professionals (entre treballador/ores socials i educadors/ores socials).
Funcions:
 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.

Dades 2020
 Usuaris atesos: 10.120 (5.692 dones – 4.428 homes)
 PIRMI / Renda Garantida de Ciutadania: 563 expedients i 2.091 beneficiaris

Pressupost 2020
 1.286.335 € (66% contracte programa Generalitat i 34% ajuntaments)
 119.488 € - Diputació de Barcelona – Programa complementari per a la
cohesió social

Aspectes a destacar 2020
 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.
 S’ha organitzat reunions amb regidors/ores de tota la comarca per presentar
i abordar l’estat dels serveis socials.
 Seguiment del Comitè d’Ètica de Serveis Socials de l’Alt Penedès com a
membres actius i de ple dret.
 A través de programes de caire transversal i amb personal del servei s’estan
impulsant diferents serveis per a millorar les intervencions dels serveis
socials bàsics i aportar una mirada més ecològica de la intervenció.
21
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2. ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
2.2 Promoció de l’autonomia i atenció a la dependència
2.2.1 Ajuda a domicili social i per a persones amb dependència
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. El CCAP
gestiona els Programes Individuals d’Atenció (PIA), en els quals es
determinen les modalitats d’intervenció i les prestacions econòmiques. El
Servei d’Ajuda a Domicili es presta a través de l’empresa SUMAR del
Consorci d’Acció Social de Catalunya.
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.
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 Afavorir la prevalença de sentiments positius davant la vida, desterrant
actituds nihilistes i d’autocompassió.

Dades 2020
SAD Social:
 Total usuaris: 149 persones (31 de les quals, noves de 2020)
 Intervencions puntuals: 63
SAD Dependència:
 Sol·licituds de valoració: 336
 PIA vigents: 1.760
 Total usuaris: 238
 Hores de prestació treballadores familiars: 10.205 h
 Hores de prestació auxiliars de la llar: 6.466 h

Pressupost 2020
 SAD Social: Inclòs dins el cost de Serveis Socials Bàsics
 SAD Dependència: 292.605 € (282.605 € SUMAR i 10.000 € Diputació de
Barcelona)

Aspectes a destacar 2020
 Es va mantenir el SAD d’alta hospitalària, amb un alt grau de satisfacció.
 Malgrat la situació de pandèmia, es va continuar prestant el servei. En un
inici hi va haver dificultats per trobar els equips d’autoprotecció necessaris
per a la protecció de les professionals del CCAP.
 Les persones usuàries van valorar molt positivament l’atenció durant el
confinament domiciliari.

2.2.2 Tecnologies de suport i cura (teleassistència)
Tipologia del servei i objectius
És un servei de suport a domicili adreçat a les persones grans, les persones
amb discapacitat i/o les persones en situació de dependència, basat en
l’atenció directa i permanent a través d’una central de control, la qual assegura
una resposta ràpida davant possibles incidències (ex. caigudes). Funciona 24h
al dia 365 dies l’any.
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.
Objectiu: possibilitar que les persones grans se sentin segures, tranquil·les i
acompanyades.

Dades 2020
 Creu Roja - Teleassistències instal·lades (actives): 9
 Tunstall Televida – Teleassistències instal·lades (altes): 1.655

Pressupost 2020
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Sense pressupost - El cost del servei l’assumeixen els ajuntaments sol·licitants
i/o les persones usuàries

Aspectes a destacar 2020
El servei de Teleassitència ha estat un recurs molt valorant en temps de
pandèmia i confinament domiciliari, ja que ha estat, més que mai, una finestra
de contacte amb les persones usuàries.

2.2.3 Banc d’Ajuts Tècnics
Tipologia del servei i objectius
Servei de préstec d’ajuts tècnics (caminadors, cadires de rodes, etc.) que es
nodreix de donacions i cessions temporals solidàries fetes per persones que
disposen d’un ajut tècnic que ja no utilitzen.
El BAT és un servei conjunt del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, que n’han delegat la gestió a
l’Assemblea Alt Penedès de la Creu Roja.
Objectiu: millorar la qualitat de vida de les persones que necessiten un ajut
tècnic i/o la de les seves persones cuidadores.

Dades 2020
 Actualment, el BAT té 317 usuaris (240 de Vilafranca i 77 de la resta de la
comarca).
 S’han prestat 317 aparells.
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Pressupost 2020
13.000 € - Recursos propis

Aspectes a destacar de l’any 2020
S’està treballant, per millorar el servei, incorporant el perfil de terapeuta
ocupacional per assessorar a les persones usuàries i als amb l’objectiu
d’optimitzar les ajudes tècniques i, sobretot, fer una atenció individualitzada
segons les necessitats de cada persona.

2.2.4 Transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda
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 2020
 Persones físiques: 165 ajuts atorgats
 Ens locals: 4 ajuts atorgats
 Entitats: 1 ajut atorgat

Pressupost 2020
76.809 € - Contracte programa Generalitat

Aspectes a destacar 2020
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2. ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
2.3 Infància, adolescència i família
2.3.1 Atenció a la infància i l’adolescència amb risc o en
situació de desemparament
Tipologia del servei i objectius
 L’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) de l’Alt Penedès dona
servei a tota la comarca (inclosa Vilafranca).
 L’EAIA està format per sis professionals: 2 educadores socials, 2
treballadores socials, 2 psicòlogues i 1 pedagoga i 1 coordinadora.
 És un servei delegat per la Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència de la Generalitat.
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.
 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 2020








Casos en total: 319
Casos d’assessorament: 35
Casos d’estudi nous: 27
Assessoraments tancats: 23
Casos prioritzats: 27
Compromisos socioeducatius: 46
Nombre total d’intervencions: 13.448

Pressupost 2020
429.374,00 € (Contracte programa Generalitat)

Aspectes a destacar de l’any 2020
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2.3.2 Integració en família extensa
Tipologia del servei i objectius
Promoció de l’acolliment en família extensa dels infants i adolescents que han
estat separats del nucli familiar. La família o persona acollidora ha d’estar
disposada a acollir-los i ha de complir les condicions adequades.
L’equip del Servei d’Integració en Família Extensa (SIFE) desenvolupa a l’Alt
Penedès el projecte “La meva família m’acull”, que té com a objectiu millorar el
suport que reben les persones acollidores (avis, oncles, germans i altres
familiars) i els menor acollits (nets, nebots o germans petits).
Objectiu: millorar el benestar dels infants i adolescents acollits i el de les seves
persones acollidores.
Funcions:
 Valoració, seguiment i formació de la família o de la persona acollidora.
 Diagnòstic i proposta sobre els diferents nuclis possibles per a l’acolliment.
 Seguiment de la mesura d’acolliment.

Dades 2020
 Infants atesos: 51
 Famílies ateses: 36
 Famílies noves: 7

Pressupost 2020
Inclòs al pressupost EAIA 2020 (Contracte programa Generalitat)

Aspectes a destacar de l’any 2020
Per causa de la pandèmia de la covid, no es van fer reunions de grup; a canvi,
es va intensificar l’atenció individualitzada a les famílies i els menors.
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2.3.3 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 a veure i relacionarse amb els seus progenitors i/o familiars, més enllà de quina sigui la relació
entre els adults.

Dades 2020
Es van atendre 31 menors (12 derivats per l’EAIA i 19 derivats pel Jutjat)

Pressupost 2020
8.500 € - Recursos propis

Aspectes a destacar de l’any 2020
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2.3.4 Atenció psicològica infantil en casos de violència
masclista
Tipologia del servei i objectius
Espai terapèutic i d’assessorament familiar adreçat als infants que es troben en
situació de vulnerabilitat i fragilitat psicològiques, que poden afectar el correcte
desenvolupament de les seves habilitats intel·lectuals, afectives i socials.
Objectiu: millorar el desenvolupament dels infants cap a l’edat adulta.

Dades 2020
 Expedients oberts: 37
 Intervencions: 304

Pressupost 2020
4.315 € - Diputació de Barcelona

Aspectes a destacar de l’any 2020
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2. ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
2.4 Dona i Igualtat
2.4.1 Informació i atenció a la dona
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’Atenció Psicològica. 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.
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 2020
Servei d’Atenció Jurídica: 80 expedients
Servei d’Atenció psicològica a dones: 81 expedients

Pressupost 2020
 34.500 € - Contracte programa Generalitat
 23.000 € - Contracte programa Generalitat - Aportació suplementària Covid
19 urgències

Aspectes a destacar 2020
2.4.2 Atenció i acolliment d’urgència per a dones en situació
de violència masclista i per als seus fills i filles
Tipologia del servei i objectius
Facilita a les dones que han estat o que estan sotmeses a situacions de
violència masclista, i a llurs fills i filles, acolliment temporal de curta durada en
un espai segur, confortable i respectuós amb la seva intimitat, per garantir llur
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seguretat personal. També facilita recursos personals i socials que permetin
una resolució de la situació de crisi.
Amb la implementació de la Llei de Protecció a les Víctimes que pateixen
violència masclista, que preveu presó pel presumpte agressor en el moment de
la denúncia, caldrà cada vegada menys que les víctimes s’allunyin del seu
domicili. Malgrat això, en moltes ocasions la víctima té tanta por que no
s’atreveix a continuar en el seu domicili. També hi ha casos en què no es
localitza el presumpte agressor per detenir-lo i cal garantir que la víctima estigui
en un lloc segur.

Dades 2020
Casos que han necessitat allotjament urgent: 3

Pressupost 2020
9.007 € - Contracte programa Generalitat

Aspectes a destacar 2020
 El confinament obligat per la pandèmia va provocar que moltes dones
quedessin aïllades amb els seus agressors.
 El contacte telefònic va ser bàsic, per la qual cosa es va contactar
setmanalment amb les dones.
 Per facilitar el contacte amb les dones, es va posar en funcionament un
telèfon mòbil exclusiu per al Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD)
 També es va intensificar la col·laboració entre Serveis Socials Bàsics i SIAD.
 La resposta de les dones va ser molt positiva i agraïda.
 Tot i que es van obrir els mateixos casos aproximadament que l’any anterior,
les intervencions van augmentar bastant.
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2.4.3 Teleassistència mòbil per a víctimes de violència de
gènere
Dispositiu de telefonia mòbil i telecomunicació (accessible per a persones amb
discapacitat auditiva) que permet que les usuàries puguin contactar amb un
centre atès per personal específicament preparat per donar una resposta
d’emergència adequada a la seva situació, bé amb mitjans propis o mobilitzant
altres recursos humans i materials.
El Centre d’Atenció ofereix una atenció immediata i a distància i assegura una
resposta ràpida a les eventualitats que puguin sorgir, les 24 hores del dia, els
365 dies de l’any i allà on es trobin.
Des del Centre d’Atenció es contacta periòdicament amb les usuàries amb
l’objectiu de realitzar un seguiment permanent.
Es tramita des de Serveis Socials Bàsics, però és un programa del Ministeri
d’Assumptes Socials. Creu Roja és l’entitat proveïdora.

Dades 2020
 Teleassistències instal·lades (altes): 10
 Dones ateses pel servei telefònic d’atenció i protecció per a víctimes de
violència de gènere ATENPRO: 21 actives

Pressupost 2020
Cost assumit pel Ministeri d’Assumptes Socials de l’Estat Espanyol.

Aspectes a destacar 2020
2.4.4 Promoció de polítiques LGTBI
Tipologia del servei i objectius
Atenció integral, de qualitat i de proximitat, adreçada a les persones que
pateixen, han patit o estan en risc de patir, discriminació o violència per raó de
la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.
A més de donar resposta a les situacions de discriminació, també s’ofereix
acompanyament, suport i informació amb relació a la diversitat sexual i de
gènere.
El Punt d’Atenció Integral LGTBI del CCAP forma part de la Xarxa de Serveis
Locals de Catalunya.
Objectius:
 Vetllar per la transversalitat, a nivell comarcal, dels plans i programes
desenvolupats.
 Elaborar el Pla LGTBI del CCAP i de tots els municipis de l’Alt Penedès.
 Sensibilitzar vers la discriminació de les persones LGTBI.
 Formar el personal tècnic en temes LGTBI.

Dades 2020
Punt d’Atenció Integral LGTBI: 3 persones ateses
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Formació sobre diversitat afectiva sexual i prevenció de la LGTBIfòbia
 Personal d’ajuntaments de la comarca: 34 persones
 Participants del Projecte FORMA’T (Joventut CCAP): 16 persones
Formació sobre prevenció assetjament LGTBIfòbic, diversitat afectiva
sexual i prevenció violències sexistes
 Personal de lleure escolar de la comarca: 22 persones.

Pressupost 2020
30.840 € - Recursos propis compartits entre Igualtat i LGTBI (aclarir la
procedència dels recursos. DIBA, Gene, etc.?)

Aspectes a destacar 2020
 Va disminuïr el nombre de persones ateses.
 Per causa de la pandèmia, es va aturar la formació sobre diversitat afectiva i
sexual i el deure d’intervenció del personal de l’Administració local en casos
de discriminació al col·lectiu LGTBI.
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2.4.5 Promoció de polítiques d’igualtat de gènere
Tipologia del servei i objectius
Fòrum de regidories d’Igualtat
Inici 2010. Òrgan supramunicipal de coordinació de polítiques de dones a l’Alt
Penedès, per intercanviar experiències, coneixements, dissenyar actuacions i
planificar estratègies.
Promoció de la Xarxa de Dones de l’Alt Penedès.
Activitats de sensibilització
En el Fòrum de Regidories d’Igualtat es va decidir organitzar activitats
destinades a apoderar 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.
Grup de dones
Grup de suport terapèutic i emocional per dones en situació de vulnerabilitat
per haver patit o estar patint violència masclista.
Pla Comarcal d’Igualtat
Pla de mesures per promoure la igualtat de gènere, en col·laboració amb les
regidories d’Igualtat dels municipis de la comarca.
Objectius:
 Mobilitzar les dones de totes les edats per incrementar la seva participació
en la vida pública.
 Fomentar, a través de diferents accions, l’apoderament de les dones en
diferents àmbits de la seva vida.
 Sensibilitzar la població per evitar la violència envers les dones.
 Oferir suport emocional a les dones víctimes de violència de gènere.
 Sensibilitzar la població sobre la necessitat de treballar per la igualtat de
gènere.
 Promoció de la Xarxa de Dones de l’Alt Penedès.

Dades 2020
Activitats de sensibilització
 8 de març: Conferència: ”Els reptes de l'agricultura des d'una perspectiva
feminista” , a càrrec d’Esther Vivas. 70 persones assistents.
 25 de novembre: Conferència: “La pràctica d’abordatge de la violència
masclista: Comprendre i significar els efectes de la COVID-19”, a càrrec de
Carme Vidal. 25 persones assistents.
 Tallers i xerrades sobre temàtica d’apoderament i autoestima de la dona I
sobre igualtat de gènere. Públic infantil: 110 persones. Públic adult: 58
persones
 Càpsula informativa sobre prevenció de violències masclistes adreçada a
alumnes del cicle superior dels CEIP. 60 persones participants.
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Pla Comarcal d’Igualtat
Aprovació del Pla Comarcal d’Igualtat, amb el suport de la Diputació de
Barcelona.

Pressupost 2020
30.840€ - Recursos propis compartits entre Igualtat i LGTBI

Aspectes a destacar 2020
 Aprovació del Pla Comarcal d’Igualtat, amb el suport de la Diputació de
Barcelona.
 Concurs cartells dirigits a alumnat secundària. Per la situació de pandèmia,
es va decidir suspendre el concurs.
 Tallers i xerrades en motiu del Dia de les Dones, a diferents municipis de la
comarca, a càrrec del servei d’Igualtat del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès.
 Valorem positivament l’interès creixent dels municipis per treballar
transversalment temes d’igualtat de gènere,.

36

2. ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
2.5

Persones grans

2.5.1 Envelliment actiu – Consell de la Gent Gran
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 i 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 i 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 2020 (activitats programades i després postposades)
 Fira de la Gent Gran (Vilobí del Penedès): 22a MostraActiva de la Gent
Gran, Homenatge a la Gent Gran amb Mèrit i 17è projecte de Dinamització
de la Gent Gran
 13è Concurs de fotografia “Mirades des de l’experiència”
 5rt Concurs literari “Lletres des de l’experiència”

Pressupost 2020
5.000 € - Diputació de Barcelona

Aspectes a destacar 2020
 Seguiment de la campanya “Tracta’m bé”, sobre el bon tracte a les persones
grans.
 Van continuar les reunions de la Junta Permanent i del Consell de la Gent
Gran, tot i que de forma telemàtica en algunes ocasions
 Per causa de la pandèmia es van postposar totes les activitats que hi havia
programades.
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2. ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
2.6 Convivència ciutadana i cohesió social
2.6.1 Acollida i orientació a persones nouvingudes
Tipologia del servei i objectius
Programa d’alfabetització “Parlem-ne”. Classes d’alfabetització en llengua
catalana per a persones nouvingudes que no poden accedir a l’oferta
normalitzada per no disposar dels nivells mínims exigits (analfabetes o
semianalfabetes).
Mòduls formatius. Informació i orientació adreçada a les persones
nouvingudes empadronades a la comarca i derivades des de diferents serveis
públics. Cada curs consta de 3 mòduls: Coneixement de la societat catalana,
Coneixements laborals i Alfabetització.
Servei de primera acollida. Atenció a les persones nouvingudes o d’origen
estranger per resoldre dubtes i/o per derivar-les a altres serveis especialitzats.
Suport a la gestió d’informes d’estrangeria relacionats amb arrelaments
socials i reagrupaments familiar tramitats des dels ajuntaments
Objectius del programa d’alfabetització “Parlem-ne”:
 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.
Objectius dels mòduls formatius:
 Facilitar l’obtenció del certificat d’arrelament a la vila.
 Assentar les bases d’una bona convivència.
 Facilitar l’accés al món laboral.

Dades 2020
Programa d’alfabetització “Parlem-ne”
Conveni amb 6 ajuntaments (14 mòduls)
 Avinyonet del Penedès (1 mòdul)
 Castellví de la Marca (1 mòdul)
 Gelida (1 mòdul)
 La Granada (3 mòduls)
 Sant Cugat Sesgarrigues (2 mòduls)
 Sant Llorenç d’Hortons (2 mòduls)
 Sant Quintí de Mediona (3 mòduls)
 Torrelles de Foix (1 mòdul)
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Mòduls formatius
 Cursos impartits: 4
 Participants totals: 42
Servei de Primera Acollida
 85 persones ateses

Pressupost 2020
Programa d’alfabetització “Parlem-ne”
12.100 € - Aportació dels ajuntaments participants
Mòduls formatius
12.600 € (900 E/ mòdul) - Contracte programa

Aspectes a destacar 2020
 Programa d’alfabetització “Parlem-ne” – Tot i que inicialment es va
incrementatr significativament la demanda de participació per part dels
ajuntaments, finalment es va veure afectat per la pandèmia.
 Servei de Primera Acollida – Es van atendre 16 persones més respecte
l’any 2019 tot i que hi va haver un període de temps en què no es va poder
fer atenció directa per causa de la covid.

2.6.2 Mediació ciutadana
Tipologia del servei i objectius
El Punt d’Informació sobre Mediació del Consell Comarcal:
 Informa sobre la mediació familiar i les seves característiques.
 Atén i orienta les persones interessades en la mediació familiar.
 Proporciona el formulari de sol·licitud i ajuda per emplenar-lo.
 Es posa en contacte amb l’altra part implicada en la possible mediació i li
ofereix la mateixa informació i assistència.
 Insta l’inici de la mediació davant el Centre de Mediació de Dret Privat de
Catalunya.
 Informa sobre els requisits per obtenir l’assistència jurídica gratuïta.
 Trasllada al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, si escau, la
sol·licitud d’assistència jurídica gratuïta.

Dades 2020
 62 casos atesos
 47 expedients tancats ( 20 amb facilitacions o acords amb resultat positiu)
 280 destinataris repercutits

Pressupost 2020
6.570 €

Aspectes a destacar 2020
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 Divulgació de les pràctiques restauratives a les associacions, els
ajuntaments, les escoles, els instituts, els jutjats, etc.
 Sensibilització sobre pràctiques restauratives, mediació i comunicació no
violenta amb tallers virtuals i presencials per a instituts i famílies.

2.6.3 Centres de distribució d’aliments
Tipologia del servei i objectius
Els centres de Distribució d’Aliments són un servei adreçat a les persones i a
les famílies que tenen dificultats econòmiques per cobrir de manera adequada
les seves necessitats d’alimentació.
Des del CCAP es fa la derivació a Càritas i/o Creu Roja de les famílies
valorades provisionalment per Serveis Socials i es fa un seguiment posterior.
També es fa la interlocució amb el Banc d’Excedents Alimentaris de la Unió
Europea i Creu Roja (Programa d’aliments per a la solidaritat).
Centres:
 Sant Pere de Riudebitlles: dona servei a Sant Pere de Riudebitlles i
Torrelavit. Gestionats pel CCAP amb acord amb Càritas Diocesana de Sant
Feliu de Llobregat.
 Sant Quintí de Mediona: dona servei a Sant Quintí de Mediona i Mediona.
Gestionat pel CCAP amb acord amb Càritas Diocesana de Sant Feliu de
Llobregat.
 La Granada: dona servei a la Granada, Sant Fe del Penedès, el Pla del
Penedès i Puigdàlber. Gestionat pel CCAP amb acord amb Càritas
Diocesana de Sant Feliu de Llobregat.
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 Pontons. Gestionat pel CCAP amb acord amb l’Ajuntament de Pontons i amb
suport de voluntariat.
 Torrelles de Foix. Gestionat pel CCAP amb acord amb l’Ajuntament de
Torrelles de Foix.
 Castellví de la Marca: Gestionat pel CCAP amb acord amb l’Ajuntament de
Castellví de la Marca i amb suport de voluntariat.
 Santa Margarida i els Monjos. Gestionat per l’Ajuntament de Santa
Margarida i els Monjos a través de l’Associació Som Solidaris.
 Sant Sadurní d’Anoia: dona servei a Sant Sadurní i Sant Llorenç d’Hortons.
Gestionat pel CCAP amb acord amb l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia i
Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat.
Objectiu: manteniment dels serveis prestats per Càritas Diocesana i els
ajuntaments.

Dades 2020
 S’han repartit aliments a 504 persones a través de Càritas Diocesana de
Sant Feliu (inclou tota la comarca excepte Santa Margarida i els Monjos i
Sant Sadurní d’Anoia).

Pressupost 2020
 10.000 € (aliments) – Contracte programa Generalitat

Aspectes a destacar 2020
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2.6.4 Prestacions per a situacions d’urgència social
Tipologia del servei i objectius
Ajuts d’urgència social i pobresa energètica. Per pal·liar necessitats socials
bàsiques i necessitats econòmiques de les famílies, de manera puntual i
urgent. També contemplen que, a mitjà i a llarg termini, es pugui incidir en la
consecució de l’autonomia personal de les famílies i afavorir la seva inclusió
social. Les prestacions poden ser per a alimentació i necessitats bàsiques de
subsistència, per a roba i calçat, per carència o insuficiència de recursos
econòmics per al manteniment de l’habitatge habitual, per al pagament de les
despeses derivades de l’habitatge habitual, per als desplaçaments habituals
per necessitats formatives, per a l’escolarització, etc..
Kits d’higiene i alimentació. Aliments per a nadons, aliments per a la família,
productes d’higiene per a nadons, bolquers, productes per a la neteja de la llar i
productes d’higiene personal. Servei gestionat a través de Creu Roja.

Dades 2020
 237 ajuts d’urgència social
 432 famílies beneficiàries de kits d’higiene i alimentació
 42 famílies, 82 infants beneficiàries de la campanya de Joguines

Pressupost 2020
 55.140 € ajuts d’urgència social i pobresa energètica – Contracte programa
Generalitat
 7.500€ kits d’higiene infantil – Contracte programa Generalitat

Aspectes a destacar 2020
 Tot i que s’han donat alguns ajuts menys, les quantitats econòmiques han
estat superiors
 La situació de pandèmia ha afectat a les famílies vulnerables social i
econòmicament i ha fet que les ajuts d’urgència social esdevinguin molt
necessaris per cobrir necessitats bàsiques.

2.6.5 Inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió
social
Tipologia del servei i objectius
En el marc del projecte Xarxa i Comunitat, es duen a terme un conjunt
d’accions centrades en el suport i la motivació personals i en la col·laboració
cívica, amb la finalitat de fomentar l’autoestima de les persones participants en
el projecte i la seva integració sociolaboral.
Les persones que participen en el projecte Xarxa i Comunitat col·laboren en
projectes d’entitats, ens locals o empreses i, paral·lelament, reben
assessorament, suport i assistència tècnica i participen en tutories-mentories
que potencien les seves habilitats, capacitats i experiència.
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Dades 2020
 55 persones en plans de treball
 15 entitats col·laborades
 13 ajuntament adherits

Pressupost 2020
33.000€ - Contracte programa i Diputació de Barcelona

Aspectes a destacar 2020
Durant el 2020 ha disminuït el nombre d’entitats col·laboradores, però han
augmentat el nombre de plans de treball ja que es prioritza el tema de la
inserció laboral i l’acompanyament i vinculació amb l’entorn laboral.

2.6.6 Programa “Mesures actives d’inserció per a persones
destinatàries de la Renda Mínima d’Inserció”
Tipologia del servei i objectius
Persones beneficiaries de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) reben orientació
laboral, tutoria i acompanyament a la inserció.
Objectiu: incrementar el grau d’ocupabilitat i inserir laboralment les persones
destinatàries de la RMI.

Dades 2020
Persones ateses: 34
Baixes per inserció laboral: 3
Baixes per extinció de l’ajut: 1
Baixes per finalització itinerari inserció: 3
Persones amb contracte laboral temporal al llarg del programa: 3
Sessions grupals d’orientació laboral: 6

Pressupost 2020
46.304,55 € - Generalitat de Catalunya i Diputació

Aspectes a destacar 2020
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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 de les persones visitants
 Tramitació d’expedients
 Consulta de dades telemàtiques (Via Oberta)
 Millora i adequació 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)
 Emissió de certificats digitals per a ciutadans i administracions
públiques.
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
 Consolidar la implantació de l’administració electrònica al Consell.

Dades 2020








Registre d’entrades presencial: 4.960
Registre de sortides presencial: 510
Registre d’entrades telemàtic: 7.140
Registre de sortides telemàtic: 7.434
Interoperabilitat (consulta de dades entre administracions): 4.089
consultes
Tràmits online (carpeta ciutadana): 2.630
Entitat de Registre (emissió certificats digitals): 66 per al Consell
Comarcal, 355 per als ajuntaments de la comarca i 724 per a la
ciutadania (idCAT Certificat i idCAT Mòvil)

Pressupost 2020
Recursos propis

Aspectes a destacar 2020


Foment i impuls de la tramitació electrònica a tots els agents que
treballen amb el Consell (ajuntaments, escoles, ciutadans, empreses,
entitats).
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Incorporació del sistema de cita prèvia a sol·licitar mitjançant el portal
web de l’entitat per a totes les gestions del Consell Comarcal
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3. ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA
3.2 Oficina Comarcal de Consum
Tipologia del servei i objectius
Informació, assessorament, formació, educació i difusió dels drets de les
persones consumidores i resolució de conflictes en matèria de Consum a
través de la mediació i l‘arbitratge de consum.
Funcions:
 Atenció personalitzada presencial, telefònica i electrònica
 Assessorament a les persones consumidores i als agents econòmics
 Recepció i gestió de reclamacions, queixes i denúncies de les persones
consumidores
 Resolució alternativa de conflictes mitjançant la mediació i l’arbitratge
 Gestió integral dels procediments arbitrals de la Junta Arbitral de Consum de
Catalunya a l’Alt Penedès
 Educació i formació a les persones consumidores i els agents socials
mitjançant xerrades i sessions informatives
 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
 Participació en les reunions de coordinació tècnica de les administracions de
consum de la demarcació territorial de Barcelona.
Objectiu:
 Garantir i difondre els drets de les persones consumidores de productes i
serveis i la resolució de conflictes de consum a través de la mediació i
l’arbitratge de consum.

Dades 2020
 Consultes ateses: 1.370
 Reclamacions rebudes i gestionades: 929
 Mediacions finalitzades: 408 (amb acord: 46%; sense acord: 11%; no
acceptació de l’empresa: 13%; traslladades a arbitratge o altres organismes:
15% i finalitzades per altres motius: 15%).
 Queixes:16
 Denúncies: 3
 Expedients d’arbitratge de consum gestionats: 17
 Laudes arbitrals dictats: 13
 Elaboració de 6 notes de premsa per difondre en els principals mitjans de
comunicació comarcals.
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Pressupost 2020




38.301 € - Conveni amb l’Agència Catalana de Consum de la Generalitat
de Catalunya
21.800 € - Subvenció de la Diputació de Barcelona
Recursos propis

Aspectes a destacar 2020
 Renovació del conveni amb l’Agència Catalana de Consum.
 Increment del 32% de les consultes ateses respecte l’any anterior.
 Increment del 60% en els expedients de queixes, denúncies i reclamacions
gestionats respecte l’any anterior.
 Increment del 34% de les mediacions en consum finalitzades amb acord
respecte l’any anterior.
 Consolidació de la mediació en consum a la comarca. El 81% de les
mediacions en consum proposades a les empreses han estat acceptades.
 Campanya “Canal OAC”: difusió de notícies, avisos i alertes de consum a les
Oficines d’Atenció al Ciutadà dels municipis de la comarca.
 Campanya “Consum Actua”. Difusió de la mediació i l’arbitratge de consum a
la comarca.
 Campanya d’informació i suport tècnic als afectats pel tancament de les
clíniques Dentix de Vilafranca del Penedès (231 persones ateses i 73
expedients de mediació en consum gestionats).
 Campanya d’informació i suport tècnic als afectats pel tall de
subministrament elèctric del municipi de Sant Pere de Riudebitlles a
instància de l’alcaldia.
 Campanya de detecció domiciliària de pobresa energètica entre els veïns i
veïnes de la comarca.
 Campanya informativa del cànon social de l’aigua adreçada al personal
tècnic de Serveis Socials del Consell Comarcal.
 Oferiment del “Servei de Consum Electrònic” als ajuntaments de la comarca.
 Distribució entre els municipis i la ciutadania de la comarca del díptic
informatiu “Descomptes en les factures de llum, gas i aigua” elaborat per
l’Oficina Comarcal de Consum amb col·laboració del Departament de
Serveis Socials.
 Participació en la Taula tècnica de Pobresa Energètica de la Diputació de
Barcelona
 Participació en la Taula Supracomarcal de Pobresa Energètica Alt Penedès
– Garraf.
 Continuació en la prestació del Servei d’Assessorament Energètic Integral a
les persones consumidores iniciat l’any 2017.
 Continuació del pla de coordinació amb Serveis Socials en l’atenció a les
persones vulnerables en matèria de subministraments bàsics (aigua, llum i
gas) prestant servei d’assessorament jurídic en drets energètics a l’equip
professional.
 Foment de la submissió a l’arbitratge de consum en els expedients de
mediació gestionats amb professionals o establiments comercials de la
comarca
 Publicació de notícies i consells de consum en la pantalla de recepció del
Consell Comarca. Edició de 3 notícies (ateses les mesures preses durant
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l’estat d’alarma per minimitzar riscos davant la pandèmia de la Covid-19, la
sala d’espera ha estat tancada des del mes de març de 2020 i, per això, no
s’han pogut publicar més notícies en aquest canal).
 Col·laboració amb la publicació trimestral municipal “Tot Subirats” amb 3
articles relacionats amb els drets de les persones consumidores.

Tancament de la clíniques Dentix a Vilafranca:
231 persones ateses i 73 expedients de mediació en consum gestionats.
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3. ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA
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. Amb coordinació amb el Consorci d’Administració Oberta de
Catalunya i la Diputació de Barcelona. 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
 Arxiu electrònic (iARXIU)
 Tauler d’edictes electrònic
 Registre electrònic i EACAT (plataforma de tramitació entre administracions)
 Factura electrònica (e-Fact)
 Intranet
 Signatura electrònica
 Notificació electrònica
 Portal de Transparència
 Gestor d’expedients
 Digitalització segura de documents
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.
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Dades 2020












Interoperabilitat: activa al 100%
Seu electrònica: activa al 100 %
Carpeta de tràmits: activa al 100%
Perfil del contractant: actiu al 100%
iARXIU: inici implantació
Tauler d’edictes electrònic: actiu al 100%
Factura electrònica (e-Fact): implantació al 100%
Signatura electrònica: Implantació dins del gestor d’expedients.
Notificació electrònica: activa al 100%
Gestor d’expedients: 7.401 expedients tramitats
Digitalització segura de documents: activa al 100%

Pressupost 2020
Recursos propis

Aspectes a destacar 2020
 Suport i acompanyament als ajuntaments de la comarcal en la
implementació del projecte d’eSETDIBA.
 Anàlisis de procediments transversal per a l’adequació a la Llei de
procediment administració i la seva implantació dins de l’annexa.
 Consolidació de la tramitació electrònica d’expedients amb l’Annexa de tots
els serveis del CCAP. Activació del mòdul de Decrets i Resolucions i
aprovació de factures, entre d’altres.
 Consolidació de l’eina de control d’incidències relacionada amb
l’Administració electrònica (EACAT, seu electrònica, gestor d’expedients,
etc.), dins del mòdul d’incidències del servei d’informàtica.
 Participació en la Comunitat Virtual creada pel Consorci AOC.
 El Consorci AOC autoritza al Consell Comarcal a constituir-se com a Entitat
de Registre idCAT-Mobil, posant a disposició de la ciutadania aquest servei i
registrant les dades de les persones que ho sol·licitin en el Registre
d’Activitats Seu Electrònica de l’Administració de la Generalitat. Aquest
servei que es suma al servei idCAT Certificat que ja s’oferia.

Juliol - 1r premi
Administració
Oberta de
Catalunya
per a consells
comarcals
de més de
50.000 habitants
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3. ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA

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 i mantenir i 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.
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 Col·laborar amb l’Oficina de Suport a l’Administració Electrònica en la
implantació, seguiment i manteniment dels projectes i eines d’administració
electrònica.
 Coordinar i fer el seguiment del Conveni amb el Departament de Cultura per
la gestió de l’Arxiu Comarcal.

Dades 2020
 Transferències de documentació: 0
 Volum total de la documentació custodiada a l’Arxiu Comarcal: 192 ml (2934
unitats)
 Préstecs sol·licitats a l’Arxiu per diferents serveis del CCAP: 0
 Préstecs retornats a l’Arxiu per diferents serveis del CCAP: 0
 Consultes del personal del CCAP de la documentació a l’Arxiu: 0
 Noves unitats d’instal·lació descrites a l’Arxiu: 134
 Reunions de la Comissió d’Accés, Avaluació, Tria i Eliminació de
Documentació: 0
 Sèries documentals tractades per a la seva destrucció: 0
 Volum de la documentació eliminada: 0
 Convenis i contractes amb l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès: 0

Pressupost 2020
 46.000 € - Gestió de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès – Competència
delegada - Transferència Departament Cultura de la Generalitat
 500 € - Eliminació de diferents sèries documentals – Recursos propis

Aspectes a destacar 2020
 Tractament i inventari de la documentació ubicada a les dependències del
Consell Comarcal, concretament tota la documentació del registre d’entrada i
sortida des de 1989 fins a 2005 i preparació per transferir-la a l’Arxiu
Comarcal
 Continuació de la incorporació de les noves descripcions realitzades de la
documentació a l’inventari ubicat a l’Arxiu Comarcal, que es pot consultar
online a la plataforma “Arxius en línia” i amb accés a través del Portal de
Transparència.
 Continuació de l’adequació progressiva del Quadre de Classificació de la
Documentació del Consell Comarcal al Quadre de Classificació Municipal i
Comarcal que s’ha elaborat des del Departament de Cultura.
 S’incorpora el perfil professional del/la tècnic/a en gestió documental i arxiu
en el conveni marc per realitzar l’assistència tècnica a l’Ajuntament de
Sadurní d’Anoia i s’ofereix com a servei a la resta d’ajuntaments.
 Es pot consultar la memòria de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès a la pàgina
web
de
l’Arxiu
Comarcal:
http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/alt_penedes/
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3. ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA
3.5 Secretaria
Tipologia del servei i objectius
Realització de les funcions comprensives de la fe pública i l’assessorament
legal preceptiu.
 Fe pública: preparar l’ordre del dia, assistir i estendre acta, de les sessions
del Ple, la Junta de Govern, les comissions informatives, el Consell
d’Alcaldes i Alcaldesses i altres òrgans col·legiats, com l’Oficina Tècnica
Ambiental Comarcal i la Comissió Comarcal de Protecció Civil. Expedir
certificats dels actes i els acords. Notificar actes, acords i documents oficials.
Signar decrets de Presidència i resolucions de Gerència.
 Assessorament legal preceptiu: examinar els expedients que es tractaran
en la Junta de Govern i en el Ple. Informar els expedients de contractació
determinats en la Llei i aquells altres que requereixin una majoria especial.
 Tramitació dels diferents procediments de conformitat amb la Llei
39/2015 i 40/2015 d’1 d’octubre, Llei 26/2010 de 3 d’agost, Llei 9/2017, de 8
de novembre i altres lleis sectorials.
 Publicació de les fases de contractació de serveis, obres, subministraments,
etc. a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i licitacions
mitjançant l’eina Sobre Digital.
 Publicació al Registre Públic de Contractes de les adjudicacions dels
contractes licitats pel Consell Comarcal.
 Publicació de continguts i actualització de les publicacions a la web i a
la Seu electrònica: 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
les plataformes EACAT i el 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 preceptius
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.
 Altres funcions que li encomani la Presidència en temes concrets.
 Altres atribucions que li confereixin els òrgans de govern comarcals.
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Dades 2020
CCAP
 11 Plens
 19 Mocions debatudes
 26 Juntes de Govern
 18 Comissions informatives (0 de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 4 de
l’Àrea d’Atenció a les Persones, 8 de l’Àrea d’Economia i Hisenda i 6 de
l’Àrea de Plans Transversals)
 12 Comissió de Control dels Comptes i de la Tresoreria
 1 Comissió Especial de Comptes
 133 Decrets de la Presidència
 92 Resolucions de Gerència
 7 Consell d‘Alcaldes i Alcaldesses de l’Alt Penedès
Consorci de Promoció Turística del Penedès
 3 Assemblees Generals
 4 Juntes de Govern
 32 Decrets de la Presidència

Aspectes a destacar 2020
 Gestió de les licitacions electròniques mitjançant l’eina Sobre Digital 2.0 per
a la presentació i l’obertura d’ofertes de manera electrònica que garanteix la
confidencialitat del seu contingut fins al moment de l’obertura.
 Suport presencial de licitacions electròniques als ajuntaments interessats.
 Gestió d’expedients electrònics.
 Coordinació, gestió, justificació de la despesa i certificacions a SIFECAT
1420 de les operacions cofinançades pel PO FEDER de Catalunya 20142020: Penedès 360º (eix 6) i Penedès, municipis compromesos amb la
sostenibilitat (eix 4).
 Coordinació i gestió del projecte d’especialització i competitivitat territorial
(PECT) emmarcat en el RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de
Catalunya 2014 - 2020 Penedès Territori Vitivinícola: Innovació sostenible i
saludable.
 Al llarg del 2020 s’han aprovat al Consell Comarcal diversos Plans i
Protocols:
o
o
o
o

Pla intern d’igualtat de gènere
Pla d’Igualtat de Gènere de l’Alt Penedès (2020 – 2024)
Pla d’Acció Comarcal de l’Alt Penedès (PAC)
Protocol d’actuació de la cessió, en règim de préstec de les carpes del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
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o Protocol comarcal sobre violències sexuals i LGTBIfòbiques a l’espai
públic i contextos d’oci

Maig – Ple ordinari telemàtic
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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.

Dades curs 2019-2020
 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).
 2.284 sol·licituds presentades i 2.019 sol·licituds amb ajut de menjador.

Pressupost curs 2019-2020
1.152.401 € (ajuts de menjador)

Aspectes a destacar del curs 2019-2020
 Increment de sol·licituds d’ajuts de menjador respecte del curs anterior.
 Les famílies que tenien atorgada una beca menjador per als seus fills han
cobrat l’import a través d’una targeta moneder. Amb aquesta acció es va
assegurar que els infants amb més necessitats van poder continuar
disposant de l’ajut durant la pandèmia. Les targetes es van distribuir a través
dels ajuntaments i cada targeta va tenir carregat l’import de la beca que
percebien els infants. La mesura es va estendre fins a final de curs.

Dades curs 2020-2021

 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).
 2.532 sol·licituds presentades i 2.140 sol·licituds amb ajut de menjador.

Pressupost curs 2020-2021
1.589.370 € (ajuts de menjador)

Aspectes a destacar del curs 2020-2021
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
Organització del 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).
 Gestió del servei de transport escolar obligatori i no obligatori
 Gestió administrativa del transport postobligatori

Dades curs 2019-2020
 45 rutes de transport escolar.
 1.213 alumnes amb transport gratuït i/o ajut de desplaçament obligatori
 186 alumnes d’ensenyaments obligatoris amb transport escolar de
copagament
 181 alumnes d’ensenyaments postobligatoris amb transport escolar de
copagament

Pressupost curs 2019-2020
1.362.505 € (previsió segons l’addenda del Dept. d’Ensenyament)
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Aspectes a destacar del curs 2019-2020
S’han contractat 2 noves rutes de transport obligatori per increment de
l’alumnat.

Dades curs 2020-2021

 45 rutes de transport escolar.
 1.217 alumnes amb transport gratuït i/o ajut de desplaçament obligatori
 170 alumnes d’ensenyaments obligatoris amb transport escolar de
copagament
 194 alumnes d’ensenyaments postobligatoris amb transport escolar de
copagament

Pressupost curs 2020-2021
1.407.976 € (previsió segons l’addenda del Dept. d’Ensenyament)

Aspectes a destacar del curs 2020-2021

4.1.3 Escola de Música de l’Alt Penedès
Tipologia del servei i objectius
Escola 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 16 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.

Dades curs 2019-2020
371 alumnes i 19 professors
Convenis amb 19 ajuntaments:
 Avinyonet del Penedès
 Les Cabanyes
 Font-rubí
 La Granada
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Mediona
Olesa de Bonesvalls
Pacs del Penedès
El Pla del Penedès
Puigdàlber
Sant Llorenç d’Hortons
San Martí Sarroca
Sant Pere de Riudebitlles
Santa Fe del Penedès
Santa Margarida i els Monjos
Subirats
Torrelavit
Torrelles de Foix
Vilobí del Penedès
Cabrera d’Anoia

Activitats organitzades o en les quals ha participat l’alumnat de l’EMAP:
 01/10/2019 - Recordatori Referèndum a Puigdàlber
 12/10/2019 - Fira de la Festa del Most a la Granada
 20/10/2019 - Festa Major de Santa Fe
 21/11/2019 - Santa Cecília a les Escoles de Subirats - Ordal
 22/11/2019 - Santa Cecília a les Escoles de Subirats - Lavern
 23/11/2019 - Mostra instrumental per Santa Cecília a Torrelavit
 29/11/2019 - Santa Cecília – Conte sonat a Lavern
 14/12/2019 - Mostra de Nadal (petits) a la Granada
 14/12/2019 - Concert conjunts vocals de Nadal a la Granada
 16/12/2019 -Taller interactiu a la Residència Ricard Fortuny a Vilafranca
 21/12/2019 – Actuació al Concert de Nadal de l’Alt Penedès a Torrelles
 01/02/2020 - Musicoteràpia en família a Torrelavit
 3 i 7/02/2020 - Audicions primer quadrimestre a totes les aules
 07/02/2020 - Jam Session, a la Granada
 22/02/2020 - Carnaval Infantil a Sant Pere de Riudebitlles
 29/02/2020 - Mostra Instrumental 1 a la Granada
 07/03/2020 - Recital Dia Dona Treballadora a Sant Pere de Riudebitlles
 14/03/2020 - Mostra Instrumental 2 a la Granada. Es va fer online (covid)
 14/03/2020 - Concert de Sant Valentí a les Cabanyes. Es va fer un video de
l’orquestra de guitarres i de cor jove i es van compartir a xarxes (covid)
 21/03/2020 - Trobada de corda zona 7 ACEM a la Granada. Anul·lat (covid)
 29/03/2020 - Conte Sonat a Torrelavit. Anul·lat (covid)
 04/04/2020 - Concert al Viart a Sant Llorenç d’Hortons. L’Ajuntament va fer
un audiovisual amb totes les entitats participants i l’EMAP va participar amb
l’actuació d’alumnes del municipi (covid).
 18/04/2020 - Trobada de pianos EMAP. Anul·lat (covid.
 26/04/2020 - Certamen literari a Torrelavit. Anul·lat (covid)
 2 i 9/05/2020 - Riudevins a Sant Pere de Riudebitlles. Anul·lat (covid)
 09/05/2020 - Marató de piano a Sant Sadurní d’Anoia Anul·lat (covid)
 24/05/2020 - Concert de conjunts a Sant Martí Sarroca. Les formacions de
l’EMAP van fer vídeos que es van compartir a les xarxes (covid)
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 8-12/06/2020 - Audicions segon quadrimestre a totes les aules. Es van fer en
línia per Zoom i es van penjar mostres de vídeo a les xarxes (covid).
 30/06/2020 - Concert de final de curs en 3 municipis a determinar. Es van fer
projectes confinats amb els grups de petits, de llenguatge i de cant coral
(covid).

Pressupost curs 2019-2020
434.797 €

Aspectes a destacar del curs 2019-2020
 S’han ofertat per primera vegada cursos i tallers de curta durada, entre ells
podem destacar: Curs de musicoteràpia per a la gent gran, Cursos de
música per a nadons de 9 a 36 mesos i Curs d’ukelele per a joves i adults
 Totes les sessions dels cursos de curta durada programades a partir del 13
de març van ser cancel·lades per la covid. Va afectar els tallers de
Musicoteràpia, Nadons i no es va poder iniciar el taller d’Ukelele. Veient la
impossibilitat de postposar els cursos, es van retornar els imports a les
persones inscrites.

Dades curs 2020-2021
371 alumnes i 17 professors
Convenis amb 20 ajuntaments:
 Avinyonet del Penedès
 Les Cabanyes
 Font-rubí
 La Granada
 Mediona
 Olesa de Bonesvalls
 Pacs del Penedès
 El Pla del Penedès
 Puigdàlber
 Sant Cugat Sesgarrigues
 Sant Llorenç d’Hortons
 San Martí Sarroca
 Sant Pere de Riudebitlles
 Santa Fe del Penedès
 Santa Margarida i els Monjos
 Subirats
 Torrelavit
 Torrelles de Foix
 Vilobí del Penedès
 Cabrera d’Anoia
Activitats organitzades o en les quals ha participat l’alumnat de l’EMAP:
 19/12/2020 Concert de Nadal en directe pel canal de YouTube de l’EMAP
 1/02/2021 Setmana d’audicions: a través de les xarxes
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 Març-Abril/2021 - Mostra instrumental: visites a les aules d’Iniciació 1, vídeos
divulgatius i reunió telemàtica amb les famílies
 26/03/2021 Mostra de conjunts instrumentals: a través de les xarxes
 29/05/2021 –Presentació del projecte de final de curs (telemàtic)

Pressupost curs 2020-2021
435.149 €

Aspectes a destacar del curs 2020-2021

 Aquest curs està marcat per les mesures derivades de la covid: S’ha iniciat
amb totes les mesures d’higiene i seguretat recollides al Pla d’Obertura
aprovat pel Consell Escolar.
 Al llarg del curs, les classes es realitzen en diverses modalitats segons les
mesures de cada moment. Novembre, classes telemàtiques a través de la
plataforma zoom que el consell comarcal ha adquirit, adjudicant diferents
sales per al professorat. Desembre, classes híbrides (6 alumnes a l’aula i la
resta des de casa). Gener, classes telemàtiques en la seva totalitat. Febrer,
classes presencials.
 Davant la impossibilitat de realitzar les activitats habituals a l’EMAP:
concerts, participació en esdeveniments culturals municipals, tallers oberts a
la ciutadania; reinvertim les hores programables en altres activitats que sí
que es poden realitzar (Tallers a les escoles: Contes musicats, Taller de
percussió i Taller de musicoteràpia).
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4.1.4 Menjadors escolars amb menys de 75 comensals
Tipologia del servei i objectius
Suport econòmic a menjadors escolars petits.

Dades curs 2019-2020
 12 sol·licituds d’ajuts menjadors petits
 12 ajuts atorgat menjadors petits

Pressupost curs 2019-2020
5.450 € - Ajuts atorgats

Aspectes a destacar del curs 2019-2020

Dades curs 2020-2021
Convocatòria a final de curs

Pressupost curs 2020-2021
8.000 € - Partida disponible per a ajuts menjadors petits

Aspectes a destacar del curs 2020-2021
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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).
 Projecte educatiu a l’espai natural de les Deus de Sant Quintí de Mediona.

Dades curs 2019-2020
Projecte educatiu a les Deus
Ho van sol·licitar 14 escoles de la comarca i 1.006 alumnes, però per causa de
la covid només en van gaudir 2 escoles i 121 alumnes.

Pressupost curs 2019-2020
Inicialment es van atorgar 5.030 €, però per causa de la covid només es van
abonar 605 €

Aspectes a destacar del curs 2019-2020
 Es va fer tota la tramitació de forma telemàtica
 Es van haver d’anul·lar 12 de les 14 sortides per casa de la covid
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4. ÀREA DE PLANS TRANSVERSALS
4.2 Esports
4.2.1 Subvencions per l’organització d’activitats esportives i/o de
promoció de l’esport
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 2020
0 subvencions atorgades

Pressupost 2020
0 € - Recursos propis

Aspectes a destacar 2020
Per causa de la pandèmia de la covid19 no es van poder realitzar activitats
esportives i es va suspendre la convocatòria de subvencions

4.2.2 Torneig Comarcal de Futbol 7
Tipologia del servei i objectius
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès organitza anualment el Torneig de Futbol
7 - Copa Penedès TV – Gran Premi Consell Comarcal (categoria infantil), amb
la col•laboració de Penedès TV i mitjançant l’Associació per la Promoció de
l’Esport.
Els equips que hi participen estan formats per jugadors que representen el seu
municipi, nucli urbà o barri (no està obert a equips federats). Els municipis que
no disposen de jugadors suficients poden unir-se per formar un equip.
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
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Dades 2020
Per causa de la pandèmia de la covid19 no es va poder realitzar el 13è Torneig
(Vilafranca del Penedès)

Pressupost 2020
0 € - Subvenció DIBA

Aspectes a destacar 2020

29 juny - Presentació del Torneig de Pàdel Solidari
a benefici del Centre Sociosanitari Ricard Fortuny
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4. ÀREA DE PLANS TRANSVERSALS
4.3 Cultura
4.3.1 Agenda, Catàleg i Butlletí d’Activitats Culturals - Web
www.penedescultura.cat
Tipologia del servei i objectius
El web www.penedescultura.cat és una plataforma gratuïta perquè les entitats,
les administracions, les institucions, les persones, els grups i les empreses de
la comarca puguin difondre, a través de l’Agenda, les activitats culturals
públiques que organitzen i, a través del Catàleg, les activitats culturals que
oferten per ser contractades. L’Agenda es bolca en el Butlletí digital que s’envia
cada setmana a les persones que hi estan subscrites.
Objectius:
 Oferir una eina als ajuntaments i a les entitats de l’Alt Penedès per
publicitar les seves activitats i aprofitar millor la inversió econòmica i de
recursos humans emprada en l’organització.
 Difondre una oferta cultural majoritàriament gratuïta entre la ciutadania
del Penedès.

Dades 2020





7 nous agents culturals
Total agents culturals de l’Alt Penedès: 426
Total d’activitats publicades a l’Agenda: 697
Total d’activitats publicades al Catàleg: 97

Pressupost 2020
2.581 €

Aspectes a destacar 2020


S’han integrat 7 agendes culturals municipals (Vilafranca del Penedès,
Sant Sadurní d'Anoia, Santa Margarida i els Monjos, Gelida, Subirats,
Castellví de la Marca i Sant Pere de Riudebitlles).
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4.3.2 Subvencions per la participació dels ajuntaments a la web
www.penedescultura.cat
Tipologia del servei i objectius
Subvencions avaluables econòmicament que tenen com a finalitat subvenir a
les despeses d'organització de les activitats culturals organitzades pels
ajuntaments de l'Alt Penedès i, alhora, dinamitzar el web del Servei de Cultura
del CCAP, www.penedescultura.cat mitjançant la publicació a l’Agenda i el
Butlletí de les activitats culturals organitzades.
Objectius:
 Que es facin espectacles culturals de petit format a tots els municipis de
la comarca, especialment als nuclis de menys de 500 habitants
 Difondre una oferta cultural majoritàriament gratuïta entre la ciutadania
de la comarca

Dades 2020




91 activitats culturals
10 sol·licituds de subvenció
10 sol·licituds atorgades

Pressupost 2020
11.000 € (CCAP + DIBA)
57.559 € (ajuntaments)

Aspectes a destacar 2020
L’impacte de la covid va fer que s’organitzessin menys activitats culturals i que
s’anul·lessin moltes de les activitats programades

4.3.3 Subvencions per la participació de les entitats a la web
www.penedescultura.cat
Tipologia del servei i objectius
Subvencions avaluables econòmicament que tenen com a finalitat subvenir a
les despeses d'organització de les activitats culturals organitzades per les
entitats de l'Alt Penedès i, alhora, dinamitzar el web del Servei de Cultura del
CCAP, www.penedescultura.cat mitjançant la publicació a l’Agenda i el Butlletí
de les activitats culturals organitzades.
Objectiu:
 Foment de les entitats de l’Alt Penedès que organitzen activitats culturals
de caràcter públic i gratuït.
 Difondre una oferta cultural majoritàriament gratuïta entre la ciutadania
de la comarca

Dades 2020
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51 activitats culturals
9 sol·licituds de subvenció
8 sol·licituds atorgades

Pressupost 2020
12.000 €

Aspectes a destacar 2020
L’impacte de la covid va fer que s’organitzessin menys activitats culturals i que
s’anul·lessin moltes de les activitats programades

4.3.4 Premi a l’edició de recerca històrica
Tipologia del servei i objectius
Aquest premi té com a finalitat fomentar la recerca històrica sobre la comarca
de l’Alt Penedès o sobre el Penedès en general i consisteix en la concessió
d’un ajut econòmic per subvenir a les despeses d'edició d’una obra inèdita en
llengua catalana.
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Dades 2020
“El llibre de la Bleda”, treball presentat per Lluïsa Térmens

Pressupost 2020
1.000 €

Aspectes a destacar 2020

4.3.5 Beca Eduard Vendrell i Baqués de Viticultura i Enologia
Tipologia del servei i objectius
L'any 1999 el Consell Comarcal de l'Alt Penedès va instituir el premi amb el
mateix nom; un homenatge pòstum a qui fou primer alumne i després professor
de l'Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech, d'Espiells (Sant
Sadurní d'Anoia).
Durant l’any 2020 es va optar per donar una beca en comptes d’un premi
perquè els alumnes optaven majoritàriament per fer pràctiques en comptes de
treballs de recerca i no hi havia sol·licituds
El premi i posteriorment la beca s’organitzen en col·laboració amb l’Escola.
Objectius:
 Estimular la formació i la qualificació professional dels joves.
 Afavorir que es quedin a treballar en l'àmbit rural.
 Donar a conèixer les experiències que es duen a terme per a la millora
de la vitivinicultura del Penedès i la seva promoció exterior.

Dades 2020
No es va fer la convocatòria per causa de la covid

Pressupost 2020
0€

Aspectes a destacar 2020
Des de l’Escola es va proposar de postposar la beca fins al curs següent per
les dificultats d’organització.

4.3.6 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 i ajuntaments de l’Alt Penedès que organitzen
activitats culturals d’especial interès i/o projecció comarcal.
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Dades 2020
8 convenis signats

Pressupost 2020
13.200 €

Aspectes a destacar 2020
El conveni amb el ViJazz es va anul·lar perquè no es va poder
celebrar aquest festival
4.3.7 Concert de Nadal de l’Alt Penedès
Tipologia del servei i objectius



Concert de nadales.
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.

Dades 2020
No es va poder organitzar per causa de la covid

Pressupost 2020
0€

Aspectes a destacar 2020
El concert no es va organitzar per causa de la covid.

4.3.8 Altres de Cultura
Tipologia del servei i objectius
Coordinació amb el Servei de Català de Vilafranca i de l’Alt Penedès. El
CCAP és membre del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL)
Informes per a la tramitació de Béns Culturals d’Interès Local
Presentacions, xerrades i altres. Cessió de la sala d’actes del CCAP per a la
presentació de llibres i per a la realització de xerrades. Organització d’actes
culturals sense continuïtat temporal
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Ruta Modernista. Col·laboració amb l’Oficina de Turisme de l’Ajuntament de
Vilafranca per a l’organització de les visites teatralitzades de la Ruta Modernista

Dades 2020
BCIL – No se n’ha tramitat cap
Presentacions, xerrades i altres
 Presentació de la novel·la “Terra de Marca”
Ruta Modernista - 6 visites teatralitzades

Pressupost 2020
 CPNL - 12.500 € – Conveni de col·laboració administrativa amb
l’Ajuntament de Vilafranca – Recursos propis
 BCIL – Sense pressupost
 Presentacions, xerrades i altres – 635 €
 Ruta Modernista – Sense pressupost

Aspectes a destacar 2020
 No es van fer més presentacions i xerrades per causa de la covid.
 Les visites teatralitzades es van fer durant el segon semestre de l’any
per causa de la covid.
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4. ÀREA DE PLANS TRANSVERSALS
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. Fins al mes d’octubre de 2020.
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 2020
Servei Comarcal de Joventut – Oficina Jove de l’Alt Penedès
 3440 consultes (no inclou les persones ateses des del Pla Comarcal de
Drogues) repartides de la següent manera: 759 Assessoria Acadèmica i
professional, 58 Assessoria Mobilitat Internacional i 121 Garantia Juvenil.
Facebook
 326 publicacions a la pàgina de l’Oficina Jove Alt Penedès
 278 seguidors a la pàgina de l’Oficina Jove Alt Penedès
 267 m’agrades
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Twitter
 116 tuits
 1041 seguidors
Instagram
 83 publicacions
 1039 seguidors

Pressupost 2020
 116.000 € - Contracte programa amb el Departament de Benestar Social i
Família
 13.000 € - Recursos econòmics del Catàleg de Serveis de la Diputació de
Barcelona per a projectes i programes específics.
 124.900 € – Aportacions dels 22 ajuntaments en conveni amb el Consell
Comarcal, fonamentalment en concepte de professionals compartits que
treballen als diferents ajuntaments.
 8.500 € - 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 2020
 S’han potenciat les xarxes socials per consolidar aquesta via de relació amb
les persones joves, especialment per la pandèmia.
 Increment de convenis.
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4.4.2 Suport als ajuntaments
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.
 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, Font-rubí, Les Cabanyes i Sant Cugat Sesgarrigues, Sant
Llorenç d’Hortons, Gelida, Sant Quintí de Mediona, Santa Fe i Sant Pere de
Riudebitlles..
 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.
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.
 Capacitació del personal tècnic de joventut de la comarca.

Dades 2020
 6 reunions de la Taula tècnica comarcal de Joventut
 8 reunions de la Taula tècnica de professionals compartits de Joventut
 16 reunions virtuals de seguiment a cadascun dels ajuntaments en conveni
de tècnics compartits
 Formació en línia sobre gestió d’emocions, per a tècnics locals –
Organitzada per DIBA
 Formació en línia sobre xarxes socials, per a tècnics locals – Organitzada
per DIBA
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 Formació en línia descentralitzada de la Xarxa Nacional d’ Emancipació
Juvenil, per a tècnics locals

Pressupost 2020
56.820 € - Dins el pressupost global del Servei

Aspectes a destacar 2020
4.4.3 Programa comarcal d’activitats 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 conductor de
carretó frontal. Es fan de forma itinerant als municipis de la comarca.
Objectius: Desenvolupar un Programa comarcal d’activitats formatives de
lleure i d’ocupació

Dades 2020
 6 activitats descentralitzades realitzades al llarg de l’any
 52 persones joves participants

Pressupost 2020
8.500 € - Dins el pressupost global del Servei

Aspectes a destacar 2020
Consolidació d’activitats del lleure i d’ ocupació tot i la pandèmia.

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.
Forma’t. Programa que ofereix una oportunitat a la formació i la millora de
l'ocupabilitat de persones joves d'entre 16 i 29 anys amb baixa qualificació, que
han abandonat prematurament el sistema educatiu i que estan en una situació
en què no estudien ni treballen.
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Objectiu: millorar l’ocupabilitat, l’accés al món laboral, l’èxit educatiu,
l’autonomia i l’emancipació de les persones joves.

Dades 2020
Forma’t
 20 joves
 Insercions mercat laboral: 3
 Reorientacions educatives: 8
 Seguiment en els seus propis centres: 12

Pressupost 2020
8.200 € - Dins el pressupost global del Servei

Aspectes a destacar 2020
Durant l’any 2020 s’han dut a terme un Forma’t i un Forma’ t Plus (específic per
a joves migrats) mitjançant el finançament de la Diputació de Barcelona.

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 2020
No es van fer per la pandèmia
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Pressupost 2020
0 € – Dins el pressupost global del Servei

Aspectes a destacar 2020

4.4.6 Pla Comarcal de Drogues
Tipologia del servei i objectius
Tercer Pla Comarcal de Drogues 2019-2022. En col·laboració amb la
Mancomunitat Penedès-Garraf i 24 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, Santa Fe del Penedès 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 2020
Consultes ateses: 840
Àmbit educatiu:
 38 tallers als centres de Secundària – 700 persones joves participants
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Àmbit comunitari: SAFAD
 41 Noves històries (què vol dir “històries”)
 68 casos atesos
 311 persones ateses
 245 visites programades
 Mitjana d’edat del pacient identificat: 20,28 anys
Àmbit del lleure:

Pressupost 2020
 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 coordinadora del Pla
l’assumeix la Mancomunitat Penedès-Garraf.

Aspectes a destacar 2020

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.
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 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.
 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 2020
Xerrades d’orientació acadèmica (alumnes de 4t d’ESO):
 6 a l’Escola Intermunicipal: 150 persones
 2 a l’Escola del Carme: 50 persones
 2 a l’Institut Jacint Verdaguer: 50 persones
 6 a l’Institut Alt Foix: 150 persones
 13 a l’Institut Gelida: 325 persones
 3 al Col•legi Sant Josep: 90 persones
 4 a l’Institut Vall de Mediona: 50 persones
Xerrades d’igualtat i gènere:
 10 a l’Institut el Foix: 300 persones
 3 a l’Institut Alt Foix: 75 persones
 2 a l’IES Jacint Verdaguer: 50 persones
 6 a l’Intermunicipal: 180 persones
 10 a l’Institut de Gelida: 250 persones
 4 a l’Institut Vall de Mediona: 100 persones
Xerrades de sexualitat:
 3 a l’Institut Alt Foix: 75 persones
 2 a l’Institut Vall de Mediona: 50 persones
Xerrades d' interculturalitat:
 8 a l’Institut de Gelida: 200 persones
 4 a l’Institut de Sant Quintí de Mediona: 100 persones
 12 a l’Intermunicipal: 300 persones
 2 a l’IES Jacint Verdaguer: 50 persones
Xerrades de mobilitat internacional:
 4 xerrades a l’Institut el Foix: 100 persones
 2 xerrades a l’Institut Alt Foix: 50 persones
 9 xerrades a l’Intermunicipal: 275 persones
Punts d’Informació i Dinamització als Centres Educatius:
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 Institut Alt Foix: 360 persones ateses
 Institut Gelida: 300 persones ateses
 Institut la Vall de Mediona: 150 persones ateses

Pressupost 2020
27.500 € - Dins el pressupost global del Servei

Aspectes a destacar 2020
 Tot i la pandèmia s’han realitzat la gran majoria de les xerrades previstes
 Segueix la diversificació de temàtiques de les xerrades

4.4.8 Altres de Joventut
Tipologia del servei i objectius
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.
Protocol sobre violències sexuals i lgbifòbiques i l’ espai públic en
contextos d’oci. És un document elaborat des del Servei Comarcal de
Joventut, amb el suport de la Direcció General de Joventut, com a model per
als ajuntaments de la comarca que hi estiguin interessats.
Objectius:
 Promoure la participació interdepartamental i interinstitucional per afavorir la
integralitat i la transversalitat de les polítiques de Joventut.
 Promoure la visió juvenil i les actuacions preventives en els diferents espais
de treball i plans directors.

Dades 2020
5 reunions del grup motor del Protocol sobre violències sexuals
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Pressupost 2020
Hores de dedicació de la responsable tècnica del Servei de Joventut - Dins el
pressupost global del Servei

Aspectes a destacar 2020
Aprovació del Protocol sobre violències sexuals i lgbifòbiques i l’ espai públic en
context d’ oci
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4. ÀREA DE PLANS TRANSVERSALS
4.5 Habitatge
El Servei d’Habitatge és el referent a la comarca per als tràmits de l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya i ofereix el Programa de Informació, d’Orientació i
suport a les persones i famílies en matèria d’habitatge. El Consell Comarcal
duu a terme aquest servei en conveni amb l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya de la Generalitat.
Ofereix un servei integral conjuntament amb els Serveis Socials del CCAP i en
conveni amb el jutjats, per evitar la pèrdua de l’habitatge habitual. Així mateix
es treballa coordinadament amb la resta de serveis el Consell, amb els
ajuntaments i altres entitats i institucions, com els Jutjats de Vilafranca.
Objectiu: 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.

4.5.1 Assessorament, intermediació i mediació
Tipologia del servei i objectius
 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 tècnica en matèria d’habitatge en processos judicials d’execució
d’hipoteques, desnonaments de contractes de lloguer i altres tipus de
situacions.
 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
 Lloguer i reforma d’habitatges per al lloguer.
 Suport per la sol·licitud del lloguer social.

Dades 2020






Expedients nous per evitar la pèrdua de l’habitatge habitual: 38
Expedients d’anys anteriors en seguiment: 69
Expedients derivats des de SSB: 96
Expedients derivats des dels Jutjats de Vilafranca: 18
Expedients de lloguer social: 27
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 Microcrèdits adjudicats: vegeu l’apartat Lloguer mitjançant la Borsa de
Lloguer
 Microcrèdits vigents: vegeu l’apartat Lloguer mitjançant la Borsa de Lloguer
 Orientacions i assessorament amb expedient: 60
 Assessoraments tècnics: 3 (Ajuntament Olèrdola per al Programa local
Habitatge, Ajuntament SM i els Monjos per al Programa d’ajuts covid-19 i
Ajuntament Torrelles de Foix per al Programa intervenció a la comunitat de
veïns de Sant Antoni)

Pressupost 2020
 120.432 € - Agència de l’Habitatge de Catalunya de la Generalitat
 10.000 € - Microcrèdits – Recursos propis
 15.000 € - Ajuts arrendadors

Aspectes a destacar 2020
 Consolidació i reforçament de la comunicació amb el Jutjat de Vilafranca per
treballar en els procediments a on s’apreciï vulnerabilitat residencial.
 Aplicació de la Classificació Ethos (European Typology of Homelessness
and Housing Exclusion/FEANTSA) per a la situacions d’exclusió residencial.

4.5.2 Informació i tramitació d’ajuts i documentació
Tipologia del servei i objectius






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
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 Inscripcions en el Registre d'Habitatge de Protecció oficial

Dades 2020













Nombre d’atencions a la ciutadania: 3260
Nombre d’atencions presencials (gener-març): 745
Nombre atencions telemàtiques: 1.390
Nombre de cites prèvies: 1.125
Tramitació de sol·licituds d’ajuts per al pagament del lloguer: 687
Tramitació de sol·licituds d’ajuts d’especial urgència per al pagament del
lloguer o la hipoteca + ajuts covid-19: 83
Inscripcions al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de
Catalunya: 84
Tramitacions diverses de propietaris d’habitatges de protecció oficial
(autoritzacions per a la venda o el lloguer, visats, adjudicacions i
desqualificacions): 18
Tramitacions de llogaters d’habitatges de protecció oficial: 22
Sol·licituds d’habitatges de protecció oficial (mesa d’emergències): 7
Tramitació de cèdules d’habitabilitat: 100
Subvencions per a propietats d’habitatges llogats a la Borsa: 33

Pressupost 2020
 Inclòs dins l’aportació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de la
Generalitat

Aspectes a destacar 2020
 Tramitació d’ajuts extraordinaris adreçats a persones afectades per ERTOS i
similars a conseqüència del COVID-19
 Potenciació dels sistemes telemàtics d’atenció, informació i tramitació.

4.5.3 Lloguer mitjançant la Borsa d’Habitatges de Lloguer
Tipologia del servei i objectius







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, evitar la pèrdua o fer reformes d'habitatges
llogats a la borsa.
 Microcrèdits per fer reformes d’habitatges llogats a la borsa
 Ajuts per a propietaris de la Borsa de Lloguer

Dades 2020
 Contractes de lloguer signats: 28
 Contractes de lloguer supervisats prorrogats: 171 (habitatges inclosos dins la
Borsa d’Habitatges de Lloguer)
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 Microcrèdits atorgats: 3
 Microcrèdits vigents:16
 Ajuts atorgats a propietaris de la Borsa de Lloguer: 33

Pressupost 2020
 Inclòs dins l’aportació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de la
Generalitat
 10.000 € - Fons de garantia d’habitatges de lloguer – Recursos propis
 11.313 € - Subvencions per a propietaris d’habitatges llogats a la Borsa –
Diputació de Barcelona

Aspectes a destacar 2020
Consolidació dels ajuts adreçats als propietaris de la Borsa, amb la tercera
convocatòria.

4.5.4 Formació i difusió
Tipologia del servei i objectius
Accions de formació i difusió en espais públics, a la premsa comarcal i a les
xarxes socials

Dades 2020
Col·laboracions en el Catàleg d’Activitats per als Instituts del Servei Comarcal
de Joventut: 3

Pressupost 2020
Sense pressupost

Aspectes a destacar 2020
Creixement important dels seguidors a Facebook
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5. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMARCAL
5.1 Desenvolupament i Ocupació
5.1.1 Foment de l’Ocupació
5.1.1.1 Programa UBICAT
Tipologia del servei i objectius
El programa UBICAT, va dirigit a les persones aturades, prioritàriament a
aquelles que es troben en una situació d’especial vulnerabilitat; en segon lloc, a
aquelles persones inactives que no tenint feina malgrat necessitant-la, l’han
deixat de buscar perquè tenen poca confiança en trobar-la; i finalment, a
aquelles persones treballadores que d’acord amb les condicions precàries del
mercat de treball, no han resolt les seves necessitats mínimes o les
perspectives laborals.
Cada participant, compte amb l’assessorament d’un professional en vistes a
assolir un coneixement i pugui desenvolupar les seves potencialitats i
competències.
Un altre aspecte important del programa, són les actuacions de coneixement de
l’entorn productiu, l’apropament a les empreses i la prospecció laboral amb
l’objectiu que les persones coneguin el mercat laboral i les empreses puguin
sol·licitar perfils professionals.
Objectius:
 Acompanyar als participants en el procés d’orientació per la ocupació.
 Assegurar la traçabilitat de les actuacions i les derivacions adequades d’un
servei o programa a un altre.
 Aconseguir una integració personal, educativa, social i, especialment la
inserció laboral.

Dades 2020











Usuaris del programa: 25
Hores de tutories individuals: 241
Sessions grupals: 77
Derivacions a accions formatives: 6
Insercions durant l’execució del programa: 12
Visites a empreses: 3
Empreses col·laboradores: 30
Empreses que ofereixen vacants de feina: 9
Empreses que realitzen accions concretes: 4
Empreses que anteriorment no havien col·laborat amb en el programa: 3

Pressupost 2020
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87.686 € - Servei d’Ocupació de Catalunya – Generalitat de Catalunya

Aspectes a destacar 2020
Introducció d’actuacions telemàtiques en el marc del programa

5.1.1.2 Servei d’Orientació i Inserció Sociolaboral
Tipologia del servei i objectius
Reforç del Teixit Productiu. Accions de prospecció i d’intermediació al teixit
empresarial per conèixer-ne la realitat i apropar el programa de serveis a les
empreses.
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.

Dades 2020








800 persones ateses
375 insercions laborals
3022 accions directes amb usuaris (tutories i seguiments)
16 tallers grupals (motivació, orientació laboral i tècniques recerca de feina)
323 usuaris nous inscrits al servei
40 ofertes laborals gestionades
33 accions amb empreses

Pressupost 2020
20.000 € - Diputació de Barcelona
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Aspectes a destacar 2020
 Derivació de persones aturades a programes de formació i inserció de la
comarca.
 Atenció a persones en situació d’ERTO: assessorament i orientació
formativa i per a la millora laboral.
 Incorporació d’actuacions telemàtiques en les atencions a persones i
empreses.
 Col·laboració amb les empreses en els processos de selecció.

5.1.1.3 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.
Està 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.
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Objectiu: la inserció sociolaboral de les persones amb trastorns de salut
mental.

Dades 2020






84 persones ateses
400 accions directes amb usuaris (tutories i seguiments)
6 tallers grupals (motivació, orientació laboral i tècniques recerca de feina)
26 insercions laborals
8 persones usuàries han estat derivats a recursos formatius externs per
millorar la seva ocupabilitat

Pressupost 2020
28.353 € - Diputació de Barcelona

Aspectes a destacar 2020
 Coordinació i treball en xarxa amb serveis especialitzats.
 Incorporació d’actuacions telemàtiques en els itineraris.

5.1.1.4 Programa de Col·laboració Social
Tipologia del servei i objectius
Contractació temporal de persones que estan a l’atur i perceptores de
prestacions per desocupació per dur a terme obres i serveis d'interès general.
El CCAP es compromet a abonar la diferència entre la prestació contributiva o
subsidi i l’ import total de la base reguladora que es va tenir en compte per al
càlcul de l’ esmentada prestació, i garantit el 100% del salari mínim
interprofessional vigent en cada moment. Igualment es compromet a abonar les
cotitzacions a la Seguretat Social per accidents de treball.
Objectiu: fomentar l’ocupació de persones en situació d’atur o perceptores de
prestacions per desocupació.

Dades 2020
1 persona contractada com a auxiliar administrativa per al projecte “Suport al
Servei Comarcal d’Habitatge”.

Pressupost 2020
7.459 € - Recursos propis

Aspectes a destacar 2020
 La bona predisposició i l’interès de la persona participant.
 El suport administratiu ha ajudat a atendre el gran volum de feina del Servei
Comarcal d’habitatge.
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5.1.1.5 Programa “Referent d’Ocupació Juvenil”
Tipologia del servei i objectius
Servei per facilitar i acompanyar la transició de les persones joves des del
sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional. A través del treball en
xarxa i transversal dels diferents dispositius que treballen amb persones joves,
s'ofereixen els recursos més adequats en funció de les casuístiques personals
i/o socials de cada jove, mitjançant la constitució d’unes unitats especialitzades
en el territori
Eix 1. Intervenció directa d'informació, orientació i acompanyament als i
les joves, de manera individual o grupal, amb l'objectiu de facilitar el seu retorn
al sistema educatiu, la inserció laboral, o l'accés a altres recursos ocupacionals.
Eix 2. Reforçar i/o ampliar el treball en xarxa, a partir de la relació amb
professionals de l'àmbit educatiu, de joventut i d'altres dispositius sociolaborals,
per identificar els recursos d'orientació, formació i ocupació de la ciutat,
detectar punts de millora, concretar vies de derivació de joves, etc.
Eix 3. Accions de divulgació, a partir de l'elaboració de materials específics o
la participació en esdeveniments.
Objectius:
Eix 1. Detecció del perfil de la població jove de la comarca. Identificar els joves
menors de 30 anys de la comarca amb especials dificultats. Prevenir l’exclusió
social dels/les joves.
Eix 1. Escurçar els períodes d’inactivitat.
Eix 2. Contacte, informació i coordinació amb els agents. Detecció, derivació i
seguiment de joves.
Eix 3. Recopilar informació sobre recursos i serveis adreçats a joves per
facilitar-ne la difusió.

Dades 2020
Eix 1.
Atenció a persones joves: 472
Entrevistes ocupacionals: 309
Accions grupals:
 Famílies: 21.
 Informació: 16.
 Accions de tutoria: 16.
 Equip multidisciplinari: 6.
 Accions de tutoria virtuals: 5.
Eix 2.
Persones acollides al programa i derivades d’altres agents:
 Serveis locals d’Ocupació: 232 joves (49,15%).
 IES: 16 joves (3,39%).
 Joventut: 131 joves (27,75%)
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Medi Obert: 5 joves (1,06%)
Mitjans propis: 33 joves (6,99%)
Salut: 21 joves (4,42%)
Serveis Socials: 22 joves (4,45%)
Oficina de Treball de la Generalitat: 6 joves (1,27%)
Dinamitzadors d’emancipació juvenil: 6 joves (1,27%)

Eix 3.
Sessions informatives presencials a municipis: 1. Aturades arrel COVID
Elaboració de contingut digital de difusió.
Elaboració de material propi:
 Guia de recerca de feina: mercat de treball, tècniques i canals de recerca de
feina.
 Guia d’autoconeixement i elaboració de currículum.
 Material per facilitar l’autoconeixement i elaboració de DAFO.
 Material sobre opcions formatives i funcionament dels certificats de
professionalitat.
 Material per a facilitar la identificació i gestió de l’estrès.
 Material sobre la percepció, esquemes mentals i atribucions.
 Pòster interactiu (Glogster) sobre serveis i recursos adreçats a joves:
https://edu.glogster.com/glog/proj-cjap-5e53c8ead5491/2xpn6fberww

Pressupost 2020
36.800 € - Subvenció Servei d’Ocupació– Generalitat de Catalunya

Aspectes a destacar 2020
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5.1.1.6 Programa de Proximitat als Municipis
Tipologia del servei i objectius
Gestió i execució de programes de promoció econòmica i treball amb empreses
del territori i de serveis d’anàlisi i millora de l’ocupabilitat de les persones en
situació d’atur del municipi.
El servei es presta de manera presencial (setmanalment, quinzenalment o
mensualment) i mitjançant un conveni de col·laboració amb els ajuntaments.
Objectius:
 Apropar els catàleg de serveis d’ocupació des d’una visió de municipalitat.
 Dinamitzar l’activitat econòmica local tot potenciant i donant suport al teixit
productiu del municipi

Dades 2020
 7 municipis amb conveni: Gelida, el Pla del Penedès, Mediona, Olèrdola,
Olesa de Bonesvalls, Pontons i Sant Llorenç d’Hortons
 Persones ateses als municipis: 568
 Accions directes amb persones usuàries (tutories i seguiments): 1.216
 Sessions grupals de tècniques recerca de feina: 4
 Sessions de Club de Feina: 9
 Visites de prospecció empresarial: 252
 Ofertes d’empreses dels municipis: 48
 Candidatures gestionades: 336
 Candidatures enviades: 171
 Llocs de treball coberts: 30
 Candidatures web presentades per persones usuàries dels municipis: 2.025

Pressupost 2020
40.375 € - Aportacions dels ajuntaments en conveni

Aspectes a destacar 2020
 Participació en les fires locals de productes agroalimentaris
 S’han apropat serveis a la població
 S’ha donat suport a projectes locals

5.1.1.7 Programa Treball i Formació
Tipologia del servei i objectius
Programa adreçat a persones en risc de caure en situació d’atur de llarga
durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi, preferentment
més grans de 45 anys (Línia PANP); persones en situació d’atur destinatàries
de la renda garantida de ciutadania (Línia PRGC) i dones en situació d’atur
(Línia DONA) del Programa de Requalificació Professional (PREPARA).
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Les persones participants reben una formació professionalitzadora (Certificat
de Professionalitat) de 90 h de durada dins la jornada laboral.
Objectiu: facilitar a les persones en situació d’atur, amb més dificultats per
accedir al mercat de treball o allunyades d’aquest mercat per les dificultats
d’accedir-hi, la millora de la seva ocupabilitat.

Dades 2020
Línia PANP: 16 municipis participants / 17 persones contractades / durada dels
contractes en mesos:
 Avinyonet del Penedès:
1 peó de brigada: 6 mesos
 Castellví de la Marca:
1 peó de brigada: 6 mesos
 El Pla del Penedès:
1 peó de brigada: 6 mesos
 Les Cabanyes :
1 peó de brigada: 6 mesos
 Mediona:
1 peó de brigada: 6 mesos
 Olesa de Bonesvalls:
1 peó de brigada: 6 mesos
 Puigdàlber:
1 peó de brigada: 12 mesos
 Pacs del Penedès:
1 administratiu: 12 mesos
 Sant Cugat Sesgarrigues:
1 peó de brigada: 6 mesos
 Santa Fe del Penedès:
1 peó de brigada: 6 mesos
 Sant Llorenç d’Hortons:
1 peó de brigada: 12 mesos
 Sant Pere de Riudebitlles:
1 peó de brigada:12 mesos
 Sant Quintí de Mediona:
1 peó de brigada: 6 mesos
1 peó de brigada:12 mesos
 Subirats:
1 peó de brigada: 6 mesos
 Torrelavit:
1 peó de brigada: 6 mesos
 Torrelles de Foix:
1 peó de brigada: 12 mesos
Línia PRGC: 6 municipis participants / 6 persones contractades / durada dels
contractes en mesos:
 Gelida:
1 peó de brigada: 6 mesos
 Pontons:
1 peó de brigada: 12 mesos
 Santa Margarida i el Monjos: 1 peó de brigada: 6 mesos
 Sant Martí Sarroca:
1 peó de brigada: 6 mesos
 Sant Sadurní d’Anoia:
1 peó de brigada: 6 mesos
 Torrelles de Foix:
1 peó de brigada: 6 mesos
Línia DONA: 5 municipis participants / 5 persones contractades / durada dels
contractes en mesos:
 Font-rubí:
1 administrativa: 12 mesos
 La Granada:
1 administrativa: 12 mesos
 Mediona:
1 administrativa: 12 mesos
 Santa Margarida i els Monjos: 1 administrativa: 12 mesos
 Sant Pere de Riudebitlles:
1 administrativa: 12 mesos

Pressupost 2020
393.889,40 € Subvenció Servei d’Ocupació– Generalitat de Catalunya
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Aspectes a destacar 2020
 Valoració positiva de l’experiència professional per part de les persones
participants.
 Difusió d’aquest programa a la comarca.
 Participació de tots els ajuntaments de menys de 20.000 habitants

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.
Les actuacions que duu a terme el CCAP s’emmarquen en les diferents línies
estratègiques del Pla Estratègic i Operatiu de la Xarxa de Productes de la Terra
de la Diputació:
Línia Coneixement i estructuració del sector i potenciació de la creació
d’empreses
Línia Optimització de la gestió empresarial
Línia Millora de la producció i potenciació de la innovació
Línia Millora de la promoció i la comercialització
Línia Integració de les actuacions a nivell territorial
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 2020
Línia “Coneixement i estructuració del sector i potenciació de la creació
d’empreses”:
 Detecció de noves empreses agroalimentàries de la comarca: 2 altes i 3
baixes per finalització activitat i/o jubilació.
 Seguiment de les empreses artesanes en vistes a la actualització del Cens
d’Empreses Agroalimentàries de l’Alt Penedès.
 Assessorament i suport tècnic en emprenedoria en el sector de l’artesania
agroalimentària: 16 persones ateses.
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 Suport a la consolidació d’empreses del sector agroalimentari de la comarca:
16 empreses
 Suport a la cooperació empresarial entre productors agroalimentaris: 1
projecte de cooperació “El Penedès, tasta’l”.
Línia “Optimització de la gestió empresarial”:
 Participació de 119 empreses, entre emprenedors, empreses de recent
creació i empreses sector agroalimentari, sector agrari i de la restauració en
els cursos i jornades del Programa Recull i altres cursos:
o Curs “Màrqueting directe: promoció d’un negoci amb pocs recursos”.
o Curs “Augmenta les vendes de la teva empresa d’una forma sòlida”.
o Curs “Explica’m una història: Storytelling per a comunicar de manera
eficaç”.
o Curs “Parlar en públic amb l’actor Joan Pera”: ajornat per l’any 2021.
o Informació i difusió a les empreses del cens d’artesans agroalimentaris
dels diferents programes d’ocupació.
o Curs “Repensem els canals de comunicació i venda del nostre negoci i
potenciem l’online”.
o Curs “Com fer visites a les explotacions agroalimentàries” amb
col·laboració amb el Consorci de Turisme de l’Alt Penedès.
o Elaboració d’una “Guia de recomanacions per a empreses
agroalimentàries visitables de l’Alt Penedès”.
o Curs de manipulació d’aliments per al personal d’establiments
alimentaris minoristes i de la restauració: es va realitzar un curs per a
empreses i restaurants i un curs per restaurants de El Penedès, tasta’l.
o Jornada “Experiències de comercialització de productes agroalimentaris
Garraf-Penedès”. Col·laboració amb el Garraf en la difusió de la jornada.
Línia “Millora de la producció i potenciació de la innovació”:
 Assessorament tècnic a 69 empreses del sector agrari de nova creació.
Línia “Millora de la promoció i la comercialització”:
 Difusió a la web i xarxes socials del Consell Comarcal de les empreses
agroalimentàries que durant l’estat d’alarma han ofert el servei d’entrega de
comandes a domicili: 19 empreses.
 Participació d’empreses que formen part de l’Associació de Productors
Artesans Agroalimentaris de l’Alt Penedès en diferents fires i accions de
promoció:
o Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de
Mediona per a l’organització de la XIV Mostra de Cervesa Artesana, es
va realitzar en format virtual: 4 empreses elaboradores.
o Participació a la Fira de Santa Llúcia de Vilafranca del Penedès: 3
empreses.
 Campanya de promoció “Campanya de Nadal de BaP” a través xarxes
socials: 2 empreses participants.
 Materials de promoció dels Productes de la Terra.
o 100 mascaretes amb els logos del CCAP, DIBA i Productes de la Terra.
o Col·laboració per la campanya de promoció del producte paté Gall del
Penedès amb IGP: expositors paté i etiquetes.
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 Estratègia de màrqueting per promocionar els Productes de la Terra i les
empreses productores i elaboradores:
o Elaboració del vídeo “Més Penedès”
 Difusió i sensibilització del projecte “El Penedès Tasta’l”. Amb la participació
del Gremi de Turisme i Hosteleria de l’Alt Penedès i l’Associació de
Productors Artesans Agroalimentaris de l’Alt Penedès:
o Presència a mitjans de comunicació.
o Edició de 2000 Calendaris 2021. Promoció dels productes: mel,
melmelades i codonyat i les empreses productores i elaboradores de la
comarca.
o Acció de difusió a la web del Consell Comarcal dels restaurants que han
ofert plats cuinats per emportar: 7 restaurants
Línia “Integració de les actuacions a nivell territorial”:
 Finalització del treball de diagnosi sobre l’estat de les associacions de la
Xarxa de Productes de la Terra i Dinamització de l’Associació de Productors
Artesans Agroalimentaris de l’Alt Penedès. Suport tècnic .
 Foment del turisme gastronòmic a través del recolzament dels productes
agroalimentaris via enoturisme.
 Promoció del producte km0 als restaurants.
 Col·laboració Productes de la Terra / El Penedès Tasta’l / Associació
d’Artesans.
 Concertació del Pla d’acció anual amb els sindicats agraris.
 Suport tècnic a l’Associació de Productors Artesans Agroalimentaris de l’Alt
Penedès.
 Publicitat i difusió de les accions.
 Presencia als mitjans de comunicació comarcals.

Pressupost 2020
40.494 € - Diputació de Barcelona (convocatòria bianual)

Aspectes a destacar 2020
 Difusió de les empreses que durant l’estat d’alarma han realitzat el servei de
repartiment de comandes a domicili.
 Formació adreçada a les empreses agroalimentàries format online.
 Informació a les empreses agroalimentàries, sector agrari i restauració sobre
ajuts i subvencions a autònoms, microempreses i pimes, de les diferents
administracions, per pal·liar els efectes de la COVID-19.
 Accions de suport i promoció del sector restauració.
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5.1.3 Serveis de desenvolupament econòmic
5.1.3.1 Suport Tècnic de Comerç
Tipologia del servei i objectius
Adreçat als municipis que no tenen tècnic de comerç i tenen conveni de
proximitat amb el Consell Comarcal.
 Informació, assessorament, suport a la tramitació i seguiment dels ajuts
adreçats al comerç.
 Iniciatives formatives per a la millora de l’activitat comercial.
 Elaboració del Cens de comerços dels municipis.
Objectius: donar suport al teixit comercial dels municipis i fomentar el comerç
de proximitat.

Dades 2020
 Difusió a la web del Consell Comarcal de les webs dels ajuntaments que van
publicar llistat dels comerços que es van mantenir oberts durant el
confinament i/o van fer repartiments de comandes a domicili:
10
ajuntaments.
 Accions de promoció i difusió del comerç de proximitat:
o Elaboració de 100 mascaretes amb els logos del CCAP i DIBA.
o Elaboració de 1.000 bosses de cotó amb el lema “Compra al teu
municipi, Compra a la teva comarca”.
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 Informació a través de la web del Consell Comarcal dels ajuts i mesures
econòmiques i socials adreçades a les empreses i autònoms per tal de fer
front a la crisi derivada de la Covid-19.
 Presentació i enviament d’informació als 27 ajuntaments de la comarca del
programa Digiemprèn de la Diputació de Barcelona: plataforma web de
cursos gratuïts sobre digitalització adreçats als comerços:
o Ajuntaments adherits a la plataforma a través del CCAP: 2 ajuntaments,
Mediona i Sant Llorenç d’Hortons.
 Presentació del programa Comerç21 als comerços i publicació a la web del
Consell Comarcal: 1 comerç interessat, se’l va ajudar en el tràmit i validació
tècnica. Finalment no va ser seleccionat.
 Cursos del Recull adreçats a empreses i comerços:
o Curs “Màrqueting directe: promoció d’un negoci amb pocs recursos”: 7
comerços participants.
o Curs “Augmenta les vendes de la teva empresa d’una forma sòlida”: 2
comerços participants

Pressupost 2020
4.829 € - Diputació de Barcelona

Aspectes a destacar 2020
 Difusió dels comerços oberts i que han fet repartiments a domicili durant el
confinament.
 Cursos de digitalització gratuïts a través de la web Digiemprèn

5.1.3.2 Creació i consolidació d’empreses
Tipologia del servei i objectius
Assessorament a les persones en tot el procés de desenvolupament d’una idea
de negoci i informació a les persones i les empreses sobre els recursos
disponibles perquè els seus projectes empresarials es consolidin.
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El Servei de Creació d’Empreses del CCAP és membre de la Xarxa Catalunya
Emprèn de la Generalitat i és Centre Local de Serveis a les Empreses de la
Diputació de Barcelona.
Atenció presencial a la seu del CCAP i de proximitat en els ajuntaments del Pla
del Penedès, Gelida, Mediona, Olèrdola, Olesa de Bonesvalls, Pontons i Sant
Llorenç d’Hortons.
Accions:
 Informació, orientació i assessorament a les persones emprenedores per a
l’elaboració del pla d’empresa i acompanyar-los en el procés de creació i
cerca de finançament.
 Afavorir l’activitat econòmica col·laborant amb les diferents entitats i recursos
per a empreses perquè les persones del territori puguin crear, consolidar i fer
créixer les seves empreses.
 Sessions de sensibilització sobre la creació d’empreses.
 Cursos de formació adreçats a les persones que vulguin crear una empresa i
a les empreses en el seu procés de consolidació.
 Integració i alineació d’actors, serveis i recursos a disposició de les persones
emprenedores, especialment dels joves.
 Col·laboració amb el Programa de Seguiment d’empreses de la comarca de
l’Alt Penedès dels Centres Locals de Serveis a les empreses de la Diputació
de Barcelona i altres programes que han sorgit post-COVID per donar eines i
ajuts a les microempreses i pimes.
Objectius: fomentar l’esperit emprenedor i donar suport a la creació
d’empreses a la comarca.

Dades 2020
 S’han atès 84 persones emprenedores que han creat 10 empreses (6 a
Vilafranca, 4 a la resta de la comarca )
 Plans d’empresa realitzats: 13
 Empreses creades amb pla d’empresa: 10
 Assessorament per a la creació d’empreses a 41 persones menors de 30
anys que es volien fer autònomes.
 Gestió de 34 sol·licituds de subvenció per a joves empresaris inscrits a
Garantia Juvenil del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya. Resultat: 33 subvencions concedides i 330.000
euros de subvenció.
 Accions de consolidació als empresaris joves de recent creació: 47
 Cursos per a persones emprenedores i empresàries on line: 4
 Participació de 2 empreses en el programa Mentoring per ajudar a les
empreses després de la crisi de la COVID-19.

Pressupost 2020
21.874 € - Subvenció Generalitat 2019-2020

Aspectes a destacar 2020
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 Participació de 3 empreses en el programa “Accelera el Creixement” de la
Diputació de Barcelona i PIMEC per recolzar empreses amb un elevat
potencial de creixement.
 Participació com a jurat en el concurs “Crea Jove” de l’Ajuntament de
Vilafranca del Penedès.
 Informacions i ajut en la gestió de subvencions a autònoms, microempreses i
pimes sobre els ajuts de les diferents administracions: estatal, autonòmica i
dels ajuntaments de la comarca de l’Alt Penedès per pal·liar els efectes de la
COVID-19 en l’activitat de les empreses.
 Participació en el grup de Treball Dona i Empresa per desenvolupar una
xarxa de treball entre les entitats de la Xarxa Emprèn per facilitar eines de
suport a les empreses creades per dones.

5.1.3.3 Dinamització de l’activitat empresarial de l’Alt Penedès
Tipologia del servei i objectius
 Actualització de l’Eina digital de dades de Polígons i Empreses de l’Alt
Penedès.
 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.
 Manteniment i actualització dels cens d’activitats econòmiques dels espais
industrials.
 Suport a projectes de millora de la competitivitat i de promoció dels espais
industrials.
 Col·laboració amb els ajuntaments que vulguin aprofundir en el teixit
industrial del seu municipi.
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Objectius: millorar la competitivitat, incrementar l’ocupació i fomentar la
comunicació entre l’Administració i les empreses.

Dades 2020
Ampliació de l’eina digital de dades de polígons
 61 polígons d’activitat econòmica de 24 municipis de la comarca
 Empreses actualitzades: 444
 Naus industrials disponibles identificades: 84
 Parcel·les urbanitzables disponibles identificades: 19 parcel·les
 Elements actualitzats: 547
 Municipis prospectats: 8
 Polígons prospectats:12
 Empreses identificades: 152 empreses, 14 més que l’any anterior.
 Naus identificades i censades: 528
Informació dels serveis a les empreses i canalització de les demandes.
 Empreses informades: 147
 Empreses interessades a gestionar possibles ofertes a través dels Serveis
Locals d’Ocupació: 35 empreses
 Ofertes de treball i/o de pràctiques detectades: 50
 Ofertes gestionades (laborals i pràctiques): 48
Detecció de projectes d’innovació i de les necessitats d’innovar
 Empreses informades: 300
 Empreses interessades: 10
 Necessitats d’innovació detectades: 13
 Accions de sensibilització realitzades: 1
 Consultes gestionades: 3
Informació sobre mesures econòmiques i socials per al teixit productiu
dels PAE
 Correus electrònics amb informació relativa a línies de subvenció: 500
 Informacions enviades: 15, a més de l’apartat permanent enllaçat a canal
empresa.
 Informacions enviades sobre accions formatives, col·loquis i conferències: 8

Pressupost 2020
14.283 € - Diputació de Barcelona

Aspectes a destacar 2020
 Difusió a 300 empreses de les bases del programa “Accelera el creixement”
de Diputació de Barcelona i PIMEC, assessorament a 3 empreses de l’Alt
Penedès i gestió per a la presentació d’1 empresa.
 Manteniment i actualització de les dades amb relació a polígons (61) i
empreses, sòl i sostre industrial disponible.
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5. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMARCAL
5.2 Agricultura i Medi Rural
5.2.1 Gall del Penedès
Tipologia del servei i objectius
 Suport tècnic al Consell Regulador de la IGP Gall del Penedès per a la
gestió ordinària i la tramitació de subvencions i per generar estratègies de
promoció i de comercialització del Gall del Penedès.
 Suport a l’Associació de Criadors de la Raça de Gallines Penedesenca per a
la tramitació de subvencions per al manteniment de la raça.
Objectiu: Ajudar a crear nous llocs de treball i reforçar l’oferta turística i
enoturística del Penedès donant suport a la producció, la comercialització i
l’oferta gastronòmica a l’entorn del Gall del Penedès. En aquest sentit, es
treballa per donar suport en els dos objectius principals de la IGP: garantir la
qualitat del producte i executar el pla estratègic de promoció del producte.

Dades 2020
 Nombre de reunions del Consell Rector del Consell Regulador: 15 reunions
telemàtiques
 Nombre de criadors de la IGP: 4
 Producte certificat amb IGP Gall del Penedès: 5.000 caps de bestiar
(aproximadament)
 Presència en fires i esdeveniments: Donada la situació de pandèmia, no s’ha
assistit a cap fira o esdeveniment de manera presencial.
 Per contra s’ha treballat tota la part de creació de producte elaborat i imatge
de marca nova dels productes mitjançant el conveni de col·laboració amb la
Fundació Mas Albornà per elaborar i comercialitzar productes a traves de la
seva marca comercial Mallart.

Pressupost 2020
 Recursos tècnics propis
 21.426 € - Ajut que rep el Consell Regulador per a la participació i promoció
dels programes de qualitat dels aliments en base a l’ORDRE ARP/59/2018
del Departament de qualitat i marques de la Generalitat de Catalunya.

Aspectes a destacar 2020
 Fruit de la col·laboració amb les entitats: Fundació Alícia i Fundació Mas
Albornà , a través del seu obrador d’embotits., s’han desenvolupat diversos
productes de 5a gamma amb 100% Gall del Penedès (paté, confit i brou)
que van sortir al mercat el desembre de 2020.
 S’ha desenvolupat el branding, marca, estratègia de productes i packaging
amb l’empresa lateral Branding i està a punt de ser una realitat.
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 S’està explorant la viabilitat d’un escorxador mòbil, gestionat pels criadors
que formen part de la IGP.

Desembre – Presentació del paté de Gall del Penedès

5.2.2 Participació en projectes europeus – Life Clinomics
Tipologia del servei i objectius
Aquest projecte, liderat per la Diputació de Barcelona, té com a objectiu general
augmentar la resiliència de les entitats locals mediterrànies a través de la
intervenció en tres territoris (Terres de l’Ebre, Alt Penedès i Parc Natural del
Montseny) i en tres activitats econòmiques (Turisme, agricultura i forestal).
Té 7 socis beneficiaris: Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Cambra Oficial de
Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona; Confederació Sindical de
la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, Consorci de Polítiques Ambientals
de les Terres de l’Ebre, Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de
Catalunya, Unió General de Treballadors de Catalunya i Unió de Pagesos de
Catalunya.
Objectius específics:
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 Elaborar plans d’acció i estratègies per a l’adaptació i crear les condicions
necessàries perquè la seva implementació material i financera sigui una
realitat a curt termini, amb l’enfortiment de la participació social.
 Dotar els municipis d’eines que els permetin posar en marxa processos
d’adaptació amb un cost assumible.
 Incorporar l’adaptació al canvi climàtic a l’acció de les autoritats locals i
implementar 6 accions pilot.
 Desenvolupar un model de planificació local d’adaptació al canvi climàtic
replicable a l’àrea mediterrània i el sud d’Europa.
 Establir criteris per afavorir la inversió privada.
 Posar en marxa processos inversors locals de col·laboració público-privada
per a l’adaptació al canvi climàtic dels territoris i les activitats econòmiques
locals.
 Organitzar la resposta activa i coordinada de les entitats del territori,
modernitzar les economies locals per adaptar-les al canvi climàtic i
augmentar la seva competitivitat, i crear noves ocupacions.

Dades 2020
 Acció pilot 1 - Observatori de la Sequera del Penedès. Continuen les
proves pilot amb 5 sensors d’humitat a 3 nivells repartits per tot el Penedès,
amb funcionament en línia i donant dades de forma continuada
 Acció pilot 2 - Gestió del sotabosc amb silvopastura. S’ha posat en
marxa en unes 80 Ha en l`àmbit de protecció especial del Parc del Foix.

Pressupost 2020
 Pressupost total: 1.392.349 € - Subvenció Unió Europea Life Clinomics DIBA
 Pressupost 2020: 143.005 € (85.803 € subvenció Life i 57.202 € Recursos
propis)

Aspectes a destacar 2020
El 31 de desembre de 2020 es va tancar el projecte Life Clinomics. En
l’actualitat es treballa per donar continuïtat a les accions pilot mitjançant la
col·laboració público-privada.
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Setembre - Desbrossament del sotabosc al parc del Foix per a la silvopastura
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5. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMARCAL

5.3 Societat de la Informació
Tipologia del servei i objectius









Suport a les persones usuàries de les TIC del Consell.
Gestió de les eines informàtiques.
Manteniment i administració dels servidors.
Manteniment i administració de la telecomunicacions.
Reunions amb proveïdors i comercials.
Prestació de serveis d’enginyeria informàtica en municipis de la comarca.
Implantació de noves tecnologies a l’administració local de la comarca.
Implementació de les mesures tècniques recollides en l’Esquema Nacional
de Seguretat.
 Col·laboració amb altres serveis comarcals per la implementació de les TIC
o en projectes que n’impliquen un ús.
 Implementar i donar suport al teletreball.
 Planificació i gestió del pressupost de l’àrea.

Dades 2020
 Gestió dels contractes i facturació dels proveïdors en TIC responsabilitat del
Servei.
 Actualització i manteniment de sistemes operatius (servidors i PCs
d’ofimàtica). Substitució i actualització d’ordinadors a Windows 10
 Substitució del sistema d’impressió del Consell.
 Gestió de subvencions d’altres administracions en matèria de les TIC.
 Preparació i implementació d’una eina per facilitar la tramitació de
Programes Individuals d’Atenció a la dependència.
 Actualització del firmware d’equipaments TIC.
 Desplegament de la xarxa TIC a una subseu del Consell.
 Estudi per la substitució d’una aplicació per al tràmit de les beques menjador.
 Implementació, suport i configuració en els sistemes de les persones
usuàries del teletreball.
 Implementació i formació de sistemes de videoconferències.
 Retransmissió dels consells plenaris mitjançant YouTube.
 Migració, per obsolescència del programari, de diversos servidors i sistemes
TIC.
 Millora de la infraestructura de còpies de seguretat del Consell.
 Gestió del canvi del sistema de telefonia del Consell.
 Millora de l’adequació dels sistemes del Consell a la LOPD i a les mesures
tècniques regulades en l’Esquema Nacional de Seguretat. Posada en marxa
de sistemes de monitorització i implementació de mesures de ciberseguretat
 Manteniment dels servidors d’Administració electrònica i participació en el
projecte d’Administració electrònica.
 Col·laboració amb diversos serveis en el desenvolupament del nous webs.
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Actualització i manteniment de la xarxa corporativa.
Adquisició de 12 ordinadors portàtils per facilitar el treball a distància.
Gestió de les incidències telefòniques.
Suport en el teletreball i en les mesures derivades del confinament.
Posada en marxa de sistemes de gestió d’incidències.
Conveni de col·laboració en les TIC amb els municipis de Font-Rubí i Sant
Pere de Riudebitlles.
 Implementació del protocol HTTPs a la majoria de webs del Consell
controlades o gestionades per sistemes de la informació.
 Atenció d’incidències. Des de febrer de 2020 fins a 31 de desembre de 2021,
s’han obert 1.292 incidències i se n’han tancat 1.214.

Pressupost 2020












Manteniment del sistema de fitxatges – 1.259 € - Recursos propis
Manteniment de programari de gestió de l’EMAP – 479 € - Recursos propis
Manteniment de la xarxa i tallafocs corporatiu – 1.818 € - Recursos propis
Rentings d’equipament informàtic d’usuari – 11.015 € - Recursos propis
Serveis de suport informàtic – 17.826 € - Recursos propis
Manteniment del sistema de gestió de cues i cita prèvia – 1.425 € - Recursos
propis
Manteniment impressores – 1.210 € - Recursos propis
Reparacions i substitució d’equipament – 2.227 € - Recursos propis
Manteniment i allotjament web – 10.659 € (finançament parcial DIBA)
Manteniment i llicències de programari – 17.630 € (7.724€ finançats DIBA)
Renting impressores – 158 € - Recursos propis

Aspectes a destacar 2020
 S’ha començat a prestar serveis d’Enginyeria en TIC a municipis de la
comarca.
 La celebració de reunions d’òrgans col·legiats mitjançant eines de
teleconferència.
 La retransmissió dels plens mitjançant Youtube.
 L’evolució del sistema de cita prèvia, amb col·laboració amb l’OAC, per
procurar evitar aglomeracions.
 La posada en marxa de sistemes de teletreball amb les respectives
configuracions a les persones usuàries.
 La millora de les mesures de seguretat.
 Moltes d’aquestes formes de treballar passaran a formar part de l’estàndard
de l’Administració i la forma de treball habitual.
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