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1.- Presentació
D’ençà l’any 1987 que el país té en la seva organització territorial els consells comarcals. Aquest any, el Parlament de Catalunya aprova la Llei
d’organització comarcal, que establia les bases de l’organització territorial del país en comarques. Dos anys després es constituïen els consells
comarcals, de la quals recentment s’han celebrat els vint-i-cinc anys. Hom recorda que els consells comarcals s’han anat consolidant arreu del
país a partir dels principis de subsidiarietat, proximitat, lleialtat institucional i equilibri territorial.
Així mateix, hom comparteix que la trajectòria dels consells comarcals al país ha estat irregular d’acord amb l’experiència que han desenvolupat
en cada una de les situacions geogràfiques, socials i territorials del país. En relació a la singularitat del Garraf, hem de recordar que a principis
de la dècada dels 80 els municipis d’aquesta comarca, conjuntament amb els de la comarca de l’Alt Penedès, van engegar diferents instruments
de col·laboració intermunicipal, en la recollida de tractament de residus i del cicle de l’aigua i en d’altres àmbits dels serveis a les persones i la
dinamització econòmica. En el moment de la constitució de les comarques del Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès ja hi havia experiència de
mancomunació per a la gestió de serveis. Aquest fet i la singularitat de ser una comarca amb tres municipis grans, dels sis, ha tingut impacte
històric al Consell Comarcal del Garraf i ha suposat focalitzar l’actuació d’aquesta institució, en part, a les polítiques socials.
Per altra banda, hom recorda que durant anys s’ha fet front a l’absència d’un marc jurídic propi clar i una inadequada concreció del
finançament dels consells comarcals que s’ha fet més evident i crua en el marc d’una crisi econòmica i també del qüestionament del
municipalisme. I malgrat la voluntat de reforma del marc legal dels ens locals i la reclamada suficiència financera dels ens locals amb voluntat
de simplificar estructures i evitar duplicitats, són encara molt evidents les dificultats dels consells comarcals en l’aclariment del seu futur, en allò
que respecte al finançament.
Malgrat això, hi ha una posició conjunta a nivell nacional que reafirma que els consells comarcals del país han esdevingut, d’ençà la seva
creació, administracions al costat dels ajuntaments, que afavoreixen la cohesió territorial i l’execució dels programes, serveis i activitats que té
encomanades, sota diferents instruments, al servei de la ciutadania de cada comarca. En aquest sentit, el Consell Comarcal del Garraf ha
liderat serveis en matèria de serveis socials, ensenyament, ocupació i habitatge, entre d’altres. Aquestes accions i serveis s’han desenvolupat
d’acord amb la prestació supramunicipal de les competències delegades i la voluntat de cooperació amb els ajuntaments del territori, assolint
un alt nivell de satisfacció a partir d’economies d’escala.
És de recordar, en un altre ordre de coses, -tal com queda expressat en aquest Pla de mandat- que la relació entre els consells comarcals i la
Generalitat de Catalunya i els instruments de gestió, serveis, programes i activitats han estan basats en diferents mecanismes jurídics i
administratius i no estan del tot ordenats els àmbits competencials i els instruments globals de relació entre la comarca i la Generalitat de
Catalunya.
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Per altra banda, els consells comarcals del país, i així es vol que en quedi constància en el Pla de Mandat en relació a aquest consell comarcal,
són òrgans de gestió que representen la globalitat del territori, en el sentit que el Consell Comarcal del Garraf és la institució que aplega totes
les sensibilitats, necessitats i projectes que sorgeixen i neixen de la comarca i per a la comarca. El Consell Comarcal del Garraf vol liderar, com
a resposta i de manera institucional aquest projecte.
Així doncs, més enllà de la base jurídica -hom recorda que el Consell Comarcal del Garraf deu el desenvolupament de la seva acció política i de
la gestió pública, fruit de diferents mecanismes de relació jurídica administrativa amb el Govern Nacional de Catalunya: competències
delegades, contractes-programa, subvencions, etc- el Pla de Mandat vol recollir, més enllà de l’estricte marc legal, les voluntats, valors i
criteris i eixos estratègics que mouen l’acció de govern, esdevenint amb la suma d’ambdues qüestions, un instrument per a la presa de
decisions en l’àmbit de les seves actuacions durant el període 2015-2019 al Consell Comarcal del Garraf.
Per això posem molt d’èmfasi al llarg del Pla de mandat en la voluntat de posicionar el Consell Comarcal del Garraf com a espai de debat i
representació territorial i democràtica. I per altra banda, en la idea d’avançar i concretar les idees i accions -a partir dels criteris, valors i eixos
estratègics- que s’han acordat: Pla de desenvolupament i altres.
Es deixa constància que el Pla de Mandat ha estat elaborat a partir de l’acord de govern de l’agost del 2015, dels grups comarcals de CiU i del
PSC, que van posar de relleu la voluntat de governar de manera conjunta pensant en la globalitat de la comarca del Garraf, amb els
ajuntaments i amb els ciutadans i ciutadanes que són beneficiaries dels serveis i activitats que es desenvolupen al Consell Comarcal del Garraf.
Els valors que conformem el govern comarcal del Consell Comarcal del Garraf, segons l’acord de govern que esmentàvem anteriorment, són:
suport i reconeixement al municipalisme i treball en xarxa, contribució a la fortalesa de les institucions democràtiques, treball per uns serveis
públics de qualitat al servei de la cohesió social, progrés per una comarca amb municipis més justos i igualitaris, política comarcal per a sumar i
com a eina de contribució a la transformació de ciutats i pobles.
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2.- Criteris
L’acord de govern esmenta que calia elaborar un Pla de mandat per la legislatura 2015-2019, amb la finalitat d’assentar les bases de treball per
aquests propers 4 anys.
Així mateix, es reflecteix, es comparteix i es fan més extensives en aquest Pla de mandat, algunes pautes que quedaven establertes en el pacte
de govern i que han de tenyir necessàriament el Pla de mandat.
Consideraríem, en aquest sentit, que aquests són els criteris que volem es tinguin en compte al llarg del treball de l’elaboració del Pla de
mandat


El Consell Comarcal com a representant de la globalitat del territori, en tant que espai de debat polític institucional.



El Consell Comarcal del Garraf com a administració de suport i cooperació amb els municipis, en allò que queda establert en la normativa
vigent (delegació de competències, contractes-programa, convenis de col·laboració, etc.) i, més enllà d’això, d’acord amb la voluntat de
treball compartit en benefici de la comunitat.



El Consell d’Alcaldies com a espai i òrgan de debat per a determinar estratègies i serveis de futur al Garraf, en el marc dels òrgans que
queden establerts en la Llei d’organització Comarcal de Catalunya.



Les polítiques socials -des d’un punt de vista ampli- com a prioritat de les actuacions del Consell Comarcal del Garraf.



El desenvolupament del ”Pla de desenvolupament econòmic i social 2014-2020” i la participació en els treballs del “Pla Territorial de l’àmbit
del Penedès”. Ambdós criteris cal emmarcar-los en l’aprovació del Pla de Desenvolupament a les institucions locals de la comarca del
Garraf. Així mateix en l’aprovació al Parlament català de la llei de l’àmbit funcional del Penedès i, amb la voluntat de crear estructures
internes de debat al respecte. Com també a la voluntat de recolzar l’execució de les accions que sorgeixen d’aquests dos acords polítics.



La vocació comarcal i els serveis comarcals. Hom planteja que aquest consell comarcal conjuntament amb el Consell d’Alcaldies i amb els
ajuntaments de la comarca del Garraf -tenint en compte el bagatge i l’experiència dels darrers anys- consideri el futur dels òrgans
comarcals i dels programes comarcals en el benentès que hom considera d’interès per al Garraf, fruit d’un treball conjunt, beneficiós i
positiu per a la comarca i la seva gent.
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La priorització de les accions vinculades als serveis socials, l’ocupació, la disminució de l’atur i l’enfortiment de les polítiques relacionades
amb el benestar social, la preservació del territori i l’habitatge. Així mateix, considerarà les polítiques de patrimoni com a eix de
desenvolupament econòmic i social.



Considerar el Consell Comarcal del Garraf com a institució que vehicula el debat sobre el futur de la comarca. Amb vocació de planteig de
futur i suma de les sensibilitats municipals i dels representants democràtics del territori.



Aprofundir en les línies de treball en relació a les comarques del Penedès històric.

6

Pla de Mandat 2015-2019

3. Les estratègies marc

3.1.- Governs locals i Govern comarcal. Cooperació i projecte compartit

El Consell Comarcal del Garraf vol estrènyer els llaços de coordinació i cooperació amb els ajuntaments de la comarca. D’acord amb les
necessitats i interessos d’ambdós i amb l’únic objectiu de millorar la eficiència i la eficàcia de les propostes i accions públiques que reben
els ciutadans/es de la comarca.
D’acord també amb la situació econòmica i social que estem vivint i les conseqüències que això té en el desenvolupament de les
politiques públiques de caire local i comarcal. Amb voluntat de treball conjunt d’acord amb la idiosincràsia dels ajuntaments, les realitats
demogràfiques i les diferents necessitats tècniques que es plantegin, es proposa que el consell comarcal i els ajuntaments cooperin per
vetllar pel territori com un tot, des de la globalitat, i que s’estructuri, des del consens, el treball en xarxa necessari per afrontar les
situacions de futur.
Hom planteja el concepte doncs, de coordinació comarcal recordant que el Consell Comarcal del Garraf és una administració local al
servei dels municipis, que ha volgut i vol reforçar la cooperació municipal en totes aquelles matèries que emanen del govern de la
Generalitat de Catalunya. També, que ha de donar una visió comarcal dels objectius polítics locals per plantejar la globalitat de la
comarca. No obstant, hom vol deixar constància que, la cooperació s’ha de produir també, com s’ha dit, des de la voluntat dels
ajuntaments de treballar en xarxa en funció dels interessos municipals i de la valoració dels serveis i de les estratègies comunes
compartides.
La cooperació entesa per a la creació de serveis i accions realitzats de forma conjunta, en benefici de la globalitat dels ciutadans i
ciutadanes i dels municipis. La cooperació entesa com a projecte de futur i amb camí a recórrer per a desenvolupar més treball
compartit i més treball en xarxa.
El Consell Comarcal del Garraf –també tenint en compte els principis de subsidiarietat i proximitat–, assumeix totes aquelles
competències o gestió de serveis que li delegui la Generalitat de Catalunya, amb les dotacions econòmiques suficients, i que per raó de
les seves característiques no es gestionin directament pels municipis.
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En aquest sentit, el servei als ajuntaments pot ser una de les propostes primordials del consell comarcal. Per una banda, als
ajuntaments de menys de 20.000 habitants en tots aquells serveis delegats per Llei, i per altra, la prestació de serveis més especialitzats
que, induïts des de la Generalitat de Catalunya i/o proposats en resposta a les necessitats de la comarca i de tots els ajuntaments,
responguin amb eficiència i eficàcia a les mateixes. Accions i serveis, considerats extricto sensu com a no obligatoris, però sí necessaris.
Per altra banda, en moments de situació econòmica difícil i de crisi, la mancomunació de serveis, sobretot amb els ajuntaments més
petits, ha de ser una eina per poder fer més eficients alguns dels serveis que podem prestar conjuntament.
El consell comarcal es planteja, doncs, un treball de suma per a respondre a les expectatives i als “interessos” que tenen els ciutadans i
les ciutadanes. El seu benestar, la seva comunicació i la capacitat de relacionar-se entre ells amb convivència cívica. Respondre al
desenvolupament de les seves possibilitats vitals. O sigui, travar i garantir les oportunitats culturals, educatives, de benestar i
d’integració a la xarxa social i a la comunitat comarcal.
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3.2.- Territori, desenvolupament econòmic i mobilitat : per una comarca més competitiva
El Garraf és un territori espai de cruïlla en el marc del territori català. Situat en una posició geogràfica privilegiada i ple d’oportunitats.
Un node geoestratègic del sud de Catalunya en el qual els municipis tenen un paper cabdal per a participar en l’estructuració del país
des de l’àmbit local. Un territori petit i que en els darrers anys ha acollit nova ciutadania i que vol preservar la cohesió social i la
dimensió humana.
Aquesta és una comarca que ha desenvolupat una xarxa d’equipaments i serveis per a mantenir cohesió social i qualitat de vida amb
lideratge municipal. Per altra banda, el Consell Comarcal del Garraf vol aprofundir en la cooperació municipal i el treball en xarxa amb
l’objectiu de respondre a les necessitats i interessos dels ciutadans i ciutadanes i el seu benestar.
El Consell Comarcal del Garraf és co-responsable amb els ajuntaments quan tenen l’objectiu de travar instruments per a preservar les
condicions mediambientals, de sostenibilitat i planificació urbanística i territorial. També de desenvolupament econòmic. Una
coresponsabilitat amb l’objectiu que la comarca mantingui la seva singularitat i idiosincràsia i no perdi cap oportunitat en el marc de les
estratègies econòmiques de futur.
El “Pla de desenvolupament econòmic i social 2104-2020” és un punt de partida per abordar el futur de la comarca. Una proposta amb
enfocament territorial i comarcal que suggereix estratègies d’actuació per reactivar el territori. D’acord amb el camí recorregut es
proposa avançar en aplicar mesures que s’hi contemplen, comptant amb les aportacions dels ajuntaments, del teixit econòmic i social de
la comarca i amb la representació del Ple comarcal. També amb la participació de la ciutadania.
Per altra banda, el consell comarcal proposa participar en els treballs del Pla Territorial de l’àmbit del Penedès d’acord amb la
representació que li queda pautada a La Llei 23/2010, del 22 de juliol, i el Decret 208/2013, de 30 de juliol, pel qual es desplega la llei,
però també, amb la voluntat ferma que més enllà d’aquesta representació la definició de Pla Territorial del Penedès reculli la veu de tots
i totes, del sector públic, i així mateix de l’empresarial.
La suma d’aquests treballs necessariament es vincula a la tasca del consell Comarcal del Garraf com a espai de planificació conjunta en
sectors com l’ordenació del territori, la potenciació i preservació del paisatge i del patrimoni i la mobilitat interna i externa. En aquest
sentit, com s’ha dit, cal impulsar mecanismes que permetin als municipis compartir futur, que de l’òptica local passi a la comarcal i que
garanteixin els principis de solidaritat i equilibri territorial, de desenvolupament i ús sostenible del territori. Parlem doncs de
planejament, de coordinació i de debat territorial.
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En aquest àmbit, volem deixar constància que una de les estratègies que caldrà reforçar -també des de la cooperació- fan referència a
la mobilitat entesa com element bàsic per a la competitivitat i la qualitat de vida de la ciutadania de la comarca.
També deixem constància que la mobilitat ha d’ésser entesa tant en l’àmbit intern -comarcal- com en la que es produeix més enllà dels
límits de la comarca. Es reforça la concepció de la mobilitat com a cabdal per l’activitat econòmica i de la necessitat de fer compromís
per garantir que la nostra situació geogràfica no ens penalitzi en relació a altres punts del país.
Per això, vetllarem en clau comarcal per un transport públic de qualitat que respongui a les necessitats de la ciutadania i a la seva
mobilitat per motius laborals, d’estudis i personals, garantint accessibilitat, comunicació i bon servei.
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3.3.- El Benestar i la cohesió social
El moment social que viu el país i la comarca, interpel·la al Govern del Consell Comarcal i li reclama prendre el compromís de reforçar
aquelles polítiques públiques i socials que tinguin com a objectiu la garantia de la cohesió social i el qüestionament de problemàtiques
fruit de la cronificació de la precarietat social.
Deixem constància en aquest Pla de Mandat que hom considera que les polítiques d’ocupació, les socials, les d’habitatge i les de la lluita
contra la vulnerabilitat alimentària, volen tenir la complicitat i l’acord de la globalitat de les administracions de la comarca i el país. I que
són una prioritat.
També s’evidencia en aquest Pla que el Consell Comarcal del Garraf està al costat de projectes socials liderats per organitzacions del
tercer sector que, amb voluntat de sumar, visió comarcal i treball en xarxa, es plantegen un treball compartit en benefici de la nostra
comunitat comarcal.
Polítiques socials i cohesió social, s’hi entén, van juntes en el sentit que per a garantir la cohesió social a les ciutats i pobles és
imprescindible que la xarxa de serveis públics doni resposta a les necessitats educatives, sanitàries i socials. En el sentit que cal garantir,
entre tots i totes, que els serveis d’atenció a les persones no es vegin qüestionats.
Per això afirmem que la major part de les accions del consell comarcal van encaminades al projecte de benestar i a la igualtat
d’oportunitats. Més enllà del contracte-programa amb la Generalitat de Catalunya, considerant que en aquest Pla de mandat s’hi
ressenya i es posa èmfasi al compromís de vetllar que el “pacte social” en sentit ampli i, en el que fa referència a recursos i serveis, no
quedi malmès i no vagi en detriment de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes.
L’habitatge també ha d’ésser una preocupació actual i de futur dels propers anys, en el sentit que l’accés a l’habitatge digne és ara per
ara un dels handicaps per part de la ciutadania. Calen en aquest àmbit propostes que possibilitin la rehabilitació i/o l’accés a l’habitatge
de lloguer. Cal el reforçament de la coordinació, assistència, reforç i impuls de les oficines locals d’habitatge, treballant per una base de
dades comuna per a la demanda i oferta d’habitatges de lloguer social i creant un Consell Assessor Comarcal de l’Habitatge.
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3.4.- El futur de la comarca.
Pensar el futur de la comarca ha d’ésser una de les propostes del Pla d’Actuació Comarcal. Fer-ho de manera compartida amb els
ajuntaments i, aprofitant la posició comarcal de la institució que representa el Consell Comarcal del Garraf, amb la globalitat dels
sectors que hi vulguin participar amb la finalitat no de “modelitzar” la nostra realitat, sinó planificar de baix a dalt, recollint iniciatives
locals i prioritzant allò que es faci millor establint relacions en xarxa.
El debat del futur s’ha de realitzar amb altres administracions locals i amb els agents econòmics i socials. Aquest Pla de Mandat vol,
doncs, establir mecanismes de treball i debat amb els agents econòmics i socials, amb els sectors culturals i cívics amb l’objectiu
d’avançar junts per una comarca del Garraf cohesionada i que respongui a les expectatives de tothom.
Es tracta de crear un marc de participació que persegueixi la generació d’idees i que promogui una visió global i concorrent entre els
diferents agents i operadors. Es tracta també d’avançar-se en l’anàlisi i les estratègies de futur i, de nou, de cooperar per fer aflorar les
capacitats del Garraf per a transformar-se.
Hom apunta, com s’ha esmentat, el necessari debat dels organismes amb connotacions comarcals i així mateix els plantejaments
comarcals en l’àmbit del Pla Territorial del Penedès i del Pla de Desenvolupament econòmic i social.
Per altra banda, el futur de la comarca ens ha de portar a cooperar per aconseguir propostes globals i integrals que de manera
consensuada ens permetin planificar el futur transformant el territori, qualitativament i quantitativament, al servei de la nostra
comunitat comarcal. Cercant l’activitat econòmica innovadora i transformadora. Parlem en aquest sentit dels projectes de Competitivitat.

12

Pla de Mandat 2015-2019

4.- Les accions per àrees

Hom deixa constància que s’estableixen les accions del Pla de mandat d’acord amb les àrees constituïdes al Ple del Consell Comarcal del Garraf
del passat juliol:

4.1.- Ordenació Territorial i Habitatge
4.2.- Serveis a les Persones
4.3.- Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports
4.4.- Serveis Generals i Organització
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4.1-Àrea d’ordenació Territorial i Habitatge
Pla de desenvolupament socioeconòmic del Garraf
Amb el suport de la Diputació de Barcelona el Consell Comarcal va elaborar en el passat, conjuntament amb Node Garraf, el “Pla de
Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf”. Un pla que comptà amb el suport i participació de diferents taules de treball obertes a entitats,
associacions, agents socials i econòmics.
El Pla es plantejava com un instrument per a enfocar les estratègies pel desenvolupament comarcal, d’acord amb el nou escenari post-crisi, i
tenia la intenció d’ésser una guia per a la resta del sector públic en la presa de decisions en els sectors, partint d’una visió comarcal.
Hom recorda que aquest document –que ha estat aprovat per part del Consell Comarcal del Garraf, debatut en Consell d’alcaldies i se n’ha
donat compte a la globalitat d’ajuntaments de la comarca- va rebre el suport i guiatge d’urbanistes de la UPC i va tenir en compte anteriors
plantejaments i estratègies, que es van actualitzar o desestimar.
D’acord amb el “Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf”, en aquest mandat es planteja avançar en el desenvolupament
d’algunes de les accions que s’hi plantegen, crear prioritats i cercar la col·laboració entre els diferents ajuntaments i agents del territori que
vulguin implicar-se.
Hom deixa constància que aquest desenvolupament cal que sigui plantejat tenint en compte d’altres actuacions que aquest consell comarcal
considera que generen sinergia i necessàriament han de plantejar-se juntes i amb un procés de treball paral·lel.
Hom fa referència a la necessària valoració -a realitzar de manera compartida- sobre els òrgans de caire comarcal que han operat en matèria
de paisatge, territori, sostenibilitat i turisme. En el sentit de valorar si el projecte comarcal i el que lideren aquests òrgans poden o han de
quedar subsumits en una estratègia única.
En aquest àmbit cal fer referència al Consorci dels Colls Miralpeix que pot compartir criteris i accions de futur ampliant objectius i estratègies i
cercant un tractament de la comarca del Garraf i del paisatge, i especialment, de la coordinació medioambiental. Així mateix, al paper de NODE
Garraf que ha aportat bagatge i experiència, també en aquesta matèria.
D’acord amb l’expressa’t anteriorment i amb guia del Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf -i especialment les propostes del
paisatge que s’hi contemplen- el Consell Comarcal del Garraf vol valorar desenvolupar les estratègies que s’hi contemplen fruit que conclou que
han de tenir un impacte en el canvi de model econòmic, per una triple sostenibilitat: econòmica, ambiental i social.
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Hom deia constància que les estratègies que s’hi plantegen són: a) Completar i estructurar el sistema d’espais oberts, inclosa la reserva marina
b) Constituir el Parc Agrari del Garraf, c) Impulsar el sector agrari, d) Implementar les cartes del paisatge, e) Establir un pla de camins
comarcal, f) Integrar les urbanitzacions periurbanes il·legals, g) Reballar les vores (qualitat dels entorns urbans), h) Millorar el metabolisme
comarcal (accions de biomassa, accions de mobilitat més sostenible), i) Gestió comarcal de sòls vacants, j) Foment del turisme amb arrels.
És en aquest sentit, que el Pla de Mandat planteja la realització del Catàleg del Paisatge per a fer un inventari dels valors paisatgístics,
enumerar activitats o processos que incideixen en la configuració del paisatge, assenyalar els principals recorreguts i espais des d’on es percep
el paisatge, delimitar les unitats de paisatge com a àmbits estructuralment, funcionalment o visualment coherents sobre els que pot recaure un
règim específic de protecció, gestió o ordenació. El desenvolupament de l’estudi “La problemàtica de les urbanitzacions de baixa densitat a la
comarca del Garraf. Diagnosi i estratègies d’actuació”, en els municipis de Cubelles, Canyelles i Olivella. Finament, treballar per la potenciació
de la línia verda que uneix els tres parcs naturals (Foix, Olèrdola i Garraf).
Finalment, com a encaix amb tot plegat, el Consell Comarcal del Garraf es planteja la col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i el
Departament de Territori i Sostenibilitat en allò que fa referència a la redacció del Pla Territorial Parcial de l’àmbit Penedès.
En l’àmbit de l’habitatge, en el marc de les seves competències delegades, hom planteja el treball en el marc de l’Oficina Comarcal
d’Habitatge, amb la finalitat que es consolidi com a punt de referència dels serveis relacionats amb l’habitatge, atès que els usuaris poden
accedir i informar-se dels serveis existents i facilitant-ne el seu accés. Aquest és un projecte i servei fruit de convenis amb la Generalitat de
Catalunya i amb la Diputació de Barcelona, en el marc dels programes i actuacions de les dues administracions.
L’Oficina Comarcal d’Habitatge aposta per prestar serveis a la ciutadania dels municipis de la comarca en l’àmbit de l’assessorament i tramitació
dels diversos ajuts per a la compra, lloguer o rehabilitació d’habitatges, així com la gestió de la Borsa de Mediació per al Lloguer Social,
tramitació de cèdules d’habitabilitat i inscripcions en el registre de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial, i un dels últims serveis que
gestiona l’oficina és el Servei d’Intermediació pels Deutes en l’habitatge i les prestacions econòmiques d’especial urgència.
Hom recorda que aquest servei té vocació supramunicipal. En aquest sentit, es planteja treballar en coordinació amb els municipis especialment
amb aquells que disposen d’Oficina Local com són els ajuntaments de Sitges i de Vilanova i la Geltrú. Així mateix, posem èmfasi en les
propostes de descentralització dels serveis d’habitatge de l’oficina comarcal, prestant directament l’atenció presencial a les dependències
municipals dels Ajuntaments de Cubelles, Sant Pere de Ribes i Olivella.
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Fitxa número 1

Àrea

Ordenació Territorial i Habitatge

Objectiu

Coordinació urbanística i territorial de la comarca del Garraf.

Acció

 Coordinació de les propostes territorials i urbanístiques comarcals en l’àmbit del planejament territorial.
 Aportació i participació en l’elaboració d’estudis propositius sobre aspectes de planejament.

Àmbit

Ordenació Territorial

Altres unitats participants

Ajuntaments de la comarca.

Programes econòmics vinculats Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
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Fitxa número 2

Àrea

Ordenació Territorial i Habitatge

Objectiu

Participació en el Pla Parcial Territorial del Penedès.

Acció

 Seguiment dels treballs del Pla Territorial Parcial (PTP) de l’àmbit Penedès, que ha d’elaborar el
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
 Creació del Grup de Treball comarcal del Pla Territorial Parcial del Penedès.

Àmbit

Ordenació Territorial

Altres unitats participants

Ajuntaments de la comarca.

Programes econòmics vinculats Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
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Fitxa número 3

Àrea

Ordenació Territorial i Habitatge

Objectiu

Seguiment de les iniciatives catalanes i estatals en relació a la planificació de la comarca del Garraf.

Acció

Estudi i seguiment de les propostes supramunicipals en relació a:
 Pla Territorial del Regió Metropolitana i d’altres plans territorials i/o sectorials.
 Catàleg del paisatge de la Regió Metropolitana i el seu desenvolupament.

Àmbit

Ordenació Territorial

Altres unitats participants

Ajuntaments de la comarca.

Programes econòmics vinculats Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
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Fitxa número 4

Àrea

Ordenació Territorial i Habitatge

Objectiu

Coordinació i seguiment de les propostes relacionades amb la mobilitat a la comarca.

Acció

Seguiment de les iniciatives d’altres administracions, coordinació de les propostes comarcals i locals en
relació a plans i projectes relacionats amb la mobilitat, infraestructures i transport públic, entre d’altres:
 Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona.
 Pla Director d’Infraestructures del transport públic col·lectiu de la Regió Metropolitana.
 Pla de Transports de viatgers de Catalunya i Plans comarcals de transports.

Àmbit

Ordenació Territorial

Altres unitats participants

Ajuntaments de la comarca.

Programes econòmics vinculats Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
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Fitxa número 5

Àrea

Ordenació Territorial i Habitatge

Objectiu

Vetllar pel desenvolupament sostenible de la comarca del Garraf.

Acció

 Estudi i aportacions de programes, plans i projectes amb incidència ambiental.
 Participació en els parcs del Garraf, Foix i Olèrdola, així com en el Consorci dels Colls i Miralpeix-Costa
del Garraf.
 Donar suport als ADF’s de la comarca i a la Federació d’ADF’s Penedès-Garraf.

Àmbit

Ordenació Territorial

Altres unitats participants

Ajuntaments de la comarca.

Programes econòmics vinculats Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
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Fitxa número 6

Àrea

Ordenació Territorial i Habitatge

Objectiu

Promoure accions del Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf 2014-2020.

Acció

 Dinamització dels actius Paisatgístics i Econòmics del Garraf.
 Establir un Pla de Camins Comarcal.
 Integrar les urbanitzacions il·legals (redacció de l’estudi de la problemàtica residencial a les
urbanitzacions de baixa densitat a la comarca del Garraf).
 Promoure el Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial del Garraf (FEDER 2014-2020),
segons els eixos economia verda, el territori com actiu econòmic i turístic, i creació de nova indústria aplicacions tecnològiques.
 Compartir criteris i accions de futur amb el Consorci dels Colls i Miralpeix – Costa del Garraf, ampliant
objectius i estratègies, i cercant un tractament de la comarca del Garraf, del paisatge i de la
coordinació mediambiental.
 Continuar el debat sobre la comarca del Garraf a partir de la col·laboració amb l’Associació
d’Empresaris del Penedès Garraf (ADEPG) i altres agents.
 Vetllar perquè les actuacions plantejades en les Meses de Concertació de la Diputació de Barcelona
siguin d’àmbit comarcal i es vinculin a projectes d’integració paisatgística i a la xarxa bàsica de camins.

Àmbit

Ordenació Territorial

Altres unitats participants

Ajuntaments de la comarca.
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Programes econòmics vinculats Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
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Fitxa número 7

Àrea

Ordenació Territorial i Habitatge

Objectiu

Vetllar pel desenvolupament sostenible de la comarca del Garraf.

Acció

Continuar amb la tramitació del Pla Especial d’Infraestructures del Cim del Montgròs.

Àmbit

Ordenació Territorial

Altres unitats participants

Ajuntaments de Canyelles i de Sant Pere de Ribes, segons conveni de delegació dels treballs de redacció i
tramitació del Pla Especial.

Programes econòmics vinculats Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.
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Fitxa número 8

Àrea

Ordenació Territorial i Habitatge

Objectiu

Fomentar l’estalvi energètic i l’ús d’energies renovables.

Acció

 Donar suport i promoure el Pla d’Electrificació Rural de Catalunya (PERC) i el Pla per a la completa
extensió de la gasificació a Catalunya (PLEGAC).
 Difusió i comunicació ambiental sobre l’estalvi energètic.

Àmbit

Ordenació Territorial

Altres unitats participants

Programes econòmics vinculats Els programes PERC i PLEGAC són una delegació del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya. I la difusió ambiental es vincula al catàleg de la Diputació de Barcelona.
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Fitxa número 9

Àrea

Ordenació Territorial i Habitatge

Objectiu

Procurar l’adequació dels nous projectes d’activitats a la normativa ambiental en vigor.

Acció

Emetre informes vinculants d’acord amb la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats mitjançant l’òrgan tècnic ambiental comarcal.

Àmbit

Ordenació Territorial

Altres unitats participants

Ajuntaments de la comarca de municipis de menys de 20.000 habitants.

Programes econòmics vinculats És una competència delegada per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya.
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Fitxa número 10

Àrea

Ordenació Territorial i Habitatge

Objectiu

Promoure l’accés a l’habitatge digne, facilitant la tramitació dels ajuts públics per a la compra i la
rehabilitació.

Acció

 Difondre les possibilitats, els requisits i els procediments per beneficiar-se dels ajuts públics per a
l’accés a l’habitatge.
 Realitzar la tramitació administrativa i les inspeccions tècniques per a la obtenció dels ajuts per la
rehabilitació o compra de l’habitatge.

Àmbit

Habitatge

Altres unitats participants

Programes econòmics vinculats Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Agència de l’Habitatge de
Catalunya.
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Fitxa número 11

Àrea

Ordenació Territorial i Habitatge

Objectiu

Facilitar l’accés a un habitatge digne de lloguer.

Acció

 Difondre les possibilitats, els requisits i els procediments per beneficiar-se dels ajuts públics per accedir
a un pis de lloguer.
 Tramitació administrativa dels ajuts per pagar el lloguer.
 Tramitació administrativa de les prestacions econòmiques d’especial urgència per atendre quotes de
lloguer i per persones que han perdut el seu habitatge.
 Gestionar la Borsa de Mediació per al Lloguer Social, captació i seguiment dels contractes de lloguer
signats a través de la Borsa.
 Tramitació administrativa de les inscripcions la Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció
Oficial (RSHPO), requisit per accedir a un immoble de titularitat pública o a un immoble de la Borsa de
Mediació.
 Fons per garantir el lloguer just a les Borses de Mediació, facilitant l’accés a un contracte de lloguer
mitjançant la Borsa de Mediació tramitant un microcrèdit per l’import de la fiança.

Àmbit

Habitatge

Altres unitats participants
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Programes econòmics vinculats Departament de Territori i Sosteniblitat de la Generalitat de Catalunya. Agència de l’Habitatge de
Catalunya. El fons per garantir el lloguer just a les Borses de Mediació es vincula al catàleg de la Diputació
de Barcelona.
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Fitxa número 12

Àrea

Ordenació Territorial i Habitatge

Objectiu

Facilitar la tramitació administrativa prèvia a l’ocupació de l’habitatge.

Acció

Tramitació de cèdules d’habitabilitat.

Àmbit

Habitatge

Altres unitats participants

Programes econòmics vinculats Departament de Territori i Sosteniblitat de la Generalitat de Catalunya. Agència de l’Habitatge de
Catalunya.
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Fitxa número 13

Àrea

Ordenació Territorial i Habitatge

Objectiu

Intermediar per mantenir l’habitatge.

Acció

 Gestionar el Servei d’Intermediació pels Deutes en l’Habitatge.
 Tramitar administratives de les prestacions econòmiques d’especial urgència, per atendre quotes
d’amortització hipotecària i persones que han perdut el seu habitatge.

Àmbit

Habitatge

Altres unitats participants

Programes econòmics vinculats Departament de Territori i Sosteniblitat de la Generalitat de Catalunya, Agència de l’Habitatge de
Catalunya, i la Diputació de Barcelona.
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4.2- Àrea de Serveis a les Persones
Serveis Socials
El projecte que lidera aquest consell comarcal en matèria de serveis socials es vincula a la Llei de Serveis Socials de Catalunya aprovada l’any
2007. Aquesta llei regula i ordena el sistema de serveis socials al país amb l’objectiu últim de garantir–hi l’accés universal per a fer efectiva la
justícia social i promoure el benestar social al conjunt de la població.
La llei així mateix, d’acord amb una nova concepció dels serveis socials i les administracions públiques implicades, regula la xarxa bàsica de
serveis socials d’atenció primària en marca com a planificador, la Generalitat de Catalunya i, els consells comarcals esdevenen els ens que
exerceixen la suplència dels serveis socials dels municipis de menys de 20.000 habitants.
Per altra banda, l’encaix normatiu i legislatiu que ha tenir en compte fa referència, també a la Llei de Dependència (Decreto–Ley 20/2012, del
13 de juliol de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad) i, a la implementació de la llei 14/2010,
dels Drets i les Oportunitats en la Infància i l’Adolescència.

La Generalitat de Catalunya va signar el Contracte programa 2012/2015 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració de Benestar Social i
Família i el Consell Comarcal del Garraf, en matèria de serveis socials, i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat amb la
finalitat d’articular els mecanismes de coordinació, cooperació i col·laboració entre ambdues administracions que permeten el desenvolupament
de les accions/serveis: a) Servei socials bàsics i dependència, b) Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents,
c) Sistemes de resposta urgent per a persones que es troben en situació de violència i per els seus fills i filles, d) Acollida i integració de
persones immigrades, e) Servei de transport a persones amb mobilitat reduïda, f) Servei d’atenció a la infància i a l’adolescència, g) Servei
d’atenció i informació a les dones (SIAD).
Així mateix, el Consell Comarcal del Garraf, d’acord amb el que ha quedat expressat fins ara i amb l’estratègia de cooperació amb els
ajuntaments, treballa conjuntament amb els ajuntaments de Canyelles, Olivella i Cubelles en el desenvolupament dels Serveis Socials en
aquests municipis.
És voluntat doncs, que en aquest Pla de Mandat hi quedin reflectides les accions en matèria de serveis socials d’acord amb el marc normatiu
expressat i així mateix, en el sentit que el Consell Comarcal del Garraf considera que els serveis socials al territori han de situar-se en l’objectiu
de lluitar contra l’exclusió social, contribuir a garantir la cohesió social i la promoció de la reinserció social.
Per tot això, hom considera d’especial transcendència el projecte del nou contracte-programa amb l’horitzó 2019 atès que serà en aquest marc
on caldrà redefinir i posar de relleu les necessitats del Garraf en matèria de benestar social. En aquest sentit, el pla de mandat, vol deixar
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constància que en un moment on la situació social del país és fràgil, i en què la pobresa s’ha considerat un factor que es cronifica, hom
considera que cal posar com a prioritari que la població recuperi nivells de benestar.
Consti, doncs, que el Consell Comarcal del Garraf té previst treballar de nou amb la Conselleria de Benestar Social i Família per a planificar el
Pla d’acció en el futur en el Garraf, evidenciant i estant atent a les necessitats de futur.
Hom deixa constància que es proposa la consolidació del treball coordinat dels Serveis Socials d’Atenció Primària dels municipis de Canyelles,
Cubelles i Olivella amb la finalitat d’una plena integració i treball compartit de la xarxa a la comarca, i, en el mateix sentit, treballar de manera
conjunta i compartida perquè les persones de cada un dels municipis vinculats a la llei de la dependència tinguin les respostes adequades en
els terminis correctes.
En relació a la infància, el treball haurà de plantejar-se de manera continuista i amb l’objectiu final de tenir cura dels drets dels infants amb risc,
fent accions de prevenció als municipis en el marc de la xarxa d’acompanyament a adolescents amb entorn socials poc afavoridors.
En relació al suport a les persones nouvingudes, hom deixa constància, que malgrat el nombre de persones nouvingudes s’ha estancat o baixa,
caldrà mantenir els servei d’assessorament jurídic en estrangeria i el servei de traducció i interpretació per persones nouvingudes. Així mateix,
considerar les accions a favor de la igualtat i la lluita per la violència masclista com una prioritat. El SIAD Garraf, Servei d’informació i Atenció a
les Dones, per aquelles poblacions de la comarca que no tenen SIAD propi i/o tenen menys de 20.000 habitants, ha d’esdevenir una eina al
servei de la igualtat en la concreció dels serveis d’atenció psicològica, assessorament jurídic i primera acollida.
En aquest àmbit, el Consell Comarcal del Garraf també ha de treballar amb diferents entitats i associacions amb les quals compartim objectius.
En aquest sentit, cal fer referència a Tegar, la Fundació Tutelar el Servei d’inserció Laboral (SIL) per a persones amb discapacitats psíquiques,
Creu Roja, Càritas, el Consorci de Serveis a les persones del Garraf, l’Associació de Pares i Mares Tegar pro Discapacitats del Garraf.
Serveis a les persones
Les accions del Consell Comarcal del Garraf vinculades als serveis a les persones, fan referència a politiques socials i tenen impacte a la
globalitat de la comarca del Garraf: política – educativa (beques, transport escolar), joves (prevenció de drogodependències, Oficina Jove
Garraf, ocupació juvenil, etc), transport a persones amb mobilitat reduïda, etc.
Val a recordar que algunes de les accions estan vinculades al consell comarcal d’ençà de la seva creació i, d’altres, han transformat amb el
temps el seu sentit i l’acció a desenvolupar.
En aquest sentit, hom recorda que el Consell Comarcal del Garraf té signat amb l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament d’Ensenyament, la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria
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d’ensenyament. Així mateix que, el consell comarcal assumeix la competència de la gestió del servei escolar de transport i menjador, així com
la gestió dels ajuts individuals de desplaçament i de menjador escolar. No obstant, cal considerar la gestió de les beques de menjador com una
de les qüestions que han quedat circumscrites a la lluita contra la pobresa i la vulnerabilitat alimentària i, contemplar-ho com a acció
complementària del que s’està desenvolupament als municipis de la comarca del Garraf.
Així mateix, aquesta delegació i les accions que s’hi vinculen han evolucionat en el temps en el sentit que la normativa ha quedat harmonitzada
arreu del nostre país. No obstant, és necessari que en aquest Pla de Mandat es consideri, per altra banda, la singularitat del nostre territori:
projectes d’integració als centres educatius, escoles amb nens/es amb necessitats educatives especials, voluntat de la comunitat educativa en
la gestió dels menjadors per a un millor encaix de la gestió del menjador en el projecte educatiu, etc.
Tal com hem expressat anteriorment, les transformacions socials i econòmiques del país han abocat al consell comarcal a desenvolupar algunes
accions que hom considera responen a les necessitats del Garraf. Fem referència al “Programa Pla de prevenció de les drogodependències
TRACA” que, de manera mancomunada amb alguns municipis, actua en equipaments i serveis de joventut en l’àmbit de la prevenció de
conductes de risc associades al consum de substàncies. En el mateix àmbit, la “Xarxa d’Impulsors de la Garantia Juvenil” per abordar, en
diferents municipis les tasques de suport al Sistema de Garantia Juvenil.
Així mateix, en matèria de joventut, consten en aquest Pla de Mandat les accions de control de les instal·lacions juvenils i les activitats de lleure
amb menors d’edat i el projecte de l’Oficina Jove Garraf i, d’acord amb el bagatge i l’experiència que ens ha donat els programes amb joves i
ocupació, com s’ha dit, es proposa el treball per a continuar liderant els projectes “Joves per l’ocupació” i “Fem ocupació per Joves”. Hom fa
referència en aquest Pla de Mandat que el desenvolupament de les accions que es contemplen en l’àmbit dels serveis a les persones, de nou,
tenen tres diferents instruments/eines per a la seva execució.
Hom posa de relleu, que al marge de les competències delegades esmentades anteriorment, les accions queden vinculades a les subvencions
de la Generalitat de Catalunya (SOC i contracte programa de serveis socials). No obstant, cal recordar que hi ha un tercer element a posar de
relleu. Fem referència a la voluntat de cooperació entre els ajuntaments de la comarca del Garraf i el Consell Comarcal del Garraf per abordar
accions més enllà de les competències delegades.
Per altra banda, l’acció de l’àrea de serveis a les persones, considera que el treball compartit esmentat anteriorment, s’ha de fer extensiu a les
entitats del tercer sector: Creu Roja, Càritas i altres, atès que tenen un nivell de coneixement de la realitat social del nostre territori i
comparteixen els objectius amb el Consell Comarcal del Garraf.
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Fitxa número 14

Àrea

Serveis a les Persones

Objectiu

Potenciar la qualitat i la universalitat dels serveis socials tal com marca la Llei 12/2007 de Serveis Socials
de Catalunya per fer efectiva la justícia social i promoure el benestar social i vetllar pel seu compliment

Acció

SERVEIS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA ALS MUNICIPIS.
 Gestionar el Contracte Programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Família de la
Generalitat de Catalunya en matèria de Serveis Socials d’Atenció Primària:
 Coordinar i gestionar els serveis socials d’atenció primària dels municipis de Canyelles, Cubelles i
Olivella.
 Cercar els recursos necessaris, econòmics o materials, per tenir a disposició de les persones que ho
necessitin tots els serveis inclosos en la “Cartera de serveis socials” que es després del desplegament
de la Llei de Serveis Socials.
 Coordinació periòdica amb els regidors de serveis socials dels ajuntaments. Comissió de seguiment

Àmbit

Serveis socials

Altres unitats participants

Ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella
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Programes econòmics vinculats Contracte Programa del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya.
Ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella
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Fitxa número 15

Àrea

Serveis a les Persones

Objectiu

Aplicar els terminis que marca la Llei 39/2006 de promoció de l’autonomia personal i atenció a la
dependència a totes les persones valorades com a susceptibles d’acollir-s’hi.

Acció

SERVEI DE DEPENDÈNCIA ALS MUNICIPIS
 Gestionar el Contracte Programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Família de la
Generalitat de Catalunya en matèria de promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència:
 Realitzar els tràmits i seguiment dels Programes Individuals d’Atenció (PIA) de les persones amb
reconeixement de dependència dels municipis de Canyelles, Cubelles i Olivella.
 Gestionar la prestació dels Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD).
 Tramitar en els terminis establerts la documentació per les prestacions gestionades per la Generalitat
de Catalunya.

Àmbit

Serveis socials

Altres unitats participants

Ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella

Programes econòmics vinculats Contracte Programa del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya.
Ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella.
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Fitxa número 16

Àrea

Serveis a les Persones

Objectiu

Vetllar pels drets i oportunitats dels infants i joves en alt risc social i prevenir la seva exclusió, tal com
contempla la Llei 14/2010 dels drets i oportunitats de la infància i l’adolescència.

Acció

PROGRAMA D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
 Gestionar el Contracte Programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Família de la
Generalitat de Catalunya en matèria d’atenció a la infància i adolescència en risc d’exclusió social:
 Millorar els drets i oportunitats dels infants i els joves a partir de la potenciació dels equips d’Atenció a
la Infància i l’Adolescència (EAIA) i el Servei d’Intervenció en Famílies Extenses (SIFE)
 Coordinar la Taula Comarcal de la Infància i l’Adolescència del Garraf per dinamitzar el treball en
xarxa.
 Desenvolupar el programa Xarxa d’Acompanyament en el Municipi (XAM) per prestar el servei de
Centre Obert itinerant a Canyelles, Cubelles i Olivella.

Àmbit

Serveis Socials

Altres unitats participants

Ajuntaments de de la comarca
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Programes econòmics vinculats Contracte programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya.
Ajuntaments de la comarca. Diputació de Barcelona.
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Fitxa número 17

Àrea

Serveis a les Persones

Objectiu

Garantir l’assistència a les dones víctimes de maltractaments a través de recursos i serveis que permetin
l’allunyament de la situació de violència i la seva reincorporació a la societat.

Acció

PROGRAMA DE DONES
 Gestionar el Contracte Programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Família de la
Generalitat de Catalunya en matèria d’atenció a les dones víctimes de maltractaments:
 Gestionar el Servei d’informació i Atenció a les Dones (SIAD), el Servei d’atenció psicològica a dones
víctimes de violència, acostant el servei als municipis de Canyelles, Cubelles i Olivella i el Servei
d’atenció jurídica per aquestes dones.
 Mantenir i actualitzar el “Protocol d’atenció a dones víctimes de violència masclista de Canyelles,
Cubelles i Olivella”.
 Realitzar accions de prevenció i sensibilització per la lluita contra l la violència de gènere de caire
socio-comunitari: en escoles i instituts d’ensenyament, entre d’altres.

Àmbit

Serveis Socials

Altres unitats participants

Ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella
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Programes econòmics vinculats Contracte programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya.
Ajuntaments de la comarca. Diputació de Barcelona.
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Fitxa número 18

Àrea

Serveis a les Persones

Objectiu

Facilitar el procés d’acollida i participació de la població nouvinguda a la comarca del Garraf

Acció

PROGRAMA D’ACOLLIDA I INTEGRACIÓ DE PERSONES ESTRANGERES I IMMIGRADES
Gestionar el Contracte Programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat
de Catalunya en matèria de persones nouvingudes:
 Gestionar el servei de traducció i interpretació per les entitats públiques de la comarca i el servei
d’atenció jurídica a la població nouvinguda dels municipis de Canyelles, Cubelles i Olivella.
 Gestionar els cursos de coneixement de la realitat del nostre país a la població nouvinguda del
municipis esmentats.

Àmbit

Serveis Socials. Persones nouvingudes

Altres unitats participants

Ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella

Programes econòmics vinculats Contracte programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya.
Ajuntaments de la comarca. Diputació de Barcelona.
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Fitxa número 19
Àrea

Serveis a les Persones

Objectiu

Facilitar la incorporació al món laboral de les persones amb discapacitat, així com la seva integració social.

Acció

 Valorar la reinstauració el Servei d’Intervenió Laboral (SIL) per persones amb discapacitat a través de
l’Associació de Discapacitats del Garraf i la Federació Ecom.

 Donar suport a entitats sense ànim de lucre que treballen per la integració de les persones amb
discapacitat a la comarca del Garraf.

Àmbit

Serveis Socials. Persones amb discapacitat

Altres unitats participants

Associació de discapacitats del Garraf. Associació de pares Tegar del Garraf. Mancomunitat Tegar del
Garraf. Federació Ecom. Fundació Tutelar del Garraf.

Programes econòmics vinculats
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Fitxa número 20

Àrea

Serveis a les Persones

Objectiu

Facilitar la incorporació al món laboral a les persones en risc d’exclusió social ateses pel equips de serveis
socials d’atenció primària, d’acord amb l’objectiu de promoure l’ocupabilitat al Garraf de l’Àrea de Cultura,
Patrimoni, Ocupació i Esports d’aquest consell comarcal.

Acció

PROGRAMA FORMACIO I TREBALL
Col·laborar amb l’Àrea de Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports d’aquest consell comarcal en la gestió
dels Plans d’Ocupació - Formació i Treball - per persones en risc d’exclusió social.

Àmbit

Serveis Socials i Ocupació

Altres unitats participants

Àrea Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports del Consell Comarcal del Garraf. Servei d’Ocupació de
Catalunya. Diputació de Barcelona

Programes econòmics vinculats

SOC. Diputació de Barcelona
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Fitxa número 21

Àrea

Serveis a les Persones

Objectiu

Facilitar l’accés de la ciutadania a la informació sobre tots els serveis i entitats vinculades al benestar
social de la comarca del Garraf

Acció

GUIA DE RECURSSOS SOCIALS
Manteniment i potenciació de la guia de recursos socials del Garraf, inserida a la pàgina web del Consell
Comarcal del Garraf.

Àmbit

Serveis socials.

Altres unitats participants

Programes econòmics vinculats
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Fitxa número 22
Àrea

Serveis a les Persones

Objectiu

Desplegar les competències delgades en matèria d’ensenyament (menjador, transport i altres) garantint
els drets de l’alumnat d’ensenyaments obligatoris de la comarca del Garraf.

Acció

GESTIÓ DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA D’ENSENYAMENT
 Gestionar el servei de transport escolar
 Gestionar el servei de menjador escolar
 Gestionar els ajuts de menjador i desplaçament

Àmbit

Ensenyament

Altres unitats participants

Centres educatius, ajuntaments

Programes econòmics vinculats

Conveni de delegació de competències en matèria d’ensenyament per part de la Generalitat de Catalunya

45

Pla de Mandat 2015-2019

Fitxa número 23

Àrea

Serveis a les Persones

Objectiu

Vetllar per tal que l’atorgament dels ajuts de menjador i desplaçament -d’acord amb els criteris del
Departament d’Ensenyament i la normativa vigent-, garanteixi i compti amb els recursos necessaris per
donar resposta adequada a les necessitats i als drets dels nens/es de la comarca del Garraf.

Acció

PROGRAMA D’AJUTS I BEQUES DE MENJADOR I CAMPANYA DE SUPORT ALIMENTARI
ADREÇAT A INFANTS AMB VULNERABILITAT ALIMENTÀRIA
 Gestionar els ajuts de menjador i de desplaçament escolar per a l’alumnat amb necessitats
socioeconòmiques:
 Convocatòria pública de les Bases per a sol·licitar ajuts individuals de menjador i desplaçament escolar
per a l’alumnat amb necessitats socioeconòmiques.
 Valoració, aprovació i comunicació de les sol·licituds presentades per demanar ajuts econòmics.
 Gestió econòmica de les beques amb els diferents agents implicats.

Àmbit

Ensenyament, serveis socials.

Altres unitats participants

Centres educatius i departaments de serveis socials i ensenyament dels ajuntaments de la comarca.

Programes econòmics vinculats Conveni de delegació de competències en matèria d’ensenyament per part de la Generalitat de Catalunya

46

Pla de Mandat 2015-2019

Fitxa número 24
Àrea

Serveis a les Persones

Objectiu

Vetllar per tal que la gestió del servei de menjador escolar dels centres educatius respongui a les
necessitats educatives, de qualitat en el servei i de singularitat dels centres educatius i dels nens/es que
en són usuaris

Acció

PROGRAMA D’AJUTS I BEQUESDE MENJADOR I CAMPANYA DE SUPORT ALIMENTARI
ADREÇAT A INFANTS AMB VULNERABILITAT ALIMENTÀRIA
Coordinar el servei menjadors escolars de la comarca

Àmbit

Ensenyament

Altres unitats participants

Centres educatius, ajuntaments de la comarca

Programes econòmics vinculats Conveni de delegació de competències en matèria d’ensenyament per part de la Generalitat de Catalunya
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Fitxa número 25

Àrea

Serveis a les Persones

Objectiu

Garantir l’accés a les escoles de l’alumnat d’educació obligatòria que hagi de desplaçar-se fora del seu
municipi per falta d’oferta educativa, o bé del mateix municipi però distants del seu lloc de residència.

Acció

PROGRAMA DE TRANSPORT ESCOLAR OBLIGATORI
 Coordinar les rutes de transport escolar obligatori i no obligatori de la comarca.
 Adjudicar el servei de transport escolar obligatori i no obligatori i el servei de monitors per al transport
escolar.
 Organitzar les rutes de transport escolar de la comarca.
 Fer el seguiment i inspeccionar el funcionament d’aquestes rutes.

Àmbit

Ensenyament

Altres unitats participants

Centres educatius, ajuntaments de la comarca.

Programes econòmics vinculats

Conveni de delegació de competències en matèria d’ensenyament per part de la Generalitat de Catalunya
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Fitxa número 26
Àrea

Serveis a les Persones

Objectiu

Vetllar per a cobrir les necessitats alimentàries dels infants amb vulnerabilitat durant els mesos de
vacances escolars.

Acció

CAMPANYA DE SUPORT ALIMENTARI ADREÇAT A INFANTS AMB VULNERABILITAT
ALIMENTÀRIA
Gestionar i coordinar la “Campanya de Suport Alimentari” adreçat a infants amb vulnerabilitat alimentària,
amb els ajuntaments de la comarca.
 Convenis amb els ajuntaments per dur a terme la “Campanya de Suport Alimentari”.
 contracte per a la compra d’aliments frescos a un establiment de la comarca.
 Gestionar i coordinar amb els ajuntaments de la comarca la distribució d’aliments frescos per a un
bona alimentació dels infants i joves en èpoques de vacances escolars.

Àmbit

Ensenyament i Serveis Socials

Altres unitats participants

Entitats del 3r sector (Càritas i Creu Roja), centres educatius i ajuntaments de la comarca.

Programes econòmics vinculats

Diputació de Barcelona i ajuntaments de la comarca.
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Fitxa número 27

Àrea

Serveis a les Persones

Objectiu

Garantir el transport adaptat i assistit a serveis socials especialitzats d’atenció diürna a persones amb
discapacitat i persones grans amb dependència, que no poden fer ús del transport ordinari i que
presenten dificultats de mobilitat i/o necessitat d’acompanyament.

Acció

PROGRAMA DE TRANSPORT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUIDA
Gestionar i coordinar el servei de transport adaptat i garantit.
 Convenis amb ajuntaments (VNG i Sant Pere de Ribes), els serveis d’atenció diürna (Casa Empara,
Fundació Espiga Vilafranca)
 Organitzar les rutes.
 Seguiment i inspecció del funcionament d’aquestes rutes.

Àmbit

Ensenyament, serveis socials

Altres unitats participants

Serveis d’atenció diürna (Associació l’Espiga Penedès, Can Pahissa, Casa Empara, Centre de Dia l’APLEC).
Ajuntaments.

Programes econòmics vinculats Contracte Programa (Departament de Treball, Afers Socials i Família)
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Fitxa número 28

Àrea

Serveis a les Persones

Objectiu

Treballar amb les entitats del tercer sector i educatives de la comarca amb les que ens uneix el repte de
millorar les condicions de vida dels infants del Garraf amb l’objectiu de treballar contra l'exclusió social, i
contribuir a garantir la cohesió social, la prestació adequada de serveis socials i educatius

Acció

 Convenis amb les entitats del tercer sector a favor de la cohesió social.

Àmbit

Ensenyament, serveis socials

Altres unitats participants

Ajuntaments, centres educatius . Entitats del tercer sector

Programes econòmics vinculats Diputació de Barcelona
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Fitxa número 29

Àrea

Serveis a les Persones

Objectiu

Treballar en xarxa amb les regidories de joventut dels diferents ajuntaments de la comarca per dur a
terme projectes i activitats comunes

Acció

PROGRAMA DE JOVENTUT
Col·laborar i coordinar les activitats comarcals:
 Col·laborar amb la Oficina jove del Garraf i mantenir i difondre el butlletí digital Garraf On Line.
 Formular projectes de cooperació i col·laboració en dinàmiques d’ocupació pels joves als diferents
municipis.
 Dissenyar i posar en marxa un projecte de recolzament i formació entre instituts, ajuntaments i joves
amb problemes als instituts (expedients d’expulsió i altres).

Àmbit

Joventut

Altres unitats participants

Àrea de joventut dels ajuntaments de la comarca

Programes econòmics vinculats Contracte Programa (Departament de Treball, Afers Socials i Família)
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Fitxa número 30

Àrea

Serveis a les Persones

Objectiu

Vetllar pel correcte funcionament de les activitats de lleure per joves a la comarca.

Acció

PROGRAMA DE JOVENTUT.
 Inspeccionar les instal·lacions juvenils i activitats d’estiu de la comarca i emetre els informes a la
Direcció General de la Joventut.
 Ajudar a la difusió de la oferta d’instal·lacions i activitats de lleure pels joves a la comarca.

Àmbit

Joventut, Ordenació Territorial i Habitatge

Altres unitats participants

Centres d’esplai de la comarca , instal·lacions juvenils de la comarca

Programes econòmics vinculats

Contracte Programa (Departament de Treball, Afers Socials i Família)
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Fitxa número 31

Àrea

Serveis a les Persones

Objectiu

Treballar per a la prevenció de drogodependències entre els joves de Canyelles, Cubelles i Olivella, per
prevenir i reduir el consum de drogues.

Acció

PROGRAMA TRACA:
 Conveni amb els ajuntaments de Cubelles, Canyelles i Olivella
 Suport a la formació dels professionals i tècnics de joventut.
 Protocols de detecció i intervenció en el consum de drogues, mesures educatives alternatives a la
sanció per consum i/o tinença de drogues al carrer per a menors de 18 anys i acompanyament a altres
recursos de la xarxa.
 Programar activitats pròpies i complementàries a activitats i esdeveniments locals per als joves.
 Campanyes amb materials propis destinats a adolescents, joves i famílies.
 Difusió del model TRACA arreu del país.

Àmbit

Joventut

Altres unitats participants

Ajuntaments de Cubelles, Canyelles i Olivella

54

Pla de Mandat 2015-2019

Programes econòmics vinculats Departament de Treball, Afer Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona i
Ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella.
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Fitxa número 32

Àrea

Serveis a les Persones

Objectiu

Garantir que el jovent (entre 16 i 30 anys), que ha acabat l’educació formal o es troba en desocupació,
tingui una adequada ocupació o formació a través del Programa de Garantia Juvenil.

Acció

PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL
 Promocionar i difondre el Programa de Garantia Juvenil.
 Seguiment i tutorització als joves durant i després de la participació en el PGJ.
 Relació i coordinació amb les entitats i organismes que participin en el PGJ.

Àmbit

Joventut, ocupació

Altres unitats participants

Ajuntaments

Programes econòmics vinculats

Ajuntaments de Cubelles, Canyelles, Olivella, Sitges, Sant Pere de Ribes i SOC
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Fitxa número 33

Àrea

Serveis a les Persones

Objectiu

Cercar l’ocupabilitat per a joves

Acció

PROGRAMA DE I PER A JOVES : Joves per l’Ocupació i Fem Ocupació per Joves conjuntament
amb Ocupació
 Anàlisi de les necessitats formatives dels joves no cobertes d’acord amb situacions específiques
 Propostes d’àmbits d’actuació i formació
 Convenis amb els ajuntaments de la comarca del Garraf per el seu desenvolupament.
 Formació professionalitzadora
 Cooperació i treball amb empreses dels sectors traïts

Àmbit

Joventut, ocupació

Altres unitats participants

Ajuntaments

Programes econòmics vinculats
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Fitxa número 34

Àrea

Serveis a les Persones

Objectiu

Difondre i afavorir l’accés a la informació a l’alumnat i a les seves famílies sobre l’oferta educativa i
formativa de la comarca.

Acció

GUÍA DE L’OFERTA FORMATIVA DEL GARRAF
 Recopilació, introducció i maquetació de les dades de tots els centres educatius de la comarca al web
del Consell Comarcal del Garraf
 Tramesa de la guia, en format web, als ajuntaments i centres educatius, per difondre la informació a
totes les famílies interessades.

Àmbit

Ensenyament i joventut

Altres unitats participants

Centres educatius, ajuntaments i serveis educatius del Garraf

Programes econòmics vinculats
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Fitxa número 35

Àrea

Serveis a les persones

Objectiu

Estimular a la gent gran a participar en la vida social i política de la seva comunitat oferint un espai de
relació i comunicació entre les diferents organitzacions de gent gran de la comarca, mitjançant el Consell
Consultiu de la gent gran

Acció

PROGRAMA DE GENT GRAN
 Potenciació del Consell Consultiu de la gent gran.
 Intercanvi amb els Consells Consultius d’altres comarques.
 Organització de xerrades i debats sobre els temes més vigents en cada moment.

Àmbit

Gent gran

Altres unitats participants

Programes econòmics vinculats

59

Pla de Mandat 2015-2019

Fitxa número 36

Àrea

Serveis a les persones

Objectiu

Fomentar les relacions intergeneracionals, mitjançant el programa “Garraf-tallers, l’herència dels grans” i
altres que es puguin portar a terme, com a forma de potenciar l’envelliment actiu.

Acció

PROGRAMA GARRAF TALLERS
 Potenciació i difusió del programa en els centres educatius de la comarca.
 Promoció i foment del voluntariat entre la gent gran.

Àmbit

Serveis a les persones

Altres unitats participants

Centres educatius. Casals d’avis. Ajuntaments

Programes econòmics vinculats

Diputacio de Barcelona.
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Fitxa número 37

Àrea

Serveis a les Persones

Objectiu

Promoure la cultura de pau amb els joves i la societat de la comarca del Garraf

Acció

PROGRAMA GARRAF PER LA PAU
 Gestionar el Programa Garraf per la Pau que inclou l’organització de la Setmana per la Pau al Garraf,
destinada especialment als joves de la comarca, a través dels centres educatius; Impulsar i difondre el
Premi de Recerca per la Pau, en conveni amb la Fundació solidaritat de la Universitat de Barcelona.
 Dissenyar i portar a terme campanyes puntuals i cursos de sensibilització que fomentin la pau i la
solidaritat.

Àmbit

Cultura de pau

Altres unitats participants

Centres educatius, ajuntaments del Garraf, biblioteques i entitats de cooperació.

Programes econòmics vinculats

Diputació de Barcelona
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4.3- Àrea de Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports
Cultura i patrimoni
EL Consell Comarcal vol plantejar la creació de propostes culturals i turístiques del territori, la creació de productes i la seva comercialització a
en la promoció del patrimoni cultural del Garraf. A través de diferents plataformes. En d’altres la del Penedès. Hom recorda que el fil
conductor de la vinculació de l’economia i la cultura ha estat considerat, entre d'altres, a través dels estudis de la Cambra de Comerç, Industria
i navegació de Barcelona que han volgut il·lustrar la importància del sector cultural en el PIB. En el mateix sentit, s'ha conclòs que economia i
cultura no són dos mons a part, sinó dues realitats amb lligams creixents en el sentit que la segona crea riquesa i llocs de treball.
Malgrat el que ha quedat expressat anteriorment, l’experiència al Garraf, en relació al necessari tàndem dels àmbits de la cultura i el patrimoni
amb el turisme i les estratègies de desenvolupament econòmic, tenen camí a recórrer. El pes cultural i patrimonial que hi ha a les ciutats del
Garraf (a nivell conceptual i a nivell d’inversió feta al llarg dels darrers 30 anys) s’ha de concretar amb estratègies per a la promoció del turisme
cultural.
Hom recorda que aquesta és una proposta de treball que ha quedat recollida en el Llibre Blanc de la Cultura del Penedès i que ha format part
de la reflexió en el marc de les Jornades de Cultura i Turisme que van plantejar una nova reflexió sobre el paper del patrimoni i la cultura en
l’àmbit del desenvolupant econòmic. En aquest Pla de Mandat es planteja aprofundir en aquesta via de treball per abordar, conjuntament amb
el sector empresarial i les industries culturals del territori, l’emergència de l’activitat cultural com a palanca de dinamisme empresarial i de
projecció del territori.
El Consell Comarcal del Garraf així mateix fa un planteig de continuïtat de les línies de treball establertes a la Masia d’en Cabanyes com a
equipament cultural, patrimonial, turístic i social al servei de la ciutadania i al servei de la dinamització econòmica.
Hom planteja d’acord amb el llegat dels Cabanyes i amb l’acord amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú continuar amb el projecte
desenvolupat en els darrers anys. Una proposta, que posa en evidència, de nou, que en els moments socials i polítics que està vivint el país cal
donar protagonisme a la cultura i generar diàleg entre polítiques de promoció econòmica i polítiques culturals.
Hom planteja, així mateix, passos nous en relació al treball realitzat fins ara a la Masia d’en Cabanyes i al “Centre d’Interpretació del
Romanticisme Manuel de Cabanyes” consolidant cada un dels programes que s’hi ha plantejat: el d’activitats, en tant que membres de la xarxa
de Museus Locals de Barcelona i de la Xarxa d’Espais Escrits, posant èmfasi al turisme familiar i a la faceta social de l’equipament i el patrimoni
i també en el programa escolar, el de conservació i restauració, en el sentit de fer custòdia del llegat Cabanyes i poder-lo compartir i difondre,
el d’esdeveniments, amb la finalitat de generar dinàmiques empresarials i civils en aquest equipament patrimonial i el de millora
infraestructural, considerant l’equipament com un espai BCIN -Bé Cultural d’Interès Nacional- que cal permetre sigui gaudit per la globalitat de
la ciutadania considerant la finca- la Masia d’en Cabanyes i l’entorn natural- com una oportunitat per a la conjunció d’accions i activitats amb
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connotacions socials i culturals, i així mateix, de dinamització econòmica. Un projecte que necessariament hauria de sumar les oportunitats de
futur que pot plantejar l’espai museístic, l’espai verd i natura i un monument BCIN.
En relació a la participació de la comunitat local i científica, es deixa constància que aquest és el camí que es considera, també, cal reforçar. La
implicació de la població local i dels sectors culturals i els investigadors/es de la comarca vol ser també una de les línies de treball a reforçar
per esdevenir un equipament amb totes les característiques de comunitari.
Deixem constància que hem de continuar treballant en la posada en valor dels actius patrimonials de caire comarcal i, així mateix, establir i
redefinir aquelles accions plantejades de manera conjunta amb els ajuntaments. Apuntem en aquest sentit, els Quaderns de Patrimoni i d’altres
accions de promoció globals del patrimoni. Considerem, per altra banda, que aquest objectiu queda també vinculat a la carta del paisatge que
es lidera des de l’àrea d’acció Territorial.
Finalment, consten en aquest Pla de Mandat les actuacions a favor de la investigació i el reconeixement a la tasca social del periodisme i la
comunicació que es concreta, de manera bianual amb els Premis Eugeni Molero i Albert Virella i Bloda.
En l’àmbit de la cultura, es deixa constància d’altres accions que quedaran recollides en aquest Pla de Mandat Comarcal i que fan referència a
accions desenvolupades a partir de la voluntat pròpia d’aquest consell comarcal i/o fruit de la delegació de competències delegades de la
Generalitat de Catalunya.
Assenyalem, doncs, les accions de l’Arxiu Comarcal del Garraf, el Consorci de Normalització Lingüística (Consorci de Normalització Lingüística Alt
Penedès i Garraf). I en l’àmbit, civil, els convenis i les dinàmiques de col·laboració que es desprenen, amb l’Institut d’Estudis Penedesencs i les
Aules Universitàries de la Gent Gran.
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Ocupació
La proposta en matèria de promoció econòmica es vehicula, en aquest Pla de Mandat, de manera focalitzada a les propostes d’ocupació.
Hom recorda, i així ha quedat escrit en aquest Pla de Mandat Comarcal que la creació de Node Garraf ha suposat que el Consell Comarcal del
Garraf cedeixi el lideratge en l’àmbit de la promoció econòmica a aquest ens.
Així mateix, es considera que el Consell lideri les accions comarcals en matèria d’ocupació. Especialment, per a la coordinació i treball en xarxa
històrica que ha fet el Consell Comarcal del Garraf amb els municipis més petits.
Així les propostes d’ocupació que han estat motiu de treball amb administracions superiors per part del Consell Comarcal del Garraf, pensades i
consensuades amb els municipis amb la finalitat que responguin a les necessitats expressades per part de les administracions locals. Una
proposta de cooperació municipal que es pot plantejar amb diferents nivells d’intensitat en cada un dels programes possibles fet que suposa
que la composició i concreció de les accions es desenvolupin d’acord amb el nivell d’implicació i participació que cada municipi considera.
En aquest marc de cooperació, el Consell Comarcal del Garraf planteja les estratègies de futur i els objectius amb la finalitat de: a) Augmentar
la participació en el mercat de treball dels nostres ciutadans/es, b) Millorar les competències professionals, facilitar la reinserció en el mercat de
treball, c) Treballar en els projectes de joves millorant la seva ocupabilitat amb la implantació de la garantia juvenil, d) Liderar aquells
programes d’ocupació que, d’acord amb l’equilibri local i comarcal, es consideri que han d’esser coordinats per el Consell Comarcal.
En relació a l’ocupació, doncs, hom vol deixar constància que aquest consell comarcal continuarà impulsant el “Programa Treball i Formació”
que té com a objectiu millorar la qualificació professional de les persones en situació d’atur, mitjançant l’experiència laboral derivada del
contracte de treball subvencionat i la formació professionalitzadora: a) Adreçat a persones en situació d’atur, de 45 anys o més, i que hagin
exhaurit la prestació i/o subsidi per desocupació i, b) Adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la Renda Mínima d’inserció.
Així mateix, i d’acord amb el bagatge i l’experiència que ens ha donat els programes amb joves, hom considera un treball compartit amb els
agents/operadors d’ocupació i joves per a continuar liderant els projectes “Joves per l’ocupació” i “Fem ocupació per Joves”. Val a dir, que
aquest consell comarcal també plantejarà les candidatures a accions singulars –d’acord de nou amb el treball compartit amb els municipis– que
permetin atendre altres col·lectius no abordats en els programes anteriors de nou amb l’objectiu de reforçar l’ocupabilitat i les competències
professionals de les persones joves, millorant la seva qualificació o bé aconseguint una ocupació adequada al seu nivell acadèmic.

64

Pla de Mandat 2015-2019

Per altra banda, i en un àmbit no estrictament d’ocupació, el Consell Comarcal considera que cal continuar col·laborant amb Node i amb altres
agents implicats en la promoció econòmica en tots aquells projectes que de forma comuna plantegin reptes de futur en el nou escenari de cicle
econòmic, sembla, més favorable que en el passat. En aquest sentit, ens interpel·len per a formular junts i debatre noves directrius i
dinàmiques de treball que permetin un creixement sostenible al territori. Amb més oportunitats per a la ciutadania.
És en aquest sentit que la cooperació amb els sectors empresarials ha d’estrènyer. Així mateix, es planteja continuar la relació amb Node
Garraf -que com s’ha dit es troba en fase de reflexió- en relació als projectes vinculats al turisme que fins a l’actualitat hem desenvolupat: Pla
Sectorial de Turisme i sectors econòmics vinculats i altres. Cal fer referència, en aquest moment, i de manera especial al treball que es produirà
entre Node, el Consell Comarcal i EnoturismePenedes.
En aquest sentit, i d’acord amb els criteris expressats a l’inici del Pla de Mandat, en l’àmbit del turisme, es remarca la voluntat de sumar amb
l’Alt Penedès i adherir-se al Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès amb la finalitat de cercar complicitats i rendibilitzar i coordinar
esforços en l’àmbit de l’enoturisme i la promoció del Garraf, en les plataformes i accions que s’hi desenvolupen.
En aquest marc de treball, el Pla de mandat Comarcal, ha de recordar, finalment que aquesta ha estat una comarca amb moltes dificultats
econòmiques en el passat, fruit de la crisi i que caldrà sumar no només des de la perspectiva de l’ocupació i la promoció econòmica. Com s’ha
dit anteriorment, aquest territori té, malgrat la posició estratègica entre Barcelona i Tarragona, un handicap en les infraestructures de mobilitat
respecte altres territoris: la C-15 i la tarifa de mobilitat en tren. Aquest es un factor que impacte en l’ocupació dels nostres ciutadans/es. En
aquest sentit, caldrà durant aquest mandat, sumar esforços -locals, comarcals, amb sectors econòmics i socials- per a reivindicar un tractament
més just en matèria de mobilitat.

Esports
El Consell Comarcal del Garraf és membre del Consell Esportiu del Garraf en el sentit de recolzar el seu projecte al territori.
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Fitxa número 38

Àrea

Cultura, Patrimoni, Ocupació, i Esports

Objectiu

Promoure l’ocupació al Garraf. De forma especial a les persones amb dificultats d’ocupabilitat i dificultats
d’inserció.

Acció

PROGRAMA FORMACIÓ I TREBALL
Gestió del programa de Formació i Treball i altres politiques d’ocupació del SOC
 Persones en situació d’atur
 Persones beneficiaries de la Renda Mínima d’Inserció
 Col·lectius especialment vulnerables
 Convenis i treball en xarxa amb els ajuntaments d’acord amb la normativa i amb altres voluntats
expressades.

Àmbit

Ocupació

Altres unitats participants

Organització i Serveis Generals

Programes econòmics vinculats Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. SOC. Ajuntaments de la comarca
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Fitxa número 39

Àrea

Cultura, Patrimoni, Ocupació, i Esports

Objectiu

Treballar per l’ocupabilitat i la formació dels joves

Acció

PROGRAMA DE I PER A JOVES: Joves per l’Ocupació i Fem Ocupació per Joves
 Anàlisi de les necessitats formatives dels joves no cobertes d’acord amb situacions específiques
 Propostes d’àmbits d’actuació i formació
 Convenis amb els ajuntaments de la comarca del Garraf per el seu desenvolupament.
 Formació professionalitzadora
 Cooperació i treball amb empreses dels sectors traïts

Àmbit

Ocupació i Joventut

Altres unitats participants

Serveis a les persones

Programes econòmics vinculats Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. SOC. Ajuntaments de la comarca

67

Pla de Mandat 2015-2019

Fitxa número 40

Àrea

Cultura, Patrimoni, Ocupació, i Esports

Objectiu

Realitzar la intermediació laboral i la prospecció empresarial des d’una òptica comarcal amb la finalitat de
conèixer les empreses, les seves característiques i les necessitats del mercat laboral.

Acció

PROGRAMA LA PROSPECCIÓ OCUPACIONAL AL GARRAF
 Treball conjunt amb els ajuntaments de prospecció
 Conveni de col·laboració Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments

Àmbit

Ocupació i Joventut

Altres unitats participants

Serveis a les persones

Programes econòmics vinculats Diputació de Barcelona – Xarxa de Governs Locals - Ajuntaments de la comarca
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Fitxa número 42

Àrea

Cultura, Patrimoni, Ocupació, i Esports

Objectiu

Fer custodia, difusió i promoció del patrimoni de la Masia d’en Cabanyes en la seva globalitat .
Considerant la Masia i la zona verda com a espai BCIN – Bé Cultural d’Interès Nacional – al servei de la
globalitat de la comarca. Considerant així mateix, aquest espai com una espai cultural i social i educador.

Acció

Àmbit

PROGRAMA DE CUSTODIA DEL LLEGAT CABANYES
Programes:
 Activitats
 Activitats educatives
 Esdeveniments
 Comunicació
 Recerca i investigació
Cultura i Patrimoni

Altres unitats participants

Programes econòmics vinculats Diputació de Barcelona - Xarxa de Museus Locals : Ajuntaments . Entitats econòmiques . Associacions
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Fitxa número 43

Àrea

Cultura, Patrimoni, Ocupació, i Esports

Objectiu

- Promoure i difondre el patrimoni de la comarca del Garraf

Acció

PROGRAMA DE PROMOCIO I DIFUSIÓ
Publicacions i promoció de la globalitat de la comarca del Garraf que tinguin com a eix central el
patrimoni i la cultura
 Creació de paquets/propostes patrimonials i turístiques.
 Comunicació a traves de les xarxes socials i altres formats.

Àmbit

Cultura

Altres unitats participants

Equipaments patrimonials. Consorcis de Promoció Turística NODE GARRAF . Enoturisme Penedes

Programes econòmics vinculats Diputació de Barcelona. Entitats econòmiques i socials
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Fitxa número 44

Àrea

Cultura, Patrimoni, Ocupació, i Esports

Objectiu

 Dinamitzar i estimular debats en relació al paper de la cultura en el desenvolupament econòmic.

Acció

PROGRAMA DE DEBATS I REFLEXIONS ESTRATEGIQUES
 Organització de les jornades de debat estratègic: ”Jornades de Cultura i Turisme II”

Àmbit

Cultura i ocupació

Altres unitats participants

ADEGP. Diputació de Barcelona. Entitats i empreses culturals. Museus
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Fitxa número 45

Àrea

Cultura, Patrimoni, Ocupació, i Esports

Objectiu

 Compartir amb l’ajuntament de la ciutat de Vilanova i la Geltrú les propostes de futur en relació al
patrimoni cultural de la Masia d’en Cabanyes

Acció

 Conveni de col·laboració amb l’ajuntament de la ciutat.
 Planteig i disseny de futur.

Àmbit

Cultura i Patrimoni

Altres unitats participants

Serveis Generals i Organització

Programes econòmics vinculats Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
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Fitxa número 46

Àrea

Cultura, Patrimoni, Ocupació, i Esports

Objectiu

Treballar conjuntament amb les entitats de la comarca del Garraf de caire comarcal, que comparteixen
objectius i valors culturals amb el Consell Comarcal del Garraf.

Acció

Convenis de col·laboració amb entitats comarcals.
 IEP.
 Aules Universitàries.
 Centre de Recursos pedagògics.

Àmbit

Cultura i Patrimoni

Altres unitats participants

Programes econòmics vinculats Diputació de Barcelona
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Fitxa número 47

Àrea

Cultura, Patrimoni, Ocupació, i Esports

Objectiu

Desenvolupament i gestió de les competències delegades en matèria d’arxius.

Acció

ARXIU COMARCAL
 Coordinació i treball amb l’Arxiu Comarcal del Garraf
 Propostes d’investigació i publicacions

Àmbit

Cultura i patrimoni

Altres unitats participants

Programes econòmics vinculats Generalitat de Catalunya. Ajuntament de Vilanova
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Fitxa número 48

Àrea

Cultura, Patrimoni, Ocupació, i Esports

Objectiu

Participació en els consorcis vinculats a la cultura i la promoció turística i patrimonial, amb la finalitat de
poder treballar conjuntament per a projectes comarcals

Acció

ACCIONS I COORDINACIÓ AMB ELS CONSORCIS
 Consorci de Normalització Lingüística
 Consorci Node Garraf
 Enoturisme Penedès

Àmbit

Cultura i patrimoni. Acció Territorial

Altres unitats participants

Programes econòmics vinculats Generalitat de Catalunya. Diputació de Barcelona. Consorcis
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Fitxa número 49

Àrea

Cultura, Patrimoni, Ocupació, i Esports

Objectiu

Recolzar i difondre la tasca que es desenvolupa a la comarca del Garraf en l’àmbit del Periodisme, la
comunicació i la investigació, entenent que forma part de la cohesió i la identitat com a territori

Acció

PREMIS EUGENI MOLERO I VIRELLA I BLODA.
De periodisme i investigació comarcal (de caràcter bianual)

Àmbit

Cultura i patrimoni

Altres unitats participants

Programes econòmics vinculats Associació de Periodistes del Garraf, Amics de la Biblioteca-Museu Balaguer, Servei Educatiu del Garraf
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4.2- Àrea de Serveis Generals i Organització
Els Serveis Generals i l’Organització del Consell Comarcal del Garraf s’han plantejat com a l’espai de cobertura i suport organitzatiu de la
globalitat del Consell Comarcal del Garraf. No obstant, hom recorda que estem parlant també de la comunicació, de societat del coneixement i
les noves tecnologies, de la gestió dels recursos humans i, de manera especial, de la gestió econòmica i financera d’aquesta institució.
Hom deixa constància, d’acord amb el que ha quedat expressat en la introducció d’aquest document, que els consells comarcals del país estan
en aquest moment històric, reivindicant el paper dels consells comarcals a Catalunya. Hom recorda en aquest sentit, que si bé la Llei de
Governs Locals va fer tràmit parlamentari, es encara una assignatura pendent que afecte els consells comarcals i el seu finançament .
En aquest sentit, el Consell Comarcal del Garraf vol participar activament en el redisseny dels consells comarcals del país donant sentit al
model d’èxit que són els consells comarcals, garantint que els municipis petits i mitjans puguin tenir els mateixos serveis que els més grans. Així
mateix, contribuint a crear un model estable de relacions amb la Generalitat de Catalunya i una comunicació fluïda que permeti millorar la
gestió, el finançament i l’aclariment de funcions dels consells comarcals.
Per tot el que ha quedat expressat, aquest consell comarcal considera que cal participar activament en aquells espais on es debati el futur
d’aquesta institució comarcal.
Per altra banda, també ha estat motiu de comentari que un dels criteris que es contemplen en aquest Pla de mandat com a prioritaris ha
d’ésser el treball de cooperació amb els municipis. En allò que fa referència al que queda establert per la normativa vigent i així mateix,
mancomunant o establint convenis de col·laboració en relació a la prestació i assessorament de serveis. I finalment , escoltant aquelles
propostes que sota el criteri de subsidiarietat , proximitat, eficiència i eficàcia es plantegin en benefici dels serveis públics de qualitat.
Es en aquest àmbit de treball que el consell comarcal ha de mantenir les bases i l’excel·lència en allò que fa referència l’atenció als ciutadans/es
amb els principis d’una bona administració, l’accés als ciutadans/es als serveis tant a nivell presencial com a telemàtic, l’accés a la informació i,
el desenvolupament del que queda establert en la llei de la Llei de transparència, l’accés a la informació pública i bon govern. Com es sabut,
aquesta llei pauta que les institucions que prestin serveis públics han de garantir la transparència de la informació pública per mitjà d’un
sistema integral d’informació i coneixement en format electrònic i a través del Portal de Transparència. En aquest sentit , el consell comarcal vol
ser-ne desenvolupador actiu. També, en la mateixa línia, desenvoluparà les accions vinculades a la comunicació i la Web del Consell Comarcal
del Garraf.
En relació a les noves tecnologies i la societat del coneixement es deixa constància de la col·laboració entre el Consorci d’Administració Oberta
de Catalunya i el Consell Comarcal del Garraf en la prestació de serveis d’assistència tècnica a les administracions locals de la comarca per a la
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millora de la prestació dels serveis públics mitjançant la utilització de les TIC . Així mateix , que el Consorci AOC, en el desplegament de la seva
actuació ha constatat que l’activitat dels municipis, depèn en bona mesura de la prestació o no per part del consell comarcal d’un servei
d’assistència als municipis en aquesta matèria. És en aquest darrer sentit, que el Consell Comarcal del Garraf vol continuar col·laborant – a
través de convenis de col·laboració - amb ajuntaments de la comarca per donar suport a la implantació de l’administració electrònica en
aquests municipis.
Tot plegat, considerant que en la societat en que vivim oberta a tot tipus d’informació, comunicació i serveis, les tecnologies relacionades amb
Internet permeten una manera de treballar, d’intercanviar i interaccionar amb un nombre major de persones i, també sector econòmic i social.
En relació al que fa referència a la gestió dels recursos humans del Consell Comarcal del Garraf , aquesta area basarà la seva actuació en la
premissa de continuïtat de l’equip humà del Consell Comarcal del Garraf, cercant sempre l’harmonia amb la legislació vigent i garantint un
treball des de la qualitat i eficiència dels serveis públics. Per altra banda, aquest consell comarcal vetllarà per la continuïtat en les propostes de
Formació i Fons Social com a eina al servei i al costat dels treballadors/es.
En relació a d’hisenda del Consell Comarcal del Garraf i dels recursos econòmics per a fer front a la globalitat d’accions actuals i de futur, hom
planteja que es vol abordar aquest Pla de mandat treballant enèrgicament per a millorar els recursos del Consell Comarcal del Garraf i, així
mateix la tresoreria. En el sentit que es plantejarà la recerca de nous recursos econòmics i es tindrà cura que els acords econòmics – i els
ingressos- es rebin de manera adequada per una millor atenció als proveïdors/es i sector empresarial , prioritzant , sempre , l’àmbit social.
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Fitxa número 50

Àrea

Serveis Generals i Organització

Objectiu

Treballar amb els ajuntaments en el planteig de Serveis i Projectes compartits de futur.
Vetllar per la cooperació municipal i el treball en xarxa en el marc de la normativa vigent, i també, la
necessitat expressada de cooperació.

Acció






Estructurar i elaborar els mecanismes de relació amb els ajuntaments que permetin un bon
desenvolupament d’accions, serveis i activitats
Estructurar i elaborar mecanismes de relació amb els ajuntaments que permetin abordar nous
projectes compartits i de futur .
Projectes de futur : PCET i altres

Àmbit

Serveis Generals i organització i Acció Territorial

Altres unitats participants

La globalitat de l’organització

Programes econòmics vinculats
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Fitxa número 51

Àrea

Serveis generals i organització

Objectiu

Treballar per a un millor finançament del Consell Comarcal del Garraf i per aconseguir que la tresoreria
del Consell Comarcal pugui respondre a la normativa vigent (llei d’estabilitat) i pugui executar-se d’acord
amb les prioritats del Consell Comarcal del Garraf (prioritat de criteris socials ...)

Acció

PROGRAMA DE PRESSUPOST I COMPTABILITAT:





Gestió pressupostària
Gestió financera
D’acord amb la Llei d’estabilitat (Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera i Llei de pressupostos)

Àmbit

Serveis Generals i organització

Altres unitats participants

La globalitat de l’organització

Programes econòmics vinculats
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Fitxa número 52

Àrea

Serveis Generals i Atenció a la Ciutadania

Objectiu

Facilitar a la ciutadania, entitats i altres institucions l’accés a la informació sobre els serveis i activitats del
consell comarcal, contribuint al coneixement de la institució comarcal i els seus objectius.
Contribuir a la transparència en la gestió i visibilització del Consell Comarcal del Garraf

Acció

PROGRAMA DE COMUNICACIÓ:
Difusió dels posicionaments, programes, accions i serveis del consell comarcal, a través de notes i
dossiers de premsa, gestió d’entrevistes, publicacions al web institucional, butlletí electrònic i xarxes
socials.

Àmbit

Comunicació

Altres unitats participants

Totes les àrees del consell comarcal.
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Àrea

Serveis Generals i Organització

Objectiu

Garantir als ciutadans l’accés als serveis públics d’acord amb la Llei11/2007 posant al seu abast tots els
recursos de relació telemàtica per accedir als serveis del Consell Comarcal del Garraf i, alhora, obtenir
informació amb més rapidesa i comoditat.

Acció

PROGRAMA DE NOVES TECNOLOGIES :
 Fomentar l’ús de la tramitació digital de la ciutadania arribant al total dels tràmits possibles.
 Potenciar l’ús de l’eina Via Oberta, d’interoperabilitat entre administracions per evitar tràmits a la
ciutadania.
 Promocionar i facilitar el Certificat Digital (idCAT) de l’Agència Catalana de Certificació (CARCer) a la
ciutadania.

Àmbit

Atenció a la ciutadania i noves tecnologies

Altres unitats participants

Tot el Consell Comarcal

Programes econòmics vinculats

Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC)
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Àrea

Serveis Generals i Organització

Objectiu

Facilitar l’accés dels ens públics de la comarca als serveis digitals de les administracions públiques

Acció

PROGRAMA DE NOVES TECNOLOGIES :
 Assistència tècnica des de l’Oficina Comarcal de Suport a l’Administració Electrònica (OCSAE) dels
projectes de l’AOC en el territori.
 Desenvolupament del Conveni Marc d’Interoperabilitat entre les administracions.
 Promocionar i facilitar el certificat digital de treballador públic TCAT de l’Agència Catalana de
Certificació (CATCert).

Àmbit

Noves tecnologies

Altres unitats participants

Programes econòmics vinculats

Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC)

83

Pla de Mandat 2015-2019

Fitxa número 55

Àrea

Serveis Generals i Organització

Objectiu

Compartir coneixements amplis amb als treballadors i treballadores del Consell Comarcal del Garraf per
tal d’implantar de manera més eficient l’administració Electrònica i la Gestió Documental

Acció





Àmbit

Serveis generals i organització

Altres unitats participants

La globalitat del Consell Comarcal del Garraf.

Pla intern de desplegament de l’Administració Electrònica.
Formació en els usos de la plataforma EACAT i en totes les aplicacions que se’n deriven.
Criteris de gestió de la documentació electrònica i el seu arxiu.

Programes econòmics vinculats
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Àrea

Serveis Generals i Organització

Objectiu

Garantir la transparència i el bon govern en la gestió del Consell Comarcal del Garraf

Acció

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
Posar en funcionament al Portal de la Transparència del Consell Comarcal del Garraf.
 Donar a conèixer els seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i
actualitzat.

Àmbit

Serveis generals i organització

Altres unitats participants

La globalitat del Consell Comarcal del Garraf

Programes econòmics vinculats

Portal desenvolupat a través del conveni amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya
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Pl. Beatriu de Claramunt, 5-8
08800 Vilanova i la Geltrú
T 93 810 04 00 • F 93 810 00 55
comunicacio@ccgarraf.cat
www.ccgarraf.cat

