Dades del Consell Comarcal del Bages 2018

52

Persones ateses
de gener a juny

Formació realitzada als equips bàsics
professionals:
“L’art de la supervivència en serveis socials”

17
Assistents

Convocatòria anual d’atorgament d’ajuts
econòmics

183
164

Municipis participants

Municipis participants

18

13

Pressupost

Pressupost

28.088,20 €

22.304,00 €

Infants i adolescents participants

Infants i adolescents participants
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Serveis d’interpretació
lingüística anuals

Assessoraments tècnics
d’estrangeria anuals

Tallers de diversitat i
convivència

XAIR
50-60 persones/plenari

1452

121

8

1

ia

4

15.480

6

14,18

Combustibles sòlids

6

53,25

24

639

72

Àrea de Turisme

4

21

Nous adherits

El programa de Punts
d’Informació Turística (PIT), vol
dotar a la comarca del màxim
nombre de Punts d’Informació
Turística complementaris on
el turista tingui possibilitat
de ser informat de l’oferta
turística existent, alhora que
pugui rebre assistència i
suport en l’organització de la
seva estada.

25

Sessions

45

Nous adherits

3 5

Renovats

Sessions

Total sol·licituds
primera acollida

125
104

602
229

24 2

Grup
terapèutic
per dones
víctimes de
violència
masclista

45 tallers impartits a infants, joves i
professionals

Aportació cabal
sobre consum en
baixa municipal

Inversió en actuacions
de reposició i millora

Àngels de nit

13 Agents

Oficina tècnica

11

24

Ajuntaments usuaris
del servei

Sessions
de 2 hores

Grups
realitzats

“Persones que es mouen”
Exposició itinerant

28

Contractes de
subministrament
d’energia optimitzats

26

Auditories/projectes/
plans/estudis/plecs
redactats

9

Formacions / accions
de sensibilització
realitzades

892

3 1

Servei d’acolliment
d’urgència per
víctimes de
violència masclista

Dones

Infant

200 participants

90 Participants

Organitzada per Metges del Món.
Exposada a 5 municipis

12

Restaurants

2.313

Fet al Bages

Formació per a fer empreses agroalimentàries visitables.

3

3,31%

Violència

Altres

28,1%

15

Empreses

Adherits

Col·laboració dels alumnes del CFGS d’Animació sociocultural del Guillem Catà i dels
professionals de joventut dels municipis de la comarca del Bages.

Professionals contractats
L’Agència gestiona 10.176
factures anuals per un import total
de facturació de 3.623.483,59 €.
Per cada 1€
que aporten els
ajuntaments
a l’Agència,
obtenen 6€

Taxa de retorn
per ajuntament

84

d’estalvi.

1,10%

23,51%

0,55%

Salut

Psicològic

Laboral

Escoles
Sessions

Curs 2016-2017

Curs 2017-2018

24 d’octubre
Primera Reunió
Institucional
Catalunya Central

1

6

Enguany és el tercer curs
escolar que s’ofereix
aquest recurs.

Adolescents i joves

13 desembre
Constitució Taula Comarcal
Seguiment Bages

Tutelats per la DGAIA el
Bages al 2018

33
44

321

Places al Bages
(cada 6/9 mesos)

Projecte de prevenció de
la violència masclista en
parelles joves.

2 3

Persones acollides al programa
estatal de protecció internacional

Participació de:

Grups classe

Centres

5 tallers, 145 sessions i 1933
alumnes d’11 centres de
secundària de la comarca.

7
5
8
7
5

Primer
ESO

Cada sessió té una durada
d’1 hora.

Segon
ESO
Tercer
ESO
Quart
ESO

Centres
Sessions

Batxillerat

422
294
507
353
357

40
26
21
28
30

Obrim els
armaris

Actualment està format per dos equips: l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) format per professionals de la psicologia, la
pedagogia, el treball social i l’educació social i el SIFE (Servei de valoració i suport als acolliments en família extensa d’infants i adolescents)
format per professionals de la psicologia i el treball social.
Les principals funcions del SEAIA són donar suport tècnic i assessorament als serveis socials bàsics i altres serveis de la xarxa, fer
valoracions especialitzades de situacions de risc greu o desemparament d’infants i adolescents, proposar i fer el seguiment, el tractament
i l’avaluació de les mesures de protecció.

Emocions, sexe
i pressió social

Valoració i diagnòstic de

Assessorament als
professionals dels

94

27

EBAS

Respecte

325

del Bages

0-3

anys

Infants/adolescents
en situació de
desemparament

Per potenciar
habilitats parentals

Vingudes de:

Sant Vicenç de Castellet

Sallent

Castellbell i el Vilar

El Pont de Vilomara

Cardona

Manresa

Súria

Reunides per realitzar diverses activitats amb
l’apoderament femení com a fil conductor

Servei d’Atenció Integral LGTBI Bages (SAI)

Oscil·lació d’edat

34-82

Seguiment i
tractament de

206

Exposició fotogràfica itinerant

20 anys treballant per la
protecció a la infància
i l’adolescència.
Una mirada a través
de l’objectiu

10

Accions de sensibilització LGTBI
Unes colònies d’aventura
Conte per infants de 8 a 10 anys.
Conte + CD amb cançons per
representar en format cantata.
Elaboració i presentació del primer
Pla Comarcal per garantir els drets de
les persones lesbianes, gais, trans,
bisexuals i intersexuals (LGTBI).

800
Exemplars

30

Ajuntaments beneficiaris

Servei d’Atenció Integral
LGTBI Bages (SAI)
Creació i posada en marxa del primer servei comarcal
d’atenció integral a les persones LGTBI (SAI LGTBI BAGES).

B

Seguiment i suport a

37
Nuclis de família extensa amb
infants /adolescents acollits

Municipis en la que
s’ha exposat

Suport sòcio-educatiu i
intervenció familiar a

66

Parament

Equipament

Prestacions
d’urgència
especial

26

Centres de
primària gestionats

4

Ajuts individuals de
menjador escolar
Adjudicades

50%

2739

40

AID Col·lectiu Ampans
AID Individual (curs 2017-2018)
AID Col·lectiu (curs 2017-2018)
Transport educació especial
Transport no obligatori
+ batxillerat
Transport obligatori

3.884.014,84€

Béns públics de caràcter preferent 31,89%

Infants/adolescents en
situació de risc greu
mitjançant la mesura del
compromís socioeducatiu

Defineix prèviament l’ampliació
al menú superior del document PDF.
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Total

728

49
Dies

Segon trimestre

61
Dies

Tercer trimestre

58
Dies

Quart trimestre

304
Reclamacions resoltes per
mediació
(acord de mediació)

361
Reclamacions arxivades
per no haver prosperat la
mediació

Assistents

Assistents

100

1504

Polígons

50

15.790

42.465

49.314

52.097

56.595

56.044

52.122

48.158

67.786

88.453

46%
7%
23%
3%
3%
7%
11%

Cerca d’informació d’un polígon concret
Cerca de sòl o naus industrials

61

Altres consultes

Inclusió d’anuncis de naus/terrenys
en venda/lloguer

Consultes

Consultes d’altres administracions

Cerca de llistats d’empreses i/o
informació d’empreses

Projecte de millora de la
senyalització als PAE:
Invest-in-Bages 2018

114

56
164

264

135

205

Executar projectes als PAE
conjuntament entre les
associacions d’empresaris i
els Ajuntaments

69

125

Lloguer

Venda/lloguer

180
Naus

Lloguer

Expedients resolts per
laude notificat a la persona
consumidora

Expedients inadmesos

12
Ajuntaments
adherits a l’actuació
conjunta comarcal

Reedició de material
promocional pels polígons i
empreses del Bages

344

Venda

69
Rètols entregats
a 14 municipis

1
Plànol comarcal
dels PAEs

Total

Impuls de la 2a reunió
de presidents d’associacions
de polígons industrials
del Bages

77
Assistents

Estructura

1

2

Reclamacions arxivades
per desistiment i altres
motius

Expedients arxivats

19
Assistents

Convenis de col·laboració per l’impuls del teixit
industrial i pel desenvolupament dels Polígons
d’Activitat Econòmica

Gaià

Navàs
Balsareny

Actuacions

1

4

107.692

Empreses que volen introduir o
modificar les seves dades al cens

Cardona

Dies

4

0

Treballadors

Tipologia de les consultes ateses pel Servei de
Localització Empresarial Comarcal durant el 2018.

6
3
8
5
4

Talent
Governança per al
desenvolupament territorial

6

Creació de l’Agència de
Desenvolupament Comarcal

Millora de les
infraestructures
Impulsar el Pacte Comarcal
d’Infraestructures

7

Formació adaptada a la demanda per una ocupació de qualitat

5

3

4

Concertar i planificar
l’oferta formativa a
escala comarcal

Impulsar programes
per a l’ocupació en
col·lectius específics
(joves, +45 anys..)

Potenciar nous perfils
professionals que s’ajustin
a les necessitats de la
indústria del futur

4

3

Desenvolupar un servei de gestió
del sòl i sostre industrial de la
comarca

Impulsar els sectors
econòmics emergents i el
foment de l’emprenedoria

Incrementar la capacitat de
creació, desenvolupament
i atracció de talent a la
comarca

8

Millorar l’oferta de transport
públic i l’accessibilitat als polígons

Castellnou
de Bages

Sant Mateu de Bages

Promoció territorial

5

3

Elaborar un pla de
màrqueting de la comarca

Impulsar activitats de
formació en l’àmbit de la
internacionalització

5

Sallent
Artés

Callús

Fonollosa

Sant Fruitós
de Bages
Navarcles

Sant Joan de Santpedor
Vilatorrada

Atracció i retenció del talent per a un ecosistema emprenedor

Gestió eficient dels
polígons

Millorar l’estat, la gestió i la
interrelació dels polígons
d’activitat econòmica

Avinyó

Súria

Aguilar
de Segarra

Talamanca
Rajadell

Manresa
El Pont
de Vilomara i
Rocafort

Castellfollit
del Boix

Desenvolupament de la capacitació tecnològica

4

5

3

Desenvolupar estructures
i eines per consolidar un
ecosistema innovador
al Bages

Dissenyar i implementar
un pla d’activitats de
promoció tecnològica
al territori

Impulsar l’economia
circular a la indústria

Mura

Castellgalí
Sant Salvador
de Guardiola
Castellbell i
el Vilar

Sant Vicenç
de Castellet

Marganell
Monistrol de
Montserrat

Promoció

19

21498

Empreses

D’aquí sorgeixen 8 línies d’acció estratègiques que agrupen les accions i mesures seleccionades i el número d’actuacions que integren:

3

Arbitratge
Subministrament elèctric i
serveis de telecomunicacions
(telefonia i internet).

40

• Objectius: estructura (mancomunar per millorar en l’estructura), promoció de la comarca, retenció de talent.

Mediacions
Telecomunicacions, sub.
elèctric, garanties, gas,
transport aeri, altres serveis de
transport, hotels i restaurants,
mobles, sub. d’aigua,
assegurances, bancs, compra
de vehicles, reparacions
i instal·lacions, comerç
electrònic, joguines, lloguer
d’habitatge, altres.

Jornada tècnica
comarcal celebrada

20

Sant Feliu
Sasserra

• Eixos: cooperació, diversificació i posar en valor.

FB

684

1

Empreses dels sectors de la producció
de teixit de fibra de vidre i la creació de
productes a partir de fibra i resines

Principals aspectes a considerar per al desenvolupament territorial del Bages a partir de 3 eixos, 3 àmbits i 3 objectius que orienten les
línies estratègiques del Pla d’acció:

GN

14

Càpsules formatives impartides
a tècnics municipals

Empreses de
la comarca

Jornades i reunions amb empresaris i associacions d’empresaris de polígons industrials

• Àmbits: formació i competitivitat, ocupació i qualitat i entorn i sostenibilitat.

30

2

6

80

Aquest document estratègic integra estudis i plans proposats per diversos agents del territori, suma els esforços i capacitats de les
dues administracions i, amb tot, consensua escenaris i estratègies amb els agents del territori tot prioritzant les accions més eficaces i
eficients per al desenvolupament econòmic de la comarca.

+1 Mes

Reclamacions rebudes i
gestionades

Sessió tècnica
sectorial realitzada

Assistents

Recuperació de materials
de fibra de vidre

Ha estat creat a partir de l’anàlisi de 8 programes o plans estratègics de la comarca.

Primer trimestre

Denúncies rebudes i
gestionades

1

120

Jornada comarcal d’Innovació en
la modernització dels polígons del
Bages en el marc de la 5a reunió
anual d’associacions empresarials de
polígons del Bages

Amb la voluntat de donar un pas endavant en les polítiques de suport i impuls a les empreses i els treballadors del Bages, el Consell
Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa han treballat conjuntament per elaborar el Pla d’Accions per al Desenvolupament
Econòmic del Bages.

Període mitjà de pagament a proveïdors

Ponències sobre economia circular
realitzades a les Associacions
d’empresaris de polígons

Parcel·les

Pla d’acció per al desenvolupament al Bages 2018

Transferències als ajuntaments de la comarca

7

70

Protecció i promoció social 28,80%

69,02€ 1.530.651,46€

Treball conjunt amb
el sector del metall i
les llimadures

Venda

3.508.339,19€

Cost/persona

17

Empreses en què s’han realitzat informes
d’auditoria de potencial de circularitat

150

Tines

Utilitza el ratolí mentre mantens pressionada la barra
espaiadora per moure’t per la infografia.

0

1-15 Dies

14

1

Edifici
(Casa del segle XVII)

Serveis públics bàsics 12,47%

1446

16 Dies - 1 Mes

1

Església

1.518.544,63€

Mini xarxes de calor al PI
Santa Anna III i
Santa Maria d’Artés

Reciclatge de residus
(polièster, cotó, poliamida)

Durant el 2018 es van realitzar visites als 100 polígons per a actualitzar el cens de sol i sostre, i per revisar els límits dels polígons de la
comarca per al cens del SIPAE de la Generalitat.

937.855,61€

0€

12

Ofertes de parcel·les i naus en venda/lloguer

Accions de caràcter general 7,70%

Ingressos obtinguts per l’aplicació
de preus públics (informes PAUs)

Fusta industrial
com a combustible

236

307

Deute públic 0,12%

Projecte realitzat en col·laboració amb l’Ajuntament de Manresa

Educació especial
preceptiu

UEC

Accions de caràcter econòmic 19,01%

6
Institucions i
entitats comarcals

Decret 160/1996, 14 de maig. Tot aquell alumne que no
disposa d’escola en el seu municipi té gratuïtat del servei
de menjador.

(en nombre d’alumnes)

2.315.912,04€

9

Universitats i centres de formació
professional i ocupacional

Oportunitats de millora (sinérgies)
detectades en diferents àmbits

30

Preceptius

15.100,00€

3

Manteniment, millora i actualització del cens i el SIG de polígons i empreses del Bages
( www.poligonsbages.cat )

Transport escolar

7

10

Agrupacions empresarials sindicals i
empreses a títol particular

Generalitat de Catalunya

Simbiosi Industrial al Bages
Visites tècniques
realitzades

3
Administració local

Menjador escolar

Denegades 672

114

31

Evolució del nombre de visites anuals a la web
de polígons i empreses del Bages

Declaracions d’interès de béns locals

500€

La Taula de la Formació del Bages es constitueix l’any 2018
com un òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu
que té per objectiu coordinar, compartir i unir esforços per
millorar l’ocupabilitat i la competitivitat al territori, a través de
resoldre mancances importants quant a estudis bàsics i formació
professionalitzadora per part d’alguns sectors de la població,
així com vetllar per adequar l’oferta formativa a les necessitats
de l’empresa.

d h e ri d
sA

Escoles bressol
gestionades

Pressupostos aprovats del consell comarcal del Bages

8.000€

Taula de la formació del Bages

Municipis

Serveis Financers

12.179.766,31€

Programa Treball i Formació dirigit a la contractació
i formació professionalitzadora
de persones aturades

(en nombre d’alumnes)

Adjudicades

10

Contractes de 6 mesos

Promoció i millora dels polígons i empreses del Bages

Suports en simulacres

A G ES

1

Queixes rebudes
i resoltes

Infants/adolescents, i llurs famílies,
tutelats per la DGAIA i amb
mesura de protecció

Centres

Centres de
primària en total

1002

5

61 48 79 36 65 52 62 48 47 83 42 61

XI Trobada de dones a Sant Vicenç de Castellet, 5 de maig de 2018
Sant Mateu de Bages

Ajuts per la
rehabilitació

Realització d’un grup
de pares d’infants de

Infants/adolescents
en situació de risc

Participació, apoderament i visibilització de les dones en tots els àmbits

7

Centres

52

(Béns immobles aprovats)

Oficina Comarcal
d’Informació al Consumidor (OCIC)
Consultes
resoltes

Ciberhabilitats
socials
Relacions sanes
de parella

28

188.119,93€

Endeutament

El Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència té la missió de valorar i atendre infants i adolescents en situació de risc
o de desemparament.

Sóc noia, sóc
noi, m’agrado?

9

Pla d’autoprotecció
del Consell Comarcal del Bages

Servei Especialitzat d’Atenció a la
Infància i a l’Adolescència (SEAIA)

Tallers “Joves amb relacions lliures de violència”

Secundària

17

26.456,50€

Ajuts obtinguts

1 1

Alumnes

Ajuts per al
pagament del
lloguer

Total

Formacions
realitzades

Simulacres

240

Cèdules
d’habitabilitat

1.251.495,98€

Plans d’autoprotecció
informats

ció C
c
e
t

Cessions de material

Ajuntaments

10

3

2

Implantats

Enllumenat
autònom

Carpa

Reconstruint identitats de gènere

Secundària

6

Ajuntaments
usuaris del servei

Inscrits al Servei de Primera
Acollida (S1A) del Bages

120

2

Entitat

Escoles

L’han sol·licitat:

93

Persones sol·licitants d’asil programa estatal

Total

Centres amb gestió del
menjador escolar

DUPROCIMs

Membres

Membres

Maletes pedagògiques
“hi havia una vegada... contes coeducatius”

Primària

Ajuts implícits de
lloguer social

771

528

Per als usuaris de la nostra
comarca ha suposat un total de

l
ivi

Dades de les visites del matí:

8 16 4110 120
11 17 3066 111
19 33 7176 231

Elaborats

27

Per tal de garantir el compliment del decret
267/2016 de 5 de juliol de les activitats
d’educació en el lleure per menors de 18.

827

Contes de sensibilització de les persones refugiades

10

28

Tramitacions de sol·licituds de
cèdules d’habitabilitat presencial
(sense inspecció tècnica)

Protecció Civil

Pro

Exposició itinerant “Un bosc de contes”

Primària

De compliment del decret 140/2003 del
10 de juny, del reglament d’instal·lacions
destinades a activitats amb infants i joves.

131

6

Maletes amb tracte

Tramitacions de cèdules
d’habitabilitat, amb inspecció tècnica
(no incloses als apartats anteriors)

1.036.919,55€

Adolescents i joves que han migrat sols

Àmbit de sensibilització del SIAD - Activitats als centres educatius

Exposició visitada per infants
al matí amb les visites
dinamitzades i per famílies
a la tarda.

10

98

Territori
Amic Meu
100 exemplars en total.

Inspeccions d’activitats
d’educació en el lleure i llocs
d’acampada per infants i joves.

96

Jurídic

Viatge de la Heva
200 exemplars en total.

Inspeccions a instal·lacions
juvenils, cap sancionada.

444

Imports

Sessions

Recursos pedagògics inclusió

Maletes pedagògiques
inclusives

Formats

22
11 23
Inversions cuines escolars

17

Contractació en pràctiques de
persones joves beneficiàries
del Programa de Garantia
Juvenil a Catalunya

+ un professor/a acompanyant de cada centre.

Departament d’habitatge

Inscripcions
al registre de
sol·licitants d’HPO

5

43,43%

Han intervingut

17

150
Hores de formació impartides

S’estableix com una plataforma estable de treball i de reflexió
en el qual tindran presència els agents educatius, socials i
econòmics de la comarca.

de novembre, a Sant Joan de Vilatorrada
22 centres de secundària participants
220 delegats/des participants

Visitants

8

Organitzada per ATLAS, fundació sociocultural.
Exposada a 4 municipis

60
joves

31

Nombre de contractes

Contractes de 12 mesos

4

Trobada de delegats i delegades de secundària

2200

Allotjaments

Formació per empreses del sector agroalimentari.

8

1

14

18

Hores d’assistència tècnica
prestades als municipis

Estalvi anual aconseguit pels ajuntaments

Tramitacions d’ajuts per a la
rehabilitació, inclosa la inspecció
tècnica, per a edificis unifamiliars i
plurifamiliars

12

T’acompanyem per créixer

370 participants

Duent a terme 2 paquets formatius en 5 mòduls: violències
sexistes i microviolències, ús i abús del consum d’alcohol, ús i
abús d’altres drogues, afectivitat i diversitat sexual i estratègies
d’intervenció.

100%

Productors

Món Àrab
NOS[ALTRES]

1

Persona coordinadora

6

Municipis beneficiaris

Guia del geoparc,
editada en 3 idiomes.

10 trobades locals a 5 municipis
i 2 trobades comarcals

13

1

80
joves

Es van realitzar 8 sortides, als municipis de Sallent, Sant Joan de
Vilatorrada, Sant Fruitós i Manresa.

23

Cap de setmana de portes obertes a explotacions agrícoles i ramaderes.

2 plenaris a l’any i coordinacions
tècniques trimestrals

(3 persones enviades i 8 acollides)

593.713,86€

Mundial UNESCO
de la Catalunya Central

Benvinguts a pagès

Xarxa per l’Acollida i la Inclusió de les
persones Refugiades al Bages

Total

Mobilitat internacional
1

Mesos de durada

Nombre de contractes

Qualitat i rehabilitació de l’habitatge i l’edificació

2 3

Renovats

81.894,64€

413.093,74€ 6,6€

Electricitat

Punt d’Informació
Turística

9

GLP

6,25

75

Destinat als serveis turístics
públics i privats, aquest programa proposa una manera
de treballar enfocada a la qualitat i sostenibilitat. Els agents
del territori que hi participen
obtenen les pautes per una
organització interna en clau de
sostenibilitat que els permet
adaptar-se a les necessitats
actuals i futures dels diferents
sectors i de la societat.

42%

Servei comarcal d’assistència i suport en energia

1.000

10,08

121

745.653

Total

1

3

Es van dur a terme xerrades de mobilitat als centres de secundària
i municipis amb un total de 12 xerrades a primer i segon de
batxillerat dintre del primer trimestre de 2018.
El servei de voluntariat europeu va acollir 4 persones participants
en 3 projectes. Dos d’ells en projectes del Consell Comarcal, un
en un projecte dut a terme pel CAE i un restant en un projecte a
càrrec de la Creu Roja.

0€

Subministraments d’energia gestionats

4,09

promig mes

Demanda SIAD

Dones

nc

4,90

4 Sortides

Dones ateses a
nivell jurídic

Percentatge de suport tant
psicològic com jurídic per dones
víctimes de violència masclista.

80

erè

1,29

45

Ajuts obtinguts

2.755,89€

2

81%

Habitants beneficiats
pel servei comarcal
d’abastament d’aigua

sG

cia

nts

Actuacions de
reposició i millores
executades

250 persones

43,43%

Taller

Sistema Bages Llobregat

Agència comarcal de l’energia del Bages

èn

49

5 cursos de Català a Navàs,
Sant Fruitós de Bages i
Sant Vicenç de Castellet

Projecte Vincles

1r Batx

5

ion

res
id

me

312.320

Gas natural

842 alumnes

477
166

Alumnat

10

1

5.591

383

Co

ac

90

55
4

9

525 alumnes

412

654

4t ESO

Sistema Bages Cardener

Cabal servit (m3)

Combustibles líquids

80

3127

Van participar 312 professionals, en 25 estands de cicles
formatius, batxillerats i universitats del Bages. Es va disposar de
6 cabines d’orientació acadèmica, un estand del SARU un espai
d’ensenyaments artístics i una illa central generalista, amb espais
informatius en mobilitat internacional, programes de garantia
juvenil, FP inicial, universitats catalanes, FP en general, proves
PAAU i accés a la universitat.

En total es va enviar a tres persones: una a Finlàndia, una a Àustria
i una altra a Anglaterra.

176

62

3

1

302

sso

Ple

4

5

118

60

20 15 12

0

19

3 cursos del Mòdul C a Avinyó
i Sant Vicenç de Castellet

Canvis no substancials

0

octubre

Sol·licituds rebudes

8

Ateses

Dones ateses a
nivell psicològic

Destinat

3

setembre

Àmbit d’atenció i tractament

Infants

3

0

94

96

Municipis amb servei
comarcal d’abastament
d’aigua en alta

13

4

1

197

202
Co

9

1

0

213

46
0

0

241
104

1

51

2

156

8 cursos d’alfabetització a Avinyó,
Navàs, Sant Fruitós de Bages,
Castellnou de Bages i Sant Vicenç
de Castellet

4

Favorables

Abastament d’aigua en alta

118

35

15

1

0

2808

Assessoraments tècnics

13

23

Suficiència

75
140

153

251

• Diagnosi del Transport Adaptat i Assistit del Bages

236

Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD)

Pobles

40

6

1

246

total

10

8

0

t

2

E n tit a

7

0

211

Tallers de diversitat
funcional el 2018

CAT

Dones i polítiques d’igualtat

Visites

4

1

221

Any 2018

Sol·licituds acceptades

Novembre 2017 - maig 2018

Total

4

1

199

Atenció a la discapacitat
Assessorament i suport
als ajuntaments el 2018

1

Mòduls Servei de Primera Acollida (S1A) del Bages

Activitats amb animals

Edició octubre
2018 - maig 2019

Transport adaptat i assistit
del Bages

7

Atenció a l’acollida i ciutadania

Activitats esportives

236 272 508

Participants en el pla d’actuació de les persones grans.
Dividit en 3 eixos i 32 accions a realitzar entre els anys
2019 - 2021

Presentacions
descentralitzades de la
Campanya Tracta’m Bé

0

2018

300

Oficina comarcal d’assessorament
energètic i atenció a la pobresa
energètica al Bages

50

Participants en el Consell
de les Persones Grans
del Bages. 3 comissions
i 2 assemblees

8

2017

13.313,17 €

56

17

3

0

Subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya

2016

2600

0

Informes
realitzats

2015

83

Projecte lleure inclusiu per infants i adolescents amb edats entre 6 i 16 anys
LIBERTEMPO

Edició novembre
2017 - maig 2018

Assistents a l’estrena
de l’obra de teatre.
(escenes amb tracte)

0

24

2014

6

Filles i fills de les unitats
familiars participants

38

150

1

63

24

2013

Número total d’àpats

Pressupost

Pares i mares participants als grups d’entrenament
en habilitats parentals de la comarca

Participants a les 4 edicions
realitzades (2016-2019)

465
Espais amb tracte

Infants participants

Despesa

Casos d’absentisme crònic (més de 15 dies de
faltes al mes) que ha retornat al centre educatiu
amb l’aplicació del protocol d’absentisme
comarcal

Assistents a la jornada
de participació i formació

Participen i es beneficien els centres oberts
d’Avinyó, Callús, Sant Joan de Vilatorrada i Súria.

Assistents

1 360€

Casos 2018

Ens locals adherits a la
campanya Tracta’m Bé.
(Consell Comarcal inclòs)

0

14

2012

Servei d’àpats d’estiu pels
infants dels centres oberts

30

1

10

2011

84

Formació realitzada a professionals de serveis socials, ensenyament, salut i cossos de seguretat:
“La instrumentalització dels infants en ruptures
conflictives de parella”

1

55

53

14

Programes de foment de l’ocupació

El consell comarcal va participar en la coordinadora de la fira,
que es va dur a terme del 9 al 12 d’abril del 2018 al palau firal
de Manresa. Es van dur a terme dues xerrades prèvies a la Fira,
obertes a tots els públics i una jornada de formació adreçada als
professionals que la van formar, a més d’una jornada específica
pels alumnes de primer de batxillerat.

(Nombre de visitants)

es

196.600 €

Persones beneficiàries de la llei LAPAD
amb recurs de dependència.

1

7

Fira de l’estudiant

2010

416

Pressupost

60
12 15

Casos de maltractament
detectats per part
dels espais amb tracte

31

113

87

Ponència comarcal d’avaluació ambiental
138

2009

PIAs fets (PIAS amb Acord)

58

Vídeos de sensibilització de bon tracte a les persones grans
realitzat pels membres dels consells d’infants
i amb la col·laboració de persones grans

Tallers d’autoprotecció
financera.
(325 participants)

abril

2008

25

Suport en l’elaboració dels Plans Individuals
de Dependència LAPAD

Servei d’acolliment
d’urgència per a
gent gran

Persones contractades
Rubik4 i Rubik5

Municipis beneficiaris

10

març
126

Àrea de desenvolupament comarcal

Acollides

1060
Persones beneficiàries de la Llei de la Dependència
amb acord PIA als 29 ajuntaments

14

15

febrer

Àrea de joventut, educació i cultura

Anglaterra

Projecte d’Inserció laboral de persones
en risc social i en situació de vulnerabilitat
RUBIK5

gener

Campanya Tracta’m Bé

Medi Ambient

Finlàndia

Atenció a les persones grans

Serveis socials bàsics
Suport a la Llei LAPAD

Serveis Generals

Servei d’inclusió social

Àustria

Serveis socials bàsics, dones i
polítiques d’igualtat

Suport institucional al teixit econòmic

Municipis amb conveni vigent o en tràmit de renovació

4

5

Conveni específic amb Manresa

Creació d’un Centre
d’Iniciativa Empresarial
Industrial a nivell comarcal

Donar suport a nous
projectes vinculats a la
indústria minera

Municipis sense conveni
Polígons Existents
Polígons previstos o en desenvolupament
Zones urbanes

