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PRESENTACIÓ

El Consell Comarcal del Garraf és una institució que dona serveis als municipis i a la ciutadania,
per impulsar la cohesió, l’equilibri i el desenvolupament de la comarca.
En aquesta institució establim mecanismes de cooperació amb els municipis amb la voluntat de
facilitar la gestió de serveis i optimitzar els recursos locals i comarcals. Alguns d’aquests serveis
són delegats per llei, com la gestió dels serveis socials bàsics dels municipis amb una població
menor de 20.000 habitants, la concessió de beques i ajuts de menjador i transport escolar o
serveis relacionats amb els ajuts d’habitatge que concedeix la Generalitat de Catalunya.
D’altra banda, oferim a tota la comarca serveis especialitzats relacionats amb l’atenció a la
infància i adolescència, la integració social per a persones amb discapacitat, l’abordatge de
situacions de violència masclista, la prevenció de les drogodependències, l’acollida de les
persones nouvingudes i l’atenció a la dependència. També treballem per a oferir projectes a
col·lectius específics, com joves, gent gran o LGTBI.
Des del Consell Comarcal del Garraf treballem, conjuntament amb els ajuntaments, per
aconseguir un creixement sostenible de la comarca, per millorar la mobilitat de la seva població
i per impulsar polítiques de desenvolupament econòmic. En aquest sentit, realitzem estudis
sobre planificació territorial i sectorial i fem el seguiment de les principals actuacions d’altres
administracions al Garraf. En l’àmbit de l’ocupació, coordinem programes del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya i de la Diputació de Barcelona per afavorir la inserció sociolaboral de
les persones residents a la comarca, en col·laboració amb els ajuntaments i el teixit productiu
del Garraf.
En altres àmbits d’actuació, desenvolupem programes de difusió de la cultura i el patrimoni del
Garraf, fomentem la cultura de pau i implantem nous sistemes telemàtics que facilitin la
realització de tràmits per part de la ciutadania, els municipis i les empreses proveïdores de
serveis.
En aquest catàleg mostrem informació detallada i actualitzada de tots els serveis que oferim,
per tal que el Consell Comarcal del Garraf estigui a l’abast dels seus ciutadans i ciutadanes. Tots
els serveis són gratuïts, excepte aquells en què està especificat un preu o taxa pública.

Vilanova i la Geltrú, febrer de 2019
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INFORMACIÓ DE CONTACTE

El Consell Comarcal del Garraf està ubicat al municipi de Vilanova i la Geltrú, en dues seus:
A la Plaça de Beatriu de Claramunt s’ofereixen diversos serveis a la ciutadania relacionats amb
els àmbits de Serveis Socials, Sanitat, Ordenació Territorial i Habitatge. També hi ha l’Oficina
d’Atenció a la Ciutadania.
Plaça de Beatriu de Claramunt, 5-8, bxos.
08800 Vilanova i la Geltrú
Telèfon: 93 810 04 00
Fax: 93 810 00 55
E-mail: ccgarraf@ccgarraf.cat
Web: www.ccgarraf.cat
Horari de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania:
Horari d’hivern, de 16 de setembre a 14 de juny:
Dilluns a divendres de 9 a 14 h i dijous també de 16 a 19 h.
Horari d’estiu, de 15 de juny a 15 de setembre:
Dilluns a divendres de 9 a 14 h.
A la Masia d’en Cabanyes s’ubiquen les oficines institucionals i els serveis tècnics
d’Ensenyament, Joventut, Ocupació, Serveis Generals, Cultura i Patrimoni, Comunicació,
Participació i Gerència. L’edifici també és seu del CIRMAC - Centre d’Interpretació del
Romanticisme Manuel de Cabanyes, gestionat pel Consell Comarcal del Garraf.
Masia d’en Cabanyes
Camí Ral, s/n
08800 Vilanova i la Geltrú
Telèfon: 93 811 57 15
Coordenades GPS per accedir a la Masia d’en Cabanyes: 41.240602, 1.715480
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1. ÀREA DE SERVEIS GENERALS I ORGANITZACIÓ
1.1. ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
1.1.1. CERTIFICATS DIGITALS PERSONALS
A l’Oficina Comarcal de Suport a l’Administració Electrònica (OCSAE) facilitem a la ciutadania el
certificat digital personal per a identificar-se i signar tràmits amb les administracions públiques.
L’idCAT Certificat és un identificador digital que s’instal·la al navegador d’un ordinador i que
garanteix la identitat de les persones a Internet. Permet, per exemple:
 Presentar la declaració de la Renda a l’Agència Tributària (AEAT).
 Obtenir l’informe de vida laboral de la Seguretat Social.
 Obtenir el certificat d’antecedents penals que ofereix el Ministeri de Justícia.
 Accedir a diferents carpetes ciutadanes.
Serveis disponibles al Consell Comarcal del Garraf:
 Emissió, renovació, suspensió i revocació dels certificats digitals idCAT.
 Emissió de certificats idCAT mòbil per a telèfons mòbils.
 Informació de l’ús del certificat digital en la tramitació digital.
 Promoció de la tramitació electrònica amb el Consell Comarcal del Garraf.
Més informació sobre els certificats:
 Certificat idCAT
 Certificat idCAT mòbil
Adreçat a:
Tota la ciutadania.
Calendari/Horari:
Reserva per a l’emissió de l’idCAT: Cita prèvia web
Contacte:
93 810 04 00
ocsae@ccgarraf.cat
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CATÀLEG DE SERVEIS
1. ÀREA DE SERVEIS GENERALS I ORGANITZACIÓ
1.1. ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
1.1.2. CERTIFICATS DIGITALS PER A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
A l’Oficina Comarcal de Suport a l’Administració Electrònica (OCSAE) facilitem als organismes
locals de la comarca el certificat digital de personal públic TCAT.
La TCAT és la targeta del personal de les administracions públiques catalanes i conté certificats
digitals reconeguts que permeten garantir la identitat i els atributs personals del seu titular i
que el vincula amb el seu organisme.
Serveis disponibles al Consell Comarcal del Garraf:
 Emissió, renovació, suspensió i revocació dels certificats digitals TCAT i TCATP.
 Informació de l’ús del certificat digital en la tramitació digital.
 Promoció de la tramitació electrònica amb el Consell Comarcal del Garraf.
Més informació del certificat a Certificat TCAT.
Adreçat a:
Als ens locals de la comarca.
Preu:
Segons preus públics disponibles a www.aoc.cat.
Calendari/Horari:
Petició del certificat per la plataforma EACAT.
Contacte:
93 810 04 00
ocsae@ccgarraf.cat
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CATÀLEG DE SERVEIS
1. ÀREA DE SERVEIS GENERALS I ORGANITZACIÓ
1.1. ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
1.1.3. INFORMACIÓ, DIVULGACIÓ I ASSESSORAMENT EN ADMINISTRACIÓ-e
La societat que ens envolta ja és en gran mesura digital. Aquest fet condiciona la forma de
relació de les persones i les empreses amb les administracions públiques.
Des de l’Oficina Comarcal de Suport a l’Administració Electrònica (OCSAE) informem del que
s’ha de fer per tramitar utilitzant la tecnologia de forma segura i legalment vàlida.
Serveis:
 Atenció personalitzada a consultes relacionades amb la tramitació electrònica.
 Realització de jornades i sessions informatives sobre el certificat digitals i els tràmits
electrònics als diferent municipis i amb el Consell Comarcal del Garraf.
Adreçat a:
Tota la ciutadania de la comarca i personal dels organismes locals del Garraf.
Calendari/Horari:
Dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Contacte:
93 810 04 00
ocsae@ccgarraf.cat
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1. ÀREA DE SERVEIS GENERALS I ORGANITZACIÓ
1.1. ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
1.1.4. SERVEIS DIGITALS DE TRAMITACIÓ AMB LA CIUTADANIA I LES EMPRESES
Des de l’Oficina Comarcal de Suport a l’Administració Electrònica (OCSAE) oferim a la ciutadania
i les empreses els següents serveis electrònics per a una relació legalment vàlida.
Serveis:
 Seu electrònica que recull els serveis, els tràmits i la informació pública. Servei Seu-e
 Presentació d’instàncies i altres tràmits telemàtics amb certificat digital. Servei e-TRAM
 Accés a notificacions electròniques amb certificat digital. Servei e-NOTUM
 Portal de presentació de factures electròniques. Servei e-FACT
 Plataforma de Serveis de Contractació Pública adreçada a empreses. Servei PSCP
 Servei electrònic de tauler d’edictes i anuncis. Servei e-Tauler.
Adreçat a:
Tota la ciutadania i empreses de la comarca.
Calendari/Horari:
Tot l’any.
Contacte:
93 810 04 00
ocsae@ccgarraf.cat
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2. ÀREA D’ORDENACIÓ TERRITORIAL I HABITATGE
2.1. HABITATGE
2.1.1. SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS D’ÚS RESIDENCIAL
Són subvencions destinades a rehabilitar els elements comuns dels edificis de tipologia
residencial, amb la finalitat de fomentar la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat, la
conservació, i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.
Adreçat a:
 Les juntes o comunitats de propietaris, les agrupacions de juntes o comunitats de
propietaris i els propietaris únics d’edificis d’habitatges i els propietaris d’habitatges
unifamiliars o agrupats en filera.
 Les societats cooperatives compostes de manera agrupada per propietaris d’habitatges
o edificis que reuneixin els requisits de l’article 396 del Codi Civil; les empreses
constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis.
 Les empreses de serveis energètics definides a la Directiva 2012/27/UE del Parlament
Europeu i del Consell de 25 d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència energètica, en les
condicions que estableix l’article 34.1.f) del Reial Decret 106/2018, de 9 de març.
Calendari/Horari:
Convocatòries anuals.
Atenció presencial al Consell Comarcal del Garraf:
Dilluns, dimarts i dijous de 10 a 13 h i dijous de 16.30 a 18.30 h (del 16/09 al 14/06).
Atenció presencial als municipis:
Cubelles: dilluns i dimecres, de 10 a 13 h a l’OPIC.
Sant Pere de Ribes: dilluns de 10 a 13 h a l’OAC de la Casa de la Vila (Ribes) i dimecres de 10 a
13 h a l’AOC de la Vinya d’en Petaca (Les Roquetes).
Olivella: Un dijous al mes, de 10 a 13 h a l’edifici La Crivellera de Mas Milà.
Contacte:
93 810 04 06 (dimecres i divendres de 10 a 13 h)
habitatge@ccgarraf.cat
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CATÀLEG DE SERVEIS
2. ÀREA D’ORDENACIÓ TERRITORIAL I HABITATGE
2.1. HABITATGE
2.1.2. PRESTACIONS ECONÒMIQUES D’ESPECIAL URGÈNCIA PER A L’HABITATGE
Són prestacions econòmiques per afrontar situacions d’emergència en l’àmbit de l’habitatge.
La seva finalitat és possibilitar la permanència en l’habitatge de persones i famílies, per prevenir
l’exclusió social que pot suposar la pèrdua de l’habitatge que constitueix la residència habitual
i permanent.
Adreçat a:
A persones físiques residents a Catalunya, amb uns ingressos de la unitat de convivència que no
superin els límits establerts a les bases de la convocatòria i que es trobin en risc d’exclusió social
residencial per:
 Deutes d’impagament de rendes de lloguer o quotes hipotecàries.
 A persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de
desnonament o d’execució hipotecària.
Calendari/Horari:
Atenció presencial al Consell Comarcal del Garraf:
Dilluns, dimarts i dijous de 10 a 13 h i dijous de 16.30 a 18.30 h (del 16/09 al 14/06).
Atenció presencial als municipis:
Cubelles: dilluns i dimecres, de 10 a 13 h a l’OPIC.
Sant Pere de Ribes: dilluns de 10 a 13 h a l’OAC de la Casa de la Vila (Ribes) i dimecres de 10 a
13 h a l’AOC de la Vinya d’en Petaca (Les Roquetes).
Olivella: Un dijous al mes, de 10 a 13 h a l’edifici La Crivellera de Mas Milà.
Contacte:
93 810 04 09 (dimecres i divendres de 10 a 13 h)
habitatgejove@ccgarraf.cat
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2. ÀREA D’ORDENACIÓ TERRITORIAL I HABITATGE
2.1. HABITATGE
2.1.3. PRESTACIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER
Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que
tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l’habitatge pot situar en risc d’exclusió
social residencial.
Adreçat a:
Per a renovació de la prestació ja atorgada, s’hi poden acollir les persones que ja en van ser
beneficiàries l’any anterior, d’acord amb l’Ordre MAH/402/2009, de 5 d’agost, i les Resolucions
TES/1101/2013, de 15 de maig, TES/884/2014 d’11 d’abril, TES/667/2015, de 2 d’abril,
GAH/940/2016, de 5 d’abril i GAH/657/2017, de 27 de març. Poden accedir a aquestes
renovacions les persones que l’any anterior van rebre les subvencions per al pagament del
lloguer segons la resolució GAH/687/2017, de 28 de març.
Per a col·lectius específics poden accedir els següents:
 Titulars de contractes de lloguer obtinguts a través de les borses de mediació per al
lloguer social, o gestionats per entitats sense ànim de lucre, administracions o entitats
públiques, excepte l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
 Beneficiàries de les prestacions econòmiques d’especial urgència, adreçades a persones
que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució
hipotecària, regulades a la Resolució TES/7/2016, de 4 de gener.
 Beneficiàries de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del
lloguer, regulades a la Resolució esmentada a l’apartat anterior.
Calendari/Horari:
Convocatòries anuals.
Atenció presencial al Consell Comarcal del Garraf:
Dilluns, dimarts i dijous de 10 a 13 h i dijous de 16.30 a 18.30 h (del 16/09 al 14/06).
Atenció presencial als municipis:
Cubelles: dilluns i dimecres, de 10 a 13 h a l’OPIC.
Sant Pere de Ribes: dilluns de 10 a 13 h a l’OAC de la Casa de la Vila (Ribes) i dimecres de 10 a
13 h a l’AOC de la Vinya d’en Petaca (Les Roquetes).
Olivella: Un dijous al mes, de 10 a 13 h a l’edifici La Crivellera de Mas Milà.
Contacte:
93 810 04 08 / 93 810 04 09 (dimecres i divendres de 10 a 13 h)
habitatgejove@ccgarraf.cat
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CATÀLEG DE SERVEIS
2. ÀREA D’ORDENACIÓ TERRITORIAL I HABITATGE
2.1. HABITATGE
2.1.4. REGISTRE DE SOL·LICITANTS D’HABITATGE AMB PROTECCIÓ OFICIAL
Per poder accedir a un habitatge amb protecció oficial cal inscriure’s prèviament en aquest
Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial. Aquest Registre proporciona
informació sobre les necessitats reals i la distribució territorial dels habitatges amb protecció
oficial. A part, permet facilitar els processos d’adjudicació d’habitatges protegits garantint la
màxima transparència.
Es poden inscriure en aquest Registre les persones individuals o els representants de les unitats
de convivència formades per grups de persones físiques que acreditin conviure efectivament en
un mateix domicili o es comprometin a fer-ho en un termini determinat, amb independència de
si tenen relació de parentiu entre ells.
Adreçat a:
Les persones que vulguin optar a la concessió d’un habitatge amb protecció oficial i compleixin
tots els requisits establerts.
Calendari/Horari:
Atenció presencial al Consell Comarcal del Garraf:
Dilluns, dimarts i dijous de 10 a 13 h i dijous de 16.30 a 18.30 h (del 16/09 al 14/06).
Atenció presencial als municipis:
Cubelles: dilluns i dimecres, de 10 a 13 h a l’OPIC.
Sant Pere de Ribes: dilluns de 10 a 13 h a l’OAC de la Casa de la Vila (Ribes) i dimecres de 10 a
13 h a l’AOC de la Vinya d’en Petaca (Les Roquetes).
Olivella: Un dijous al mes, de 10 a 13 h a l’edifici La Crivellera de Mas Milà.
Contacte:
93 810 04 06 (dimecres i divendres de 10 a 13 h)
habitatge@ccgarraf.cat
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CATÀLEG DE SERVEIS
2. ÀREA D’ORDENACIÓ TERRITORIAL I HABITATGE
2.1. HABITATGE
2.1.5. CÈDULA D’HABITABILITAT DE PRIMERA OCUPACIÓ
La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix
les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat
a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.
La cèdula s’anomena:
 de primera ocupació si es refereix a habitatges de nova construcció.
 de primera ocupació de rehabilitació, quan s’atorga per a aquells habitatges que són el
resultat d’una intervenció o procés de rehabilitació o gran rehabilitació.
A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les
condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència dels seus titulars o
ocupants.
La cèdula d’habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió
d’ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la
normativa vigent). També és necessària per a donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat,
gas, telecomunicacions i altres serveis.
Adreçat a:
La persona promotora de l’habitatge, propietària, administradora o persona representant
autoritzada.
Preu:
12,45 € (taxa CCG) + 42,60 € (taxa de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya) = 55,05 €.
Calendari/Horari:
Atenció presencial al Consell Comarcal del Garraf:
Dilluns, dimarts i dijous de 10 a 13 h i dijous de 16.30 a 18.30 h (del 16/09 al 14/06).
Atenció presencial als municipis:
Cubelles: dilluns i dimecres, de 10 a 13 h a l’OPIC.
Sant Pere de Ribes: dilluns de 10 a 13 h a l’OAC de la Casa de la Vila (Ribes) i dimecres de 10 a
13 h a l’AOC de la Vinya d’en Petaca (Les Roquetes).
Olivella: Un dijous al mes, de 10 a 13 h a l’edifici La Crivellera de Mas Milà.
Contacte:
93 810 04 08 (dimecres i divendres de 10 a 13 h)
habitatge@ccgarraf.cat

Plaça de Beatriu de Claramunt, 5-8, bxos.
08800 Vilanova i la Geltrú
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CATÀLEG DE SERVEIS
2. ÀREA D’ORDENACIÓ TERRITORIAL I HABITATGE
2.1. HABITATGE
2.1.6. CÈDULA D’HABITABILITAT DE SEGONA OCUPACIÓ
La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix
les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat
a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.
La cèdula s’anomena de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents.
A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les
condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència del seus titulars o
ocupants.
La cèdula d’habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió
d’ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la
normativa vigent). També és necessària per a donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat,
gas, telecomunicacions i altres serveis.
L’atorgament de la cèdula d’habitabilitat no suposa la legalització de les construccions pel que
fa a l’adequació de l’ús d’habitatge a la legalitat urbanística.
Adreçat a:
La persona propietària de l’habitatge, administradora o persona representant autoritzada.
Preu:
9,75 € (taxa CCG) + 19,65 € (taxa de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya) = 29,40 €.
Calendari/Horari:
Atenció presencial al Consell Comarcal del Garraf:
Dilluns, dimarts i dijous de 10 a 13 h i dijous de 16.30 a 18.30 h (del 16/09 al 14/06).
Atenció presencial als municipis:
Cubelles: dilluns i dimecres, de 10 a 13 h a l’OPIC.
Sant Pere de Ribes: dilluns de 10 a 13 h a l’OAC de la Casa de la Vila (Ribes) i dimecres de 10 a
13 h a l’AOC de la Vinya d’en Petaca (Les Roquetes).
Olivella: Un dijous al mes, de 10 a 13 h a l’edifici La Crivellera de Mas Milà.
Contacte:
93 810 04 08 (dimecres i divendres de 10 a 13 h)
habitatge@ccgarraf.cat

Plaça de Beatriu de Claramunt, 5-8, bxos.
08800 Vilanova i la Geltrú
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CATÀLEG DE SERVEIS
2. ÀREA D’ORDENACIÓ TERRITORIAL I HABITATGE
2.1. HABITATGE
2.1.7. BORSA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL
Les persones propietàries d’un habitatge desocupat poden posar-lo en lloguer mitjançant la
mediació de les borses per al lloguer social, òrgans dependents d’administracions locals i que
integren la Xarxa de Mediació.
Les borses actuen com a mediadores entre les persones propietàries dels habitatges i les
llogateres i se n’ocupen de la formalització i seguiment dels contractes. Per a les persones
propietàries vetllen pel bon ús dels habitatges, proporcionen assegurances multirisc i ofereixen
assessorament. Per als demandants d’habitatges cerquen l’habitatge més adequat i negocien
rendes de lloguer per sota de mercat.
Adreçat a:
Les persones propietàries d’habitatges desocupats que els vulguin llogar a través de la borsa de
mediació.
Calendari/Horari:
Atenció presencial al Consell Comarcal del Garraf:
Dilluns, dimarts i dijous de 10 a 13 h i dijous de 16.30 a 18.30 h (del 16/09 al 14/06).
Atenció presencial als municipis:
Cubelles: dilluns i dimecres, de 10 a 13 h a l’OPIC.
Sant Pere de Ribes: dilluns de 10 a 13 h a l’OAC de la Casa de la Vila (Ribes) i dimecres de 10 a
13 h a l’AOC de la Vinya d’en Petaca (Les Roquetes).
Olivella: Un dijous al mes, de 10 a 13 h a l’edifici La Crivellera de Mas Milà.
Contacte:
93 810 04 09 (dimecres i divendres de 10 a 13 h)
habitatgejove@ccgarraf.cat
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CATÀLEG DE SERVEIS
2. ÀREA D’ORDENACIÓ TERRITORIAL I HABITATGE
2.1. HABITATGE
2.1.8. SIDH – SERVEI D’INTERMEDIACIÓ EN DEUTES DE L’HABITATGE
El SIDH és un servei gratuït d’informació, assessorament i intermediació amb les entitats
financeres per a persones o famílies que tenen problemes per afrontar els deutes hipotecaris
del seu habitatge principal.
En síntesi, el SIDH és un servei:
 D’acompanyament a la persona usuària.
 De resolució extrajudicial de conflictes. No actua davant els Jutjats.
 Especialitzat. Ofereix informació i assessorament especialitzats a càrrec d’advocats
seleccionats pels diferents col·legis de la demarcació i, intermediació per part dels
mediadors del servei Ofideute de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
 Integral i transversal per la col·laboració dels diferents serveis, ens i organismes
necessaris per a la resolució de la situació.
Adreçat a:
Els àmbits d’atenció ciutadania que s’ofereixen són:
 Intermediació hipotecària, per a persones propietàries que es trobin en dificultats per
pagar el préstec o crèdit hipotecari del seu habitatge o, fiadors de préstecs amb garantia
hipotecària que -per impagament- estiguin en risc de perdre el seu habitatge principal.
 Mediació en consum, per a persones consumidores per reclamació de clàusules
abusives o demanda de mediació prèvia a inici d’un procediment d’execució.
 Mediació en lloguer, per a persones amb risc de perdre l’habitatge habitual de lloguer
on l’arrendador sigui una entitat financera o que aquesta s’hagi adjudicat en subhasta
l’habitatge llogat.
Calendari/Horari:
Atenció presencial al Consell Comarcal del Garraf:
Dilluns, dimarts i dijous de 10 a 13 h i dijous de 16.30 a 18.30 h (del 16/09 al 14/06).
Atenció presencial als municipis:
Cubelles: dilluns i dimecres, de 10 a 13 h a l’OPIC.
Sant Pere de Ribes: dilluns de 10 a 13 h a l’OAC de la Casa de la Vila (Ribes) i dimecres de 10 a
13 h a l’AOC de la Vinya d’en Petaca (Les Roquetes).
Olivella: Un dijous al mes, de 10 a 13 h a l’edifici La Crivellera de Mas Milà.
Contacte:
93 810 04 06 (dimecres i divendres de 10 a 13 h)
habitatge@ccgarraf.cat

Plaça de Beatriu de Claramunt, 5-8, bxos.
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CATÀLEG DE SERVEIS
2. ÀREA D’ORDENACIÓ TERRITORIAL I HABITATGE
2.2. MEDI AMBIENT
2.2.1. DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D’ORDENACIÓ TERRITORIAL
L’àmbit d’Ordenació Territorial engloba un seguit d’actuacions relacionades amb la comarca del
Garraf, que passen des de l’impuls d’estudis d’anàlisi i diagnosi fins el seguiment de diversos
Plans i Programes que tenen incidència sobre l’àmbit del territori.
Mitjançant el Servei de Medi Natural i Litoral d’aquesta àrea, es desenvolupen les actuacions i
serveis principals:
 Seguiment i suport de les accions comarcals amb la Diputació de Barcelona.
 Coordinació, suport, aplicació de les previsions als programes d’intervenció i/o gestió al
Medi Natural:
 Carta del Paisatge del Garraf
 Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf 2014-2020
 Garraf: camins, patrimoni i natura. Feder – Eix 6
 Pla de camins, inventaris, camins de ronda, senyalització, etc.
 Coordinació amb les administracions per les actuacions de gestió i protecció del
patrimoni de la comarca i les accions de dinamització i promoció.
 Suport administratiu en accions de gestió forestal, senyalització, manteniment,
prevenció d’incendis, suport a les ADF.
 Suport i coordinació de la Carta Europea del Turisme Sostenible (CETS) amb el Parc del
Garraf, Olèrdola i Foix.
 Coordinació de projectes amb la Xarxa de Custòdia del Territori.
 Organització i desenvolupament de seminaris i jornades de divulgació sobre la Gestió
Integrada de les Zones Costaneres (GIZC).
 Definició i execució accions i activitats en matèria d’educació, divulgació i difusió
ambiental.
 Impuls a les polítiques de gestió integrada, mitigació i adaptació al canvi climàtic,
protecció de la franja litoral i de l’activitat econòmica vinculada al mar i a la costa.
 Impuls i seguiment als projectes de protecció, conservació, gestió i recerca dels espais
naturals.
 Recerca d’ajuts i subvencions i altres tasques relacionades que es proposin part del
Comitè Tècnic comarcal de gestió del medi natural i litoral.
 Conservació de projectes emblemàtics com:
o El Camí Pedalable de la Costa del Garraf
o El Parc d’Esculls Artificials del Garraf
o Pla Especial de Protecció i Restauració de la Riera de Ribes
Adreçat a:
Les administracions de la comarca del Garraf
Contacte:
93 810 04 04 oth@ccgarraf.cat

Plaça de Beatriu de Claramunt, 5-8, bxos.
08800 Vilanova i la Geltrú
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CATÀLEG DE SERVEIS
2. ÀREA D’ORDENACIÓ TERRITORIAL I HABITATGE
2.2. MEDI AMBIENT
2.2.2. PROGRAMES D’EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL
 VOLEM LA PLATJA NETA!
 VOLEM LA MUNTANYA NETA!
Els programes educatius mediambientals “Volem la Platja/Muntanya Neta!” del Servei de Medi
Natural i Litoral del Consell Comarcal del Garraf, fomenten i impulsen la divulgació dels valors
ambientals del territori, donant a conèixer els espais naturals de la comarca.
Mitjançant aquests programes es pretén sensibilitzar sobre l’impacte dels residus a la
biodiversitat, així com generar sinergies entre els centres escolars i les entitats mediambientals,
per tal que l’alumnat conegui el món del voluntariat, la cooperació i col·laboració pel treball de
protecció i conservació de la natura.
Els programes tenen una metodologia establerta però cada activitat s’adapta tant al grup classe
que ho sol·liciti, com a les necessitats de l'espai natural on es realitza.
OBJECTIUS
 Sensibilitzar sobre el dret de gaudir de la natura, respectant-la i conservant-la
 Conèixer els projectes de conservació, investigació i recerca del territori
 Conèixer els espais naturals i els protegits de la comarca del Garraf
 Intercanviar inquietuds respecte als espais naturals
 Conèixer l’impacte dels residus en la biodiversitat marina i terrestre
VOLEM LA PLATJA/MUNTANYA NETA!, s’inclouen dins de campanyes mediambientals europees.

Adreçat a:
Centres educatius de primària de la comarca del Garraf
Preu:
Calendari/Horari:
Contacte:
93 810 04 04
oth@ccgarraf.cat

Plaça de Beatriu de Claramunt, 5-8, bxos.
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CATÀLEG DE SERVEIS
2. ÀREA D’ORDENACIÓ TERRITORIAL I HABITATGE
2.2. MEDI AMBIENT
2.2.3. PROJECTES D’APRENENTATGE I SERVEI COMUNITARI
El Consell Comarcal del Garraf ofereix un projecte d’Aprenentatge Servei en ecosistemes
aquàtics continentals, que es va elaborar en el marc del programa “Va d’aigua” de la Diputació
de Barcelona,
També ofereix suport i monitoratge per desenvolupar serveis comunitaris d’àmbit ambiental per
a un transcurs de riu o riera que sigui escollit per l’institut interessat a treballar els serveis
proposats.
Així mateix, s’estableixen aliances i sinergies entre els centres educatius, entitats i institucions
del territori, per a dur a terme les accions que es proposen en l’estudi.
L’objectiu del projecte és desenvolupar serveis compromesos amb l’entorn natural.
Els projectes d’APS ambientals es fonamenten en tres pilars: l’aprenentatge, la repercussió
social i la repercussió ambiental i, per tal, tenen un impacte potencial sobre l’alumnat, l’entorn
i la comunitat.
L’eix vertebral del treball està conformat pel riu Foix, la riera de Vilafranca o la riera de Ribes.
El tipus de servei a desenvolupar serà el punt de partida d’un projecte d’ApS.
Dins del conjunt d’accions i activitats que es poden desenvolupar al voltant d’un ecosistema
aquàtic continental, els tipus de serveis es poden classificar en les cinc tipologies:
1. Diagnòstic i avaluació de l’estat ambiental dels ecosistemes
2. Investigació i recerca del patrimoni històric i cultural
3. Conservació i millora ambiental de l’ecosistema
4. Restauració del patrimoni cultural i foment de l’ús públic
5. Educació i comunicació ambiental
Adreçat a:
Centres educatius de secundària de la comarca del Garraf
Contacte:
93 810 04 04
oth@ccgarraf.cat
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CATÀLEG DE SERVEIS
2. ÀREA D’ORDENACIÓ TERRITORIAL I HABITATGE
2.2. MEDI AMBIENT
2.2.4. DIVULGACIÓ DELS VALORS MEDIAMBIENTALS DELS ESPAIS NATURALS
El Servei de Medi Natural i Litoral impulsa organitza activitats que es caracteritzen per la suma
de valors: accions de sensibilització, descoberta dels espais naturals i la seva biodiversitat, i
divulgació d’altres projectes de protecció i recerca que hi ha al territori.
 S’impulsen accions puntuals en el marc de campanyes de sensibilització ambiental, com
per exemple Setmana de la Natura, Setmana de l’Energia, Setmana Europea de
Prevenció de Residus, Let’s Clean Up Day, European Maritime Day, etc., així com al
voltant de dies internacionals ambientals com pot els dies del medi ambient, dels
oceans, del boscos, etc.
 Es promouen sinergies entre les administracions, les entitats, el voluntariat ambiental i
les empreses privades, per organitzar activitats de protecció i conservació dels espais
naturals.
 Es fa difusió i divulgació a les xarxes socials, sobre totes les notícies i activitats
relacionades amb el medi ambient i divulgació dels espais protegits de la comarca del
Garraf @ccgmedinatural.
 S’organitzen visites guiades als espais naturals protegits, conferències i xerrades.
 S’organitzen taules de debat sobre temes de territori i medi ambient.
 Es col·labora amb xarxes i grups de treball de la Diputació de Barcelona i la Generalitat
de Catalunya.
Adreçat a:
Institucions, entitats, empreses privades, voluntariat, centres escolars.
Contacte:
93 810 04 04
oth@ccgarraf.cat

Plaça de Beatriu de Claramunt, 5-8, bxos.
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CATÀLEG DE SERVEIS
3. ÀREA DE CULTURA, PATRIMONI, OCUPACIÓ I ESPORTS
3.1. CULTURA I PATRIMONI
3.1.1. CIRMAC - CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL ROMANTICISME MANUEL DE CABANYES
La Masia d’en Cabanyes és un dels tresors patrimonials del Garraf, construïda el 1798 i
considerada un cas excepcional en l’arquitectura de la Catalunya de finals de segle XVIII.
L’exterior de la casa s’acosta al model italià de vil·la pal·ladiana, d’una gran harmonia i bellesa,
i es complementa amb els pòrtics, que ens remeten al mas tradicional català. L’interior segueix
els models neoclàssics, amb una decoració refinada i afrancesada.
A la Masia d’en Cabanyes s’hi troba el Centre d’Interpretació del Romanticisme Manuel de
Cabanyes (CIRMAC) que gestiona el Consell Comarcal del Garraf i obert a tothom per donar a
conèixer i posar en valor el llegat de la família Cabanyes i explicar de manera entenedora i
vivencial el Romanticisme, moviment cultural que, a la comarca del Garraf, va deixar una
petjada tangible avui en dia, a través del seu patrimoni cultural. Hi podem descobrir el llegat
familiar, amb estances originals del segle XIX, objectes i decoració d’època. A l’Espai Goya s’hi
exhibeixen dotze gravats de Francisco de Goya, pertanyents a la sèrie dels “Disparates” i que
formen part de la col·lecció pictòrica de la família Cabanyes.
Durant l’any el Centre d’Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes (CIRMAC)
organitza activitats culturals, familiars: Sant Jordi, Nit dels Museus, tallers i visites familiars, Arts
i Natura Festival....
També es un espai per a l’organització de reunions i esdeveniments, oferint uns espais singulars
per a entitats i per a la ciutadania.
Adreçat a: tota la ciutadania.
Preu: Visita guiada CIRMAC: 3,20 €.
Consulteu descomptes i gratuïtats per a infants, majors de 65 anys i altres col·lectius al web.
Visites gratuïtes el primer diumenge de mes.
Calendari/Horari: Les visites son els dissabtes i diumenges d’11 a 14 h.
 Visita Descoberta del Centre d’Interpretació del Romanticisme, el llegat Cabanyes i
l’Espai Goya: dissabtes i diumenges a les 11h, 12h i 13h
 Visita Col·leccionisme i Goya a la Masia d’en Cabanyes: cada primer diumenge de mes,
a les 12h.
Consulteu el web i el blog perquè els horaris es poden modificar per qüestions d’agenda.
Es poden concertar visites de grup qualsevol dia de la setmana, cal fer reserva mitjançant aquest
formulari, enviant un correu electrònic o trucant per telèfon.
Contacte:
93 811 57 15 - masiadencabanyes@ccgarraf.cat
www.masiadencabanyes.cat
Masia d’en Cabanyes. Camí Ral, s/n. 08800 Vilanova i la Geltrú.
Plaça de Beatriu de Claramunt, 5-8, bxos.
08800 Vilanova i la Geltrú
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CATÀLEG DE SERVEIS
3. ÀREA DE CULTURA, PATRIMONI, OCUPACIÓ I ESPORTS
3.1. CULTURA I PATRIMONI
3.1.2. CIRMAC – PROGRAMA D’ACTIVITATS EDUCATIVES
El CIRMAC – Centre d’Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes ofereix una visió
sobre la història, l’art i la vida quotidiana de la família Cabanyes i el Romanticisme a la comarca
del Garraf. El Programa d’Activitats Educatives – PAE és el recull de les cinc diferents propostes
pedagògiques que ofereix als centres educatius.
El PAE ha estat dissenyat amb l’objectiu d’atendre àmpliament tots els nivells educatius i
escolars, fent que tant professorat com alumnat sentin el CIRMAC com a propi i hi trobin un
espai còmode i confortable on desenvolupar activitats que complementin la formació a l’aula.
Hom planteja que la Masia d’en Cabanyes i el llegat de la família permeten desenvolupar
conceptes vinculats al Romanticisme - llibertat, individu, la intimitat i la reflexió, el paisatge i
l’entorn, la identitat i d’altres contemporanis, com la innovació, l’emprenedoria, el poder
econòmic i social, la memòria històrica, el reconeixement de l’entorn i la seva valoració i el
desenvolupament crític.
Tots els grups que visitin el centre tenen la possibilitat de gaudir també de l’entorn natural que
envolta la casa, un espai delimitat de set hectàrees que compta amb àrea de pícnic, on poder
passar el dia i desenvolupar altres activitats.
Tanmateix, el CIRMAC ofereix suport a docents i alumnes per a Treballs de recerca i de síntesi,
i es posa a disposició dels centres educatius de secundària que vulguin iniciar la implementació
del servei comunitari.
Adreçat a: educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius i Escoles
d’Adults.
Preu: consulteu els preus de les diferents activitats al blog.
 La Masia d’en Cabanyes: bosquet, art i cultura.
 Una casa ben curiosa i singular.
 Els Cabanyes, el segle XIX i el Romanticisme.
 Història i modernitat: els “Disparates” de Goya.
 Cultura i esport a la Masia d’en Cabanyes.
Calendari/Horari: dates i horaris a comentar i concretar amb escoles i instituts.
Contacte:
93 811 57 15
masiadencabanyes@ccgarraf.cat
www.masiadencabanyes.cat
Masia d’en Cabanyes. Camí Ral, s/n. 08800 Vilanova i la Geltrú.
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CATÀLEG DE SERVEIS
3. ÀREA DE CULTURA, PATRIMONI, OCUPACIÓ I ESPORTS
3.1. CULTURA I PATRIMONI
3.1.3. MASIA D’EN CABANYES – PROGRAMA D’ESDEVENIMENTS
D’estil neoclàssic i senyorial, inspirada en models del renaixement italià, la Masia d’en Cabanyes
és un edifici emblemàtic que ofereix l’elegància del segle XIX en un entorn privilegiat.
Actualment acull activitats i visites al museu, el Centre d’Interpretació del Romanticisme
Manuel de Cabanyes - CIRMAC, lloc on va viure el poeta romàntic Manuel de Cabanyes i on es
pot descobrir el ric llegat familiar: unes estances originals del segle XIX amb col·lecció pictòrica,
mobiliari, objectes i decoració d’època.
La Masia d’en Cabanyes també disposa de diferents espais per a celebrar esdeveniments,
oferint un marc excepcional i singular:
 La Sala de les Voltes, un espai arquitectònicament singular i polivalent, recentment
reformat per a acollir-hi esdeveniments. La sala, ubicada a la planta baixa amb accés
directe al jardí, compta amb 250 m² i un foyer de 50 m². Equipada per a reunions de
gran format, té una capacitat de fins a 130 persones en teatre i 160 en banquet. Un
espai ideal també per a celebrar-hi banquets, disposa d’un espai office per als càterings.
 Els Jardins, versàtils, rodegen la masia, oferint diferents ambients per a acollir les
persones assistents. De dia, aquest espai és ideal per acollir els participants, organitzar
les pauses-cafè, dinars. De nit, aquest espai tranquil i singular aportarà exclusivitat als
vostres sopars de gala, còctels, vetllades o concerts.
 La Galeria Porticada (205m²), ubicada a la planta noble, és un espai singular. El verd de
l'entorn i el Jardí romàntic de fons transmeten pau i exclusivitat. Un espai ideal per a
cerimònies, aperitius o dinars de petit format.
Adreçat a:
Tota la ciutadania, entitats, empreses i administracions públiques.
Preu:
Consulteu els preus públics d’espais de la Masia d’en Cabanyes al web o al blog.
Calendari/Horari:
Dates i horaris a convenir. Podeu sol·licitar visita als diferents espais i us informarem dels preus
i pressupost en funció dels espais triats.
Contacte:
93 811 57 15
masiadencabanyes@ccgarraf.cat
www.masiadencabanyes.cat
Masia d’en Cabanyes. Camí Ral, s/n. 08800 Vilanova i la Geltrú.
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3. ÀREA DE CULTURA, PATRIMONI, OCUPACIÓ I ESPORTS
3.1. CULTURA I PATRIMONI
3.1.4. MASIA D’EN CABANYES - PÍCNIC
A la Masia d’en cabanyes hi ha un espai protegit que és bosquet i zona de pícnic d’ús públic.
L’espai està situat en una àrea boscosa i conté diverses zones de barbacoa, taules i bancs de
fusta, lavabos i fonts. Té un horari d’obertura, i no hi està permesa l’acampada. Es pot gaudir
de les instal·lacions sense fer reserva prèvia, tenint en compte que els dies festius hi ha major
afluència de públic.
Cal dur tot el material necessari per a fer foc a les barbacoes i no utilitzar branques ni restes
vegetals de l’arbreda. Per tal de mantenir l’espai net, les persones usuàries disposen de
papereres i d’una zona de contenidors exterior. Estan permesos els animals de companyia, que
hauran d’anar lligats i recollir-ne els excrements. Per garantir la seva seguretat les persones
menors d’edat hauran d’anar acompanyades i no podran fer foc ni consumir begudes
alcohòliques.
En cas de necessitats infraestructurals, les entitats poden demanar-les als serveis viaris de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Els vehicles de motor hauran de restar a la zona
d’aparcament exterior, però les persones amb mobilitat reduïda o entitats poden sol·licitar amb
antelació l’accés d’un vehicle fins a la zona de pícnic, al telèfon 93 811 57 15.
Per tal de preservar l’entorn, garantir la seguretat i fomentar la convivència es recomana fer un
ús responsable de les instal·lacions tot respectant la tranquil·litat natural del paratge.
Adreçat a:
Tota la població.
Calendari/Horari: de dilluns a diumenge
Gener, novembre i desembre: de 10 a 17 h.
Febrer: de 10 a 18 h.
Març i octubre: de 10 a 19 h.
Abril i setembre: de 9 a 20 h.
Maig, juny i juliol: de 9 a 21 h.
Agost: tancat.
Contacte:
93 811 57 15
www.masiadencabanyes.cat
Masia d’en Cabanyes. Camí Ral, s/n. 08800 Vilanova i la Geltrú.
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CATÀLEG DE SERVEIS
3. ÀREA DE CULTURA, PATRIMONI, OCUPACIÓ I ESPORTS
3.1. CULTURA I PATRIMONI
3.1.5. ARXIU COMARCAL DEL GARRAF
L’Arxiu Comarcal del Garraf (ACGAF) és un arxiu ubicat a l’antic Castell de la Geltrú i creat el
1997 que vetlla per la preservació, tractament arxivístic i difusió del patrimoni documental de
la comarca del Garraf. Aplega 2.870 metres lineals de documentació i compleix la doble funció
d’arxiu comarcal i arxiu municipal de Vilanova i la Geltrú, la capital de comarca.
Del seu fons documental cal destacar el fons judicial dels jutjats de primera instància de la vila,
el fons patrimonial de famílies de renom, recull de premsa local o col·leccions fotogràfiques i de
cartells del segle XX.
El seu funcionament està basat en un model de cogestió entre l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú, el Consell Comarcal del Garraf i la Generalitat de Catalunya. Forma part de la Xarxa
d’Arxius Comarcals i del Sistema d’Arxius de Catalunya
L’Arxiu és un espai de consulta obert a tothom, tant a la comunitat investigadora i estudiantil,
com al públic en general. Ofereix serveis de consulta de documents, biblioteca auxiliar,
assessorament a investigadors/es i estudiants, hemeroteca i reproducció de documents i
fotografies.
Adreçat a:
Tota la població.
Calendari/Horari:
D’octubre a maig, de dilluns a divendres de 8 a 18 h.
De juny a setembre, de dilluns a divendres de 8 a 15 h.
Contacte:
Sala de Consulta de l’Arxiu Comarcal del Garraf
Castell de la Geltrú
Plaça de Font i Gumà, s/n
08800 - Vilanova i la Geltrú
Accés al catàleg en línia: http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/
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CATÀLEG DE SERVEIS
3. ÀREA DE CULTURA, PATRIMONI, OCUPACIÓ I ESPORTS
3.1. CULTURA I PATRIMONI
3.1.6. PREMI EUGENI MOLERO I ALBERT VIRELLA I BLODA DE PERIODISME I INVESTIGACIÓ
El Consell Comarcal del Garraf convoca des de l’any 1992 els Premis Eugeni Molero de
Periodisme i Investigació Comarcal en homenatge i memòria de qui fou escriptor i periodista,
impulsor de nombrosos projectes en l’àmbit cultural i col·laborador en diferents publicacions.
Els Premis fins a l’any 2011 eren anuals, a partir del 2014 passen a ser biennals.
L’any 2014 es va incorporar un recordatori i reconeixement a la figura d’Albert Virella i Bloda,
historiador i estudiós de les viles de la comarca del Garraf i del Penedès i autor de centenars
d’articles i de diversos llibres, principalment sobre els segles XVIII i XIX. Virella fou també
fundador de l’Institut d’Estudis Penedesencs.
Amb aquesta convocatòria l’ens comarcal vol fer un reconeixement al treball periodístic i
d’investigació relacionat amb el Garraf i vol donar suport a aquelles persones i joves que amb
el seus treballs periodístics o d’investigació promocionen i donen a conèixer el nostre territori.
El mes de desembre de 2018 s’ha publicat la convocatòria en les següents modalitats i premis:
Premis de Periodisme Eugeni Molero
Per a treballs publicats o emesos entre l'1 d'abril de 2017 i el 30 de març de 2019.
 Periodisme escrit: 2.000 €
 Periodisme audiovisual (ràdio i televisió): 2.000 €
 Periodisme gràfic: 2.000 €
Premis d'Investigació Albert Virella i Bloda:
Per a treballs realitzats entre l'1 d'abril de 2017 i el 30 de març de 2019.
 Investigació: 2.000 € més publicació
 Investigació per a estudiants de batxillerat: 1.000 € (600 € per a l’alumne i 400 € per al
centre educatiu)
Adreçat a:
Tota la població.
Calendari/Horari:
Els treballs s'han de presentar entre el 19/12/2018 i el 26/04/2019 (aquest inclòs).
Contacte:
93 810 04 00
cultura@ccgarraf.cat
Més informació i bases al web.
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CATÀLEG DE SERVEIS
3. ÀREA DE CULTURA, PATRIMONI, OCUPACIÓ I ESPORTS
3.2. OCUPACIÓ
3.2.1. PACTE PER A L’OCUPACIÓ DEL GARRAF
El Consell Comarcal del Garraf juntament amb els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella,
Sant Pere de Ribes, Sitges i Vilanova i la Geltrú, els sindicats CCOO i UGT, la Federació
Empresarial del Gran Penedès, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,
la Universitat Politècnica de Catalunya i l’Agència de Desenvolupament Node Garraf han signat,
en data 31 de juliol de 2018, el Pacte per a l’Ocupació del Garraf.
El Pacte per a l’Ocupació del Garraf és el document que ha de guiar les actuacions en l’àmbit de
l’ocupació a la comarca en el període 2018-2020 i que funcionarà com a instrument de detecció
de necessitats i de planificació de les actuacions formatives i ocupacionals en el territori.
El compromís de les entitats signants és desplegar el Pacte per a l’Ocupació del Garraf en el
període 2018-2020, que compta amb cinc (5) línies d’actuació i divuit (18) mesures.
Per impulsar el desenvolupament del Pacte, assegurar que s’ajusta als acords signats i fomentar
la participació activa i efectiva de les entitats implicades, s’han constituït els òrgans de
governança i instruments de gestió del Pacte.
Els òrgans de governança són: el Plenari, òrgan estratègic de control i presa de decisions i la
Taula de seguiment, òrgan tècnic de seguiment i de suport al desenvolupament del Pacte.
Els instruments de gestió són: la Unitat de gestió, encarregada d’assegurar el correcte
funcionament dels òrgans de governança i dels Grups de Treball i del correcte desenvolupament
de les activitats previstes d’acord amb els objectius del Pacte i els Grups de treball es podran
constituir quan es consideri necessari com a instrument de desenvolupament de les mesures.
L’elaboració i posterior implementació del Pacte es realitza amb el suport del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya (SOC) i de la Diputació de Barcelona.
Adreçat a:
Ajuntaments i entitats i organismes que desenvolupen polítiques i actuacions formatives i
ocupacionals a la comarca.
Calendari/Horari:
Dilluns a divendres de 8 a 14.30h
Dijous de 8 a 14h i de 15.30 a 19h
Contacte:
610734448
jserra@ccgarraf.cat
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CATÀLEG DE SERVEIS
3. ÀREA DE CULTURA, PATRIMONI, OCUPACIÓ I ESPORTS
3.2. OCUPACIÓ
3.2.2. AODL - AGENTS D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL
Programa de suport al desenvolupament local que consisteix a desenvolupar un Pla de treball
per tal d’impulsar accions concertades per a la millora de l’ocupació en els actius territorials del
Garraf
Objectiu general:
Impulsar i implementar les línies d’actuació i mesures concertades en el Pacte per a l’Ocupació
del Garraf 2018-2020 com a model de treball territorial i de governança compartida
Objectius específics:
 Impulsar noves formes d’activitat econòmica vinculades als actius territorials de la
comarca.
 Treballar en concertació públic-privada per lluitar contra l’atur a la comarca.
 Millorar l’ocupabilitat de les persones per accedir o mantenir-se en un lloc de treball.
Programes que se’n desprenen:
 Grup de treball per identificar perfils i actuacions d’Innovació social i laboral en l’àmbit
de la dependència.
 Impuls i implementació de les línies d’actuació i mesures concertades en el Pacte per a
l’Ocupació del Garraf.
 Programa comarcal d’ocupació.
El programa Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local rep el suport del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya (SOC) i del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
(Servei Públic d’Ocupació Estatal).
Adreçat a:
Ajuntaments i entitats i organismes que desenvolupen polítiques i actuacions formatives i
ocupacionals a la comarca, empreses i ciutadania en general.
Calendari/Horari:
Dilluns a divendres de 8 a 14.30h
Dijous de 8 a 14h i de 15.30 a 19h
Contacte:
610 734 448
jserra@ccgarraf.cat
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CATÀLEG DE SERVEIS
3. ÀREA DE CULTURA, PATRIMONI, OCUPACIÓ I ESPORTS
3.2. OCUPACIÓ
3.2.3. 30 PLUS
El Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de
Ribes i Sitges desenvolupen el programa 30 PLUS, amb el suport del SOC (Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya).
L’objectiu del programa és proporcionar els recursos, la formació i les competències necessàries
per ocupar un determinat lloc de treball a persones en situació de desocupació de 30 anys i
més, proporcionant-los, entre d’altres recursos, la formació i competències necessàries per
ocupar un determinat lloc de treball.
El programa inclou accions de:
 Detecció i selecció d’empreses, llocs de treball per cobrir, perfils professionals i
identificació de nous llocs de treball.
 Selecció de les persones participants més adequades als llocs de treball detectats.
 Procés d’orientació, tutorització i disseny d’un itinerari professional i formatiu per a
cada persona participant.
 Programa formatiu d’un mínim de 60 hores, adequat al perfil professional de cada
participant i del lloc de treball.
 Contracte laboral de mínim 6 mesos i subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya fins a 9 mesos, amb l’equivalent al salari mínim interprofessional de 2018,
858,55 € mensuals per jornada completa o la part proporcional en funció de la jornada
parcial prevista, pels mesos que duri el contracte.
Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel “Servicio
Público de Empleo Estatal” en el marc del Programa 30 Plus, regulat per ORDRE TSF/284/2016,
de 24 d’octubre.
Adreçat a:
Persones en situació de desocupació de 30 anys i més.
Empreses interessades en participar.
Calendari/Horari:
Dilluns a divendres de 8 a 14.30h
Dijous de 8 a 14h i de 15.30 a 19h
(Servei descentralitzat en els municipis implicats)
Contacte:
93 810 04 00 (Ocupació)
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3. ÀREA DE CULTURA, PATRIMONI, OCUPACIÓ I ESPORTS
3.2. OCUPACIÓ
3.2.4. ENFEINA’T
L’objectiu d’aquest programa és la inserció laboral de persones en situació d’atur de llarga
durada proporcionant-los un contracte laboral i un acompanyament de reforç al llarg de tot el
període de contractació.
S’entén per persona aturada de llarga durada a la persona demandant inscrita a l’Oficina de
treball un mínim de 12 mesos, continuats o no, dins d’un període de 18 mesos, i que compleix
aquesta condició encara que s’hagués inscrit abans.
Als efectes d’aquest programa, també es podrà considerar persona en situació d’atur de llarga
durada aquella que pugui acreditar documentalment que compleix amb el requisit temporal
indicat al paràgraf anterior, encara que no estigui inscrita en l’Oficina de Treball. En qualsevol
cas, aquesta persona s’haurà d’inscriure a l’Oficina de Treball com a demandant d’ocupació,
com a màxim, el dia abans de la seva inscripció al programa ENFEINA’T.
Cadascuna de les persones que participin en aquest programa rebrà obligatòriament les dues
accions ocupacionals següents: experiència laboral i acompanyament a la contractació.
Adreçat a:
Persones aturades de llarga durada.
Calendari/Horari:
Dilluns a divendres de 8 a 14.30h
Dijous de 8 a 14h i de 15.30 a 19h
(Servei descentralitzat en els municipis implicats)
Contacte:
93 810 04 00 (Ocupació)
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CATÀLEG DE SERVEIS
3. ÀREA DE CULTURA, PATRIMONI, OCUPACIÓ I ESPORTS
3.2. OCUPACIÓ
3.2.5. UBICAT
El programa Ubicat té per objectiu realitzar actuacions d’orientació, acompanyament a la
inserció i suport ocupacional de les persones desocupades amb dificultats d’inserció i/o
treballadores preferentment en situació de precarietat laboral, amb la finalitat d’aconseguir la
inserció laboral de qualitat i adequada a les seves competències.
Les actuacions són:
 Orientació sociolaboral: procés d’acompanyament, assessorament i informació amb
l’objectiu que cada persona participant assoleixi un coneixement i desenvolupament de
les seves potencialitats i competències per a la inserció laboral.
 Coneixement de l’entorn productiu: informació del mercat de treball, de les
oportunitats formatives del territori i apropament a les empreses.
Les vies de captació de participants són la derivació de l’Oficina de Treball de la Generalitat, els
serveis locals d’ocupació i els serveis socials.
Actuació d’execució conjunta amb els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella i Sitges. El
Consell Comarcal del Garraf ha posat a disposició dels ajuntaments una persona tècnica per a
desenvolupar el servei.
Adreçat a:
Persones en situació d’atur amb dificultats d’inserció:
 Persones aturades de llarga durada
 Majors de 45 anys
 Persones amb baixa qualificació laboral
 Persones amb risc d’exclusió social
 Persones nouvingudes en situació de desavantatge social
 Dones amb situacions de violència de gènere
Persones treballadores que es troben en una situació de precarietat laboral.
Calendari/Horari:
Dilluns a divendres de 8 a 14.30h
Dijous de 8 a 14h i de 15.30 a 19h
(Servei descentralitzat en els municipis implicats)
Contacte:
93 810 04 00 (Ocupació)
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CATÀLEG DE SERVEIS
3. ÀREA DE CULTURA, PATRIMONI, OCUPACIÓ I ESPORTS
3.2. OCUPACIÓ
3.2.6. TREBALL I FORMACIÓ
El Consell Comarcal del Garraf amb els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella
desenvolupen aquest programa per facilitar a les persones amb més dificultats d’accedir al
mercat de treball, la millora de la seva ocupabilitat dotant-los de competències professionals
mitjançant formació i experiència laboral en un entorn productiu real.
Actuacions:
 Experiència laboral mitjançant contracte laboral de 6 o 12 mesos
 Formació: mínim 80 hores de certificat de Professionalitat o mínim 60 hores de
formació transversal
 Coordinació i suport
Adreçat a:
Línia PANP: persones en situació d’atur no perceptores de prestacions o subsidi per
desocupació i preferentment més grans de 45 anys.
Línia PRGC: persones en situació d’atur destinatàries de la renda garantida de ciutadania (RGC).
Línia DONA: dones en situació d’atur.
Línia ACOL: persones que obtinguin una autorització de residència temporal per circumstàncies
excepcionals d’arrelament social
Línia COOR: accions de coordinació i suport tècnic.
Calendari/Horari:
Dilluns a divendres de 8 a 14.30h
Dijous de 8 a 14h i de 15.30 a 19h
(Servei descentralitzat en els municipis implicats)
Contacte:
93 810 04 00 (Ocupació)
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3. ÀREA DE CULTURA, PATRIMONI, OCUPACIÓ I ESPORTS
3.2. OCUPACIÓ
3.2.7. PROSPECCIÓ OCUPACIONAL
La prospecció ocupacional és una eina per al coneixement i potenciació del teixit empresarial,
així com, per al foment de l’ocupació en el territori. Element d’intermediació entre l’oferta i la
demanda de treball, basat en la cooperació i la detecció de necessitats en matèria d’ocupació,
establint un canal de comunicació, fluid i bidireccional, amb les empreses de la comarca.
Aquesta actuació es va iniciar a la comarca, l’any 2014, amb la participació conjunta del Consell
Comarcal del Garraf i els ajuntament de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges.
Compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i, en col·laboració amb Node Garraf, Agència
de desenvolupament econòmic.
En les diverses edicions d’aquest programa, la prospecció ocupacional s’ha desenvolupat de
forma progressiva i coordinada entre els organismes participants. De forma que la figura de la
prospectora ocupacional s’ha anat consolidant amb unes tasques i accions determinades, per
tal d’assolir els següents objectius:
 Establir un canal de comunicació i col·laboració estable dels Serveis Locals d’Ocupació
amb el teixit empresarial del territori.
 Consolidar la prospecció ocupacional de les empreses amb una metodologia i
coordinació comarcal.
 Difondre entre les empreses els bons resultats obtinguts en persones contractades a
partir de processos de selecció per competències.
Adreçat a:
Ajuntaments de la comarca.
Calendari/Horari:
Dilluns a divendres de 8 a 14.30h
Dijous de 8 a 14h i de 15.30 a 19h
(Servei descentralitzat en els municipis implicats)
Contacte:
93 810 04 00 (Ocupació)
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CATÀLEG DE SERVEIS
4. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
4.1. ENSENYAMENT
4.1.1. TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU - TEC
Competència delegada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat per gestionar la xarxa
del transport escolar col·lectiu (TEC) per a l’alumnat de la comarca i l’alumnat d’altres
comarques escolaritzat en escoles del Garraf. Hi ha dues modalitats de transport:
 TEC obligatori: s’ofereix a l’alumnat d’ensenyament obligatori quan s’hagi d’escolaritzar
fora del seu municipi de residència en un centre ordinari o d’educació especial, sigui
públic o privat concertat, sempre que vagi al centre proposat pel Departament
d’Ensenyament (art. 1 Decret 161/1996).
 TEC no obligatori: s’ofereix a l’alumnat que es desplaça a centres educatius del seu
municipi.
Cal fer sol·licitud de cada servei durant el període establert en cada convocatòria, de manera
anual.
Adreçat a:
Alumnat matriculat en centres educatius de la comarca del Garraf sostinguts amb fons públics
Preu:
TEC obligatori: gratuït
TEC no obligatori: preus amb IVA inclòs
1er fill/a: 265,50 € per curs.
2on fill/a: 177 € per curs.
A partir 3er fill/a: 88,50 € per curs.
A partir de l’inici del curs, la tarifa podrà modificar-se segons el conveni que es formalitzi amb
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Calendari/Horari:
Consulteu les convocatòries anuals al web.
Cal cita prèvia.
Contacte:
93 810 04 11
serveispersonals@ccgarraf.cat
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CATÀLEG DE SERVEIS
4. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
4.1. ENSENYAMENT
4.1.2. MENJADORS ESCOLARS
Gestió del servei del menjador escolar de les escoles El Margalló i L’Aragai de Vilanova i la Geltrú
i El Morsell d’Olivella.
Funcions:
 Licitació i contractació del servei.
 Pagaments als proveïdors.
 Seguiment del servei.
Compromisos:
 S’estableixen unes condicions de licitació i de contractació de la gestió del servei en
funció de la tipologia i de les necessitats del centre educatiu (cuina in situ, nombre de
persones usuàries, monitoratge, projecte educatiu).
 La direcció de l’escola i l’AMPA col·laboren en l’elaboració dels Plecs de Clàusules.
Adreçat a:
Les escoles públiques de la comarca del Garraf.
Calendari/Horari:
Període escolar.
Contacte:
93 810 04 11
serveispersonals@ccgarraf.cat
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CATÀLEG DE SERVEIS
4. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
4.1. ENSENYAMENT
4.1.3. AJUTS DE MENJADOR I DESPLAÇAMENTS ESCOLARS
Competència delegada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat per subvencionar les
famílies d’alumnes d’ensenyament obligatori que vulguin o necessitin fer ús del servei de
menjador per motius socioeconòmics.
El Consell Comarcal del Garraf aprova, cada any, les convocatòries per concedir ajuts de
menjador i de transport escolar. Cada convocatòria inclou les bases i la documentació requerida
per la concessió dels ajuts.
Ajuts de menjador: per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques per a l’alumnat que cursi
educació infantil de segon cicle, primària o secundària obligatòria i al qual no correspon la
gratuïtat del servei de menjador escolar.
Ajuts de desplaçament: per a l’alumnat d’ensenyament obligatori que no disposi de transport
escolar col·lectiu (TEC) i que per motius de distància (mínim de 3 km) tingui dificultats per
accedir al centre educatiu assignat de manera forçosa pel Departament d’Ensenyament.
Cal que les famílies interessades sol·licitin els ajuts cada curs escolar. El període de sol·licitud
s’inicia a finals de maig, per al curs escolar següent. Durant aquest període, cal presentar les
sol·licituds al Consell Comarcal del Garraf. Les famílies residents a Canyelles, Cubelles, Olivella,
Sant Pere de Ribes o Sitges també poden presentar les sol·licituds a les Oficines d’Atenció
Ciutadana (OAC) del seu municipi.
Adreçat a:
Alumnat matriculat en centres educatius del Garraf sostinguts amb fons públics.
Preu:
Segons convocatòria.
Calendari/Horari:
Consulteu les convocatòries anuals al web.
Cal cita prèvia.
Contacte:
93 810 04 11
serveispersonals@ccgarraf.cat
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CATÀLEG DE SERVEIS
4. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
4.1. ENSENYAMENT
4.1.4. MENJADOR ESCOLAR PRECEPTIU
Competència delegada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat per gestionar la
gratuïtat del servei de menjador escolar per a les famílies d’alumnes d’ensenyament obligatori
que, d’acord amb el mapa escolar, s’han de desplaçar a un altre municipi perquè en el seu
municipi de residència no hi ha un centre escolar corresponent a la seva etapa educativa o a les
seves necessitats educatives (NEE).
Els centres educatius faran arribar una llista al Consell Comarcal del Garraf amb l’alumnat que
s’ha matriculat en el seu centre per raó de falta d’oferta educativa al seu municipi. En el cas de
l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) és necessari que tinguin dictamen per part
de l’EAP (Equip d’Assessorament Pedagògic) del Garraf.
Aquests alumnes tindran el menjador escolar gratuït, amb les següents condicions:
 L’alumnat escolaritzat en un centre educatiu de secundària obligatòria que apliqui la
jornada compactada no rebrà cap assignació per al servei de menjador.
 L’alumnat escolaritzat en un centre educatiu de secundària obligatòria que no apliqui
la jornada compactada haurà de tenir almenys dues tardes amb hores lectives per poder
accedir al menjador gratuït.

Adreçat a:
Alumnat matriculat en un centre educatiu fora del seu municipi de residència per manca
d’oferta educativa en el seu municipi.
Calendari/Horari:
Curs escolar.
Contacte:
93 810 04 11
serveispersonals@ccgarraf.cat
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CATÀLEG DE SERVEIS
4. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
4.2. JOVENTUT
4.2.1. SCJ – SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT
Aquest servei dona suport als ajuntaments en les seves polítiques de Joventut, mitjançant la
coordinació i/o organització d’accions adreçades a joves:







Prevenció de drogodependències TRACA (Canyelles, Cubelles i Olivella)
Programa Referent d’ocupació juvenil
Formació per a professionals que treballen amb joves
Formació per a joves
Pràctiques per a joves
Suport a l’Oficina Jove Garraf

També es gestionen les competències delegades per la Generalitat de Catalunya:
 Instal·lacions juvenils: es fa el control i seguiment a cases de colònies, albergs, aules de
natura, etc. de la comarca. Assessorament i acompanyament a noves instal·lacions
juvenils.
 Activitats de lleure per a menors de 18 anys: es fa seguiment a casals d'estiu, colònies,
rutes. Assessorament per a les entitats que organitzen aquestes activitats.
Adreçat a:
Ajuntaments, entitats, instal·lacions juvenils i joves del Garraf.
Calendari/Horari:
Dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Dijous d’hivern també de 16 a 19 h.
Per a tràmits d’instal·lacions juvenils, entreu a:
https://www.seu-e.cat/web/ccgarraf/govern-obert-i-transparencia/serveis-itramits/tramits/cataleg-de-tramits-i-procediments
Contacte:
93 810 04 00
joventut@ccgarraf.cat
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CATÀLEG DE SERVEIS
4. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
4.3. JOVENTUT
4.2.2. TRACA – PREVENCIÓ DE LES DROGODEPENDÈNCIES
Servei, d’informació i opinió, relacionat amb la prevenció de conductes de risc relacionades amb
el consum de drogues i la sexualitat. El projecte ofereix diversos serveis:
 Informació confidencial per a joves i pares i mares.
 Suport i intervenció en activitats preventives: en medi educatiu (xerrades a centres
educatius, espais joves, etc.), intervenció amb famílies, formació a altres agents
socials, intervenció en medi obert, intervenció en espais d’oci i nit.
 Protocol de mesures educatives i alternatives a la sanció per consum i/o tinença de
drogues al carrer en menors d’edat.
 Elaboració i difusió de material sobre la prevenció en el consum de drogues.
El Traca és un projecte del Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles
i Olivella, amb la col·laboració de la Direcció General de Joventut i la Diputació de Barcelona.
Adreçat a:
Joves, famílies, centres educatius i agents socials dels municipis de Canyelles, Cubelles i Olivella.
Calendari/Horari:
Contacteu amb el tècnic de referència.
Contacte:
679 869 772
traca@ccgarraf.cat
Més informació i material disponibles a: http://tracagarraf.cat/
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CATÀLEG DE SERVEIS
4. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
4.2. JOVENTUT
4.2.3. REFERENT D’OCUPACIÓ JUVENIL
Servei d’orientació, assessorament, acompanyament i suport ocupacional-formatiu de les
persones joves, per facilitar la transició escola-treball.
El servei ofereix:
 Atenció directa a la persona jove, a través d'una informació i orientació tant de manera
individual i personalitzada com de manera grupal
 Intervenció, si cal, amb l’entorn familiar
 Especial atenció al col·lectiu jove més vulnerable
 Identificació i desenvolupament de competències clau per l’ocupabilitat
 Recerca de feina.
També es realitza un treball en xarxa amb agents d'Ensenyament, Salut, Oficines de treball,
Oficines de joventut i Serveis Socials, per tal d'oferir els recursos més convenients en funció de
les casuístiques personals i/o socials de cada jove.
La persona encarregada del servei ofereix atenció als serveis de joventut i/o d’ocupació locals,
de manera coordinada amb tots els ajuntaments de la comarca. Aquest projecte està
subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Fons Social Europeu i la Iniciativa
d'Ocupació Juvenil.
Adreçat a:
Joves de 16 a 29 anys. Professionals dels serveis locals i comarcals que treballen amb joves.
Calendari/Horari:
Canyelles – Ajuntament: dijous de 12.30 a 15.30 h (cada 15 dies).
Cubelles – Espai Jove: dilluns de 12 a 15.30 h.
Olivella – Centre Mas Milà: dijous de 9 a 12 h (cada 15 dies).
Sant Pere de Ribes – Vinya d’en Petaca/Can Puig (setmanes alternes): dimecres de 9 a 15.30 h.
Sitges – Nivell 10: divendres de 9 a 15.30 h.
Vilanova i la Geltrú – Oficina Jove Garraf: dilluns de 9 a 11.30 h, dimarts de 9 a 15.30 h i de 16
a 19 h. Cada 15 dies, també dijous de 9 a 15.30 h.
Contacte:
638 611 291
referentjove@ccgarraf.cat
Cal concertar cita prèvia
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CATÀLEG DE SERVEIS
4. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
4.2. JOVENTUT
4.2.4. JOVES EN PRÀCTIQUES
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya convoca de manera anual el programa “Joves en
pràctiques” per a que persones joves amb una titulació específica siguin contractades i prestin
els seus serveis sota la modalitat contractual de pràctiques.
El Servei Comarcal de Joventut coordina aquest programa, que ofereix 6 mesos de contractació
laboral en pràctiques a les dependències del Consell Comarcal del Garraf, en tasques pròpies de
l’administració pública.
A cada convocatòria s’especifica la titulació requerida i el procés de selecció. Un cop la persona
jove és contractada, resta sota la supervisió d’un tutor o tutora del consell comarcal, que
s’encarrega de vetllar per a l’aprofitament del període de pràctiques. Quan finalitza la
contractació, cada jove obté un certificat de pràctiques que deixa constància del seva progressió
i/o desenvolupament en el lloc de treball.
Adreçat a:
Persones joves de 16 a 29 anys, que compleixin els següents requisits:
 inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya.
 que acreditin la possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau mig
o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d'un certificat de
professionalitat, que les habilitin per a l'exercici professional, així com complir els
requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.
Calendari:
Consulteu les convocatòries obertes al web www.ccgarraf.cat
Contacte:
638 611 291
referentjove@ccgarraf.cat
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CATÀLEG DE SERVEIS
4. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
4.2. JOVENTUT
4.2.5. OFICINA JOVE GARRAF
Servei d’informació i assessorament per a joves de tota la comarca. Està situada a Vilanova i la
Geltrú i treballa en xarxa amb la resta d’equipaments juvenils del Garraf. El consell comarcal
participa en la coordinació de l’Oficina Jove i en l’elaboració de material de difusió.
Els serveis que s’hi ofereixen són:
 Informació juvenil en general
 Assessoria de treball
 Assessoria d’emprenedoria
 Assessoria d’educació i formació
 Assessoria de salut
 Assessoria de mobilitat internacional
 Tramitació de carnets d’alberguista, estudiant i professor/a internacional
 Tauler d’anuncis virtual: ofertes i demandes laborals, cangur, repàs
 Borsa de professors/es de repàs
 Guia d’estiu jove i altres materials de difusió.
Aquesta oficina pertany a la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ) i és fruit d’un conveni
entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, el Consell Comarcal del Garraf i la Direcció General
de Joventut (Generalitat de Catalunya).
Adreçat a:
Joves de tot el Garraf.
Calendari/Horari:
De dilluns a divendres de 10 a 14 h i de dimarts a dijous de 16 a 19 h.
Contacte:
Oficina Jove Garraf
C. de Sant Sebastià, 11 (edifici TOC)
08800 Vilanova i la Geltrú
93 893 77 77
garraf@oficinajove.cat
www.oficinajove.cat/ca/oficina/oficina-jove-garraf
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CATÀLEG DE SERVEIS
4. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
4.3. SERVEIS SOCIALS BÀSICS
4.3.1. UNITAT BÀSICA D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
La funció dels Serveis Socials d’atenció primària de Cubelles, Canyelles i Olivella és atendre les
necessitats socials més immediates, generals i bàsiques de les persones, les famílies o els grups,
a més de contribuir a la prevenció de les problemàtiques socials, a la reinserció i integració social
de les persones en situació de risc social d’exclusió.
Els equips dels Serveis Socials Bàsics d’atenció primària estan formats per treballadors/es
socials, educadors/es i treballadors/es familiars.
Funcions:
 Informació, orientació i assessorament.
 Estudi de casos, intervenció o tractament i seguiment.
 Suport a persones, famílies o grups.
 Gestió de recursos: serveis d’ajuda a domicili, teleassistència i altres.
 Derivació a serveis especialitzats.
 Treball social comunitari.
 Detecció i registre de dades.
 Valoració i seguiment de les persones amb dependència.
Adreçat a:
Població dels municipis de Canyelles, Cubelles i Olivella.
Calendari/Horari:
Dilluns a divendres de 8 a 15 h.
Cal demanar cita prèvia.
Contacte:
Ajuntament de Canyelles:
Plaça de l’Onze de setembre, nº 1
93 897 30 11
Ajuntament de Cubelles:
Passeig Narcís Bardají, 12
93 895 24 57
Ajuntament d’Olivella:
Plaça Major, s/n
93 896 80 80
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CATÀLEG DE SERVEIS
4. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
4.3. SERVEIS SOCIALS BÀSICS
4.3.2. SAD – SERVEI D’AJUDA AL DOMICILI – SOCIAL I DEPENDÈNCIA
El servei d’ajuda al domicili inclou un conjunt de tasques que es realitzen a la llar de persones
o famílies, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles
persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o a manca
d’autonomia personal (SAD Social) i a les persones amb dependències (SAD Dependència).
Aquest conjunt d’accions o serveis s’organitzen mitjançant un pla d’atenció social individual,
familiar o convivencial i es realitzen per part de personal qualificat i preparat (treballadors/es
familiars).
Adreçat a:
SAD Social: a la ciutadania en general. És un servei especialitzat al qual s’accedeix amb derivació
prèvia del/la treballador/a social de l’equip Bàsics de Serveis Socials.
SAD Dependència: a persones que tinguin reconegudes la situació de dependència i que els
hagi estat prescrit el servei d’acord amb el que estableix la Llei 39 /2006, de 14 de desembre,
de Promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. És
un servei especialitzat al qual s’accedeix amb derivació prèvia del/la treballador/a social de
l’equip Bàsic de dependència .
Calendari/Horari:
Canyelles: dilluns, dimecres i divendres de 8 a 15 h.
Cubelles: dilluns a divendres de 8 a 15 h.
Olivella: dimarts i dijous de 8 a 15 h.
Per accedir al servei cal demanar cita prèvia amb serveis socials de cada ajuntament.
Contacte:
Serveis Socials dels ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella i Consell Comarcal del Garraf.
De dilluns a divendres de 8 a 15 h.
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CATÀLEG DE SERVEIS
4. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
4.3. SERVEIS SOCIALS BÀSICS
4.3.3. XAM – XARXA D’ACOMPANYAMENT EN ELS MUNICIPIS
El programa XAM, en funcionament des de l’any 2001, és un servei diürn preventiu, fora de
l’horari escolar, que dona suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la
personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les
deficiències sòcio-educatives d’infants i adolescents mitjançant el treball individualitzat, el
treball grupal, el treball en xarxa i amb la comunitat.
Es porta a terme en els municipis de Cubelles i Olivella conjuntament amb les professionals dels
serveis socials d’atenció primària, amb l’objectiu de prioritzar l’atenció a la infància en risc
social, que pugui permetre la detecció, la prevenció, la normalització i la integració d’aquests
infants.
La professional del projecte treballa amb els infants repartint el temps entre l’acompanyament
en l’estudi i els deures, activitats lúdiques i educatives amb l’ús de noves tecnologies i sortides
pel municipi.
Adreçat a:
Infants de 8 a 16 anys dels municipis de Cubelles i Olivella.
Calendari/Horari:
Durant el curs escolar.
Cubelles: dilluns, de 16.45 a 18.15 h al centre social de Cubelles (activitats) i divendres de 16.45
a 18.15 h a la biblioteca del municipi (reforç escolar).
Olivella: dimarts de 16.45 a 18.15 h, reforç escolar a l’aula TIC de l’escola El Morsell i dijous de
16.45 a 18.15 h a la sala La Crivellera (activitats)
Contacte:
Educador/a de serveis socials d’atenció primària dels municipis de Cubelles i Olivella.
L’accés al XAM es fa per derivació dels serveis socials d’atenció primària, escoles i instituts en
ambdós municipis.
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CATÀLEG DE SERVEIS
4. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
4.3. SERVEIS SOCIALS BÀSICS
4.3.4. ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DEPENDÈNCIA
La llei 39/2006 de 14 de desembre, de Promoció de l’autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència, reconeix un dret universal i subjectiu. Aquesta llei regula
les condicions bàsiques per l’atenció de les persones quan, de forma permanent, necessitin
ajuda d’altres per a dur a terme bona part de les activitats de la vida diària com menjar, vestirse, la cura personal, la mobilitat essencial, etc.
El Servei comarcal d’atenció a la dependència del Consell Comarcal del Garraf realitza els Plans
Individuals d’Atenció, requisit necessari per oferir el recurs social més adient a les persones
sol·licitants dels municipis de Canyelles, Cubelles i Olivella.
Dues treballadores socials de l’àrea bàsica de serveis socials del Consell Comarcal es desplacen
als centres residencials de gent gran i/o als domicilis de les persones sol·licitants per elaborar
conjuntament el Pla Individual d’Atenció (PIA).
A més, es gestiona la tramesa i control de sol·licituds, acords de PIA signats, documentació
complementària i incidències entre l’àrea bàsica de l’ens comarcal i el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Adreçat a:
Persones en situació de dependència.
Calendari/Horari:
De dilluns a divendres de 8 a 14.30 h i dijous de 16 a 19 h.
Contacte:
93 810 04 00
Cal demanar cita prèvia.
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CATÀLEG DE SERVEIS
4. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
4.3. SERVEIS SOCIALS BÀSICS
4.3.5. TRANSPORT ADAPTAT
El Consell Comarcal del Garraf gestiona 6 rutes per a traslladar persones amb mobilitat reduïda
i/o persones en situació de dependència dels seus domicilis a centres de dia.
La Cartera de serveis socials vigent, aprovada pel Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual
s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010- 2011, disposa que la prestació del servei de
transport adaptat destinat a persones amb discapacitat s’adreça a les persones amb mobilitat
reduïda i a persones en situació de dependència.
És servei complementari de suport als serveis socials d’atenció especialitzada a persones amb
discapacitat o dependència, consistent en la prestació d’un sistema de transport adaptat al grau
de necessitat de suport de les possibles persones usuàries.
El servei de transport adaptat és una prestació no garantida, així doncs únicament és exigible
en cas que existeixi crèdit pressupostari disponible i aplicant-hi els principis objectius de
prelació i concurrència.
El servei de transport adaptat està actualment adjudicat a la Creu Roja de Vilanova i la Geltrú, a
través d’un conveni que es signa anualment.
Adreçat a:
Persones amb mobilitat reduïda i/o persones en situació de dependència, residents a la
comarca del Garraf.
Preu:
Consulteu les taxes aplicables al web.
Calendari/Horari:
Tot l’any. El servei està subjecte a la disponibilitat de places.
Contacte:
93 810 04 11 (Serveis a les Persones)
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CATÀLEG DE SERVEIS
4. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
4.4. INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIA
4.4.1. SEAIA – SERVEI ESPECIALITZAT D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA AMB ALT
RISC O EN SITUACIÓ DE DESEMPARAMENT
El Servei especialitzat d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA) està format per 8
professionals: dos psicòlegs, dues pedagogues, dues treballadores socials i dos educadors/es
ubicats al Consell Comarcal del Garraf i donant servei a tota la comarca.
Fan el diagnòstic, la valoració i el seguiment de menors en alt riscs social i del seu entorn
sociofamiliar, proposant les mesures més adequades per a cada cas.
En la intervenció a nivell d’atenció global es distingeixen tres fases: assessorament, estudi i
seguiment. Els casos atesos arriben a l’equip, prèvia valoració i posterior derivació des dels
Equips Socials Bàsics del territori i des de la Direcció General d’Atenció a la Infància i
Adolescència (DGAIA) de la Generalitat de Catalunya.
Funcions:
 Recepció dels casos d’alt risc social, derivats dels serveis socials d’atenció primària o la
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
 Diagnòstic i valoració de menors i les famílies en situació d’alt risc social. Emissió de les
propostes tècniques i administratives que vagin més en benefici de l’infant.
 Seguiment del/la menor i de la seva família una vegada aplicada la mesura: acolliment
familiar simple o permanent, acolliment en família extensa, acolliment en família aliena,
acolliment convivencial d’acció educativa o acolliment en centre residencial.
 Assessorament als serveis socials d’atenció primària en matèria d’infància i
adolescència.
 Establir coordinacions amb altres equips, serveis i recursos que intervenen.
 Promoure la prevenció en matèria d’infància d’alt risc social mitjançant el treball
comunitari.
Adreçat a:
Menors i adolescents amb alt risc social i les seves famílies, prèvia derivació de l’equip Bàsic de
Servei Socials d’atenció primària o de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
Calendari/Horari:
De dilluns a divendres de 8.30 a 15 h i dijous d’hivern (del 16/09 al 14/06) també de 16 a 19 h.
Contacte:
93 810 04 00
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CATÀLEG DE SERVEIS
4. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
4.4. INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIA
4.4.2. SIFE – SERVEI D’INTEGRACIÓ EN FAMÍLIA EXTENSA
El servei d’integració familiar té com a finalitat promoure l’acolliment en família extensa i la
millora del benestar dels infants i adolescents acollits i dels seus acollidors. Aquest servei preveu
les tasques derivades de la valoració, el seguiment i la formació de la família o persona que acull
un infant o un adolescent en situació de desemparament, fa el diagnòstic dels diferents nuclis
possibles i emet la proposta del que és més adequat. La seva intervenció continuarà amb el
seguiment de la mesura d’acolliment en família extensa.
Adreçat a:
Menors d’edat acollits en família extensa.
Integrants de la família extensa acollidora.
Calendari/Horari:
De dilluns a divendres de 8.30 a 15 h. i dijous d’hivern (del 16/09 al 14/06) també de 16 a 19 h.
Contacte:
93 810 04 00
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4. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
4.5. IGUALTAT
4.5.1. SIAD GARRAF – SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES
El SIAD Garraf té com a finalitat donar resposta a les demandes d’informació i atenció de les
dones, potenciar els seus processos d’autonomia i contribuir a la superació de totes les
situacions de desigualtat de gènere.
Les actuacions del SIAD Garraf s’emmarquen dins el Pla de Polítiques de Dones del Consell
Comarcal del Garraf i estan vinculades als circuïts d’atenció local per a l’abordatge de la
violència masclista.
Es desenvolupen a través de dos àmbits de treball:
 Informació i orientació
 Atenció psicològica
 Assessorament jurídic
Adreçat a:
Dones dels municipis de Canyelles, Cubelles i Olivella, així com a les persones, entitats i
col·lectius que treballen per a la igualtat entre dones i homes.
Calendari/Horari:
De dilluns a divendres de 8 a 15 h i dijous d’hivern (del 16/09 al 14/06) també de 16 a 19 h.
Cal concertar entrevista.
La Generalitat de Catalunya disposa d’un telèfon gratuït d’atenció a les dones víctimes de la
violència masclista que funciona 24 hores al dia, els 365 dies de l’any: 900 900 120.
El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ofereix informació i assessorament jurídic en
matèria de violència de gènere, a través del número 016. També es poden fer consultes per
correu electrònic 016-online@msssi.es.
Contacte:
A través dels serveis socials bàsics dels municipis de Canyelles, Cubelles o Olivella o concertant
una entrevista mitjançant trucada telefònica, via correu electrònic, o personalment al Consell
Comarcal del Garraf:
siad@ccgarraf.cat
93 810 04 10
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4. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
4.5. IGUALTAT
4.5.2. ATENCIÓ I ACOLLIMENT D’URGÈNCIA PER A DONES EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA
MASCLISTA I PER ALS SEUS INFANTS
Servei temporal, de curta durada, que facilita a les dones que han estat o que estan sotmeses a
situacions de violència masclista i a llurs fills i filles un espai segur, confortable i respectuós per
garantir llur seguretat personal.
També facilita recursos personals i socials que permetin una resolució de la situació de crisi.
Adreçat a:
Dones dels municipis de Canyelles, Cubelles i Olivella que han estat o estan sotmeses a
situacions de violència masclista i a llurs fills i filles.
Calendari/Horari:
24 hores, 365 dies l’any.
Contacte:
És un servei especialitzat al qual s’accedeix amb derivació prèvia de l’Equip Bàsic de Serveis
Socials, els estaments judicials o els cossos de seguretat. Pot activar aquest servei qualsevol
professional de la xarxa del tema de maltractaments.
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4. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
4.5. IGUALTAT
4.5.3. SAI GARRAF – SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL
Atenció a les persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir, discriminació o
violència per raó de l’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, amb la
finalitat de donar respostes adequades, àgils, properes i coordinades a les seves necessitats.
Oferim:
 Atenció de proximitat a les persones LGTBI de Canyelles, Cubelles i Olivella
 Assessorament i acompanyament dels recursos específics
 Informació i recursos LGTBI als diferents serveis i equipaments del territori
 Suport específic per presentar incidències i denúncies per discriminació per raó
d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere
 Suport per realitzar determinats tràmits de documentació.
Adreçat a:
Tota la ciutadania.
Calendari/Horari:
Divendres de 9 a 13 h.
Cal concertar cita prèvia.
Contacte:
93 810 04 00
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4. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
4.6. MIGRACIONS I CIUTADANIA
4.6.1. PRIMERA ACOLLIDA
Conjunt d’accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació de
les persones nouvingudes. Inclou l’acompanyament, la formació i la certificació d’uns
coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya.
El servei s’inicia amb una entrevista i acompanyament, que inclou una sessió de benvinguda al
municipi, i la formació en tres mòduls:
 Aprendre català i castellà. Mínim de 90 hores en cadascuna de les llengües oficials.
 Coneixements laborals. Mínim de 15 hores.
 Coneixement de la societat catalana. Mínim de 15 hores.
Demostrar l’aprofitament d’aquest servei dona accés al certificat de primera acollida, un
document amb eficàcia jurídica i valor probatori que és d’utilitat en els processos d’estrangeria
(arrelament social, modificació i/o renovació d’autoritzacions de residència) o d’adquisició de
la nacionalitat, entre d’altres.
Es preveu la convalidació de coneixements i la formació que les persones usuàries hagin pogut
obtenir amb anterioritat. El servei d’acollida us informarà de com fer-ho i quina formació
s’admet en cada cas.
Adreçat a:
Persones estrangeres immigrades, sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària, refugiades,
apàtrides i retornades dels municipis de Canyelles, Cubelles i Olivella. Els ajuntaments que ho
considerin oportú poden ampliar el servei a qualsevol altra persona empadronada al municipi.
Calendari/Horari:
Cal concertar cita prèvia.
Contacte:
Consell Comarcal del Garraf: 93 810 04 00
Ajuntament de Canyelles: 93 897 30 11
Ajuntament de Cubelles: 93 895 03 00
Ajuntament d’Olivella: 93 896 80 00
plaimmigracio@ccgarraf.cat
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4. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
4.7. GENT GRAN
4.7.1. CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN
Òrgan consultiu i de participació per aquelles qüestions d’interès per a la gent gran que suposin
una millora del benestar i de la qualitat de vida d’aquest sector de la població al Garraf.
Entre d’altres, són funcions d’aquest consell consultiu:
 Participar en la definició de les necessitats socials comarcals pel que fa a la gent gran.
 Promoure la realització de les activitats necessàries per tal de sensibilitzar la societat
respecte a la situació social de la gent gran.
 Promoure l’associacionisme al grup de població esmentat i la participació de la
comunitat.
 Donar a conèixer a aquesta comunitat els recursos i drets que els assisteixen, col·laborar
en les actuacions realitzades en temes de gent gran de la comarca i fer-ne el seguiment.
Està integrat per càrrecs electes del Consell Comarcal del Garraf i de tots els municipis de la
comarca, i per dos representants de cadascun dels col·lectius i entitats legalment constituïdes
que treballin amb temes de gent gran i que tinguin seu o representació a la comarca.
Hi són representades les següents entitats: COMPEX, Gent Gran de Mar (Vilanova), Casal
Municipal de Sitges Pau Casals, Casal Municipal de Sitges Joan Maragall, Casal Municipal de Sant
Pere de Ribes, Casal d’Avis de Les Roquetes, Aula Universitària del Garraf, Grup Jubilats CCOO,
Jubilats UGT, Associació Cim Blanc (Cubelles), L’Esplai de la Caixa (Vilanova), Gent Gran
d’Olivella, Associació Pura Vida (Cubelles), Associació Gent Gran de Canyelles, Amics de la Gent
Gran, Associació Cal Pallissa, Voluntaris de Sant Camil i Federació d’Associacions de veïns.
Adreçat a:
Col·lectius i entitats legalment constituïdes que treballin amb temes de gent gran i que tinguin
seu o representació a la comarca.
Calendari/Horari:
El Plenari del Consell Consultiu de la Gent Gran es reunirà amb caràcter ordinari, almenys un
cop cada trimestre, i amb caràcter extraordinari quan la presidència, per pròpia iniciativa o a
petició de la majoria dels seus membres, ho consideri oportú.
Contacte:
93 810 04 00
nserrano@ccgarraf.cat
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4. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
4.7. GENT GRAN
4.7.2. GARRAF TALLERS, L’HERÈNCIA DELS GRANS
Servei intergeneracional que compta amb la col·laboració d’un grup de persones grans,
voluntàries, de la comarca del Garraf, que es desplacen als centres educatius, centres cívics,
entitats d’esplai, biblioteques, etc. a fer un taller, amb l’objectiu de donar a conèixer la tradició,
els oficis i els costums de la comarca a través de la seva pròpia experiència. És un recurs per a
grans i per a joves que fomenta la cohesió social, posant en valor el respecte pels més grans,
alhora que fomenta el manteniment de les tradicions de la comarca.
Els tallers s’adeqüen a les necessitats tant dels voluntaris que porten a terme el projecte, com
de les entitats que els sol·liciten (escoles, biblioteques, centres cívics, casals d’avis, etc.). Cada
taller disposa d’una fitxa on consultar-ne la descripció, els objectius, les especificacions del grup
de treball, les sessions, els materials i el preu.
S’ofereixen 15 tallers:
 Balls de Catalunya
 Els contes de l’Àvia
 Els secrets de la màgia
 Estampació de roba
 Històries de la meva vida
 Horts ecològics
 Jocs antics
 La cuina del Garraf
 L’art de treballar el paper
 L’ofici de ferrer
 Manualitats i costura
 Marqueteria
 Memòria històrica
 Papiroflèxia
 Puntes de coixí, ganxet i mitja
Adreçat a:
Alumnat, gent gran, centres educatius i altres equipaments de la comarca del Garraf.
Preu: consulteu el preu de cada taller al web.
Calendari/Horari:
Sota demanda i segons disponibilitat de les persones voluntàries.
Contacte:
93 810 04 00
nserrano@ccgarraf.cat
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4. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
4.8. COOPERACIÓ I CULTURA DE PAU
4.8.1. PREMI DE RECERCA PER A LA PAU PER TREBALLS DE BATXILLERAT
El Consell Comarcal del Garraf, a través d’un conveni de col·laboració amb la Fundació
Solidaritat UB, dona suport al Premi “Recerca per a la Pau” que anualment convoca la
Universitat de Barcelona, amb l’objectiu de promoure l’educació per a la pau a totes les
modalitats de batxillerat i enfortir la cultura de pau des de la recerca.
http://www.solidaritat.ub.edu/premi_pau/
L’ens comarcal atorga un premi propi al millor treball provinent d’algun centre d’ensenyament
de la comarca, segons es reculli al veredicte del jurat. Aquest premi consisteix en una tauleta
electrònica (o similar) per a l’estudiant.
El suport a aquest premi s’emmarca dins el Programa Garraf per la Pau que el Consell Comarcal
del Garraf desenvolupa des de l’any 2006 amb la finalitat de promoure la cultura de pau en el
territori, amb especial èmfasi en els centres educatius. Dins d’aquest programa també
s’ofereixen cursos formatius en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i l’educació per a
la pau adreçats a les entitats, personal tècnic dels ajuntaments i ciutadania en general i
s’organitza la Setmana Garraf per la Pau.
Adreçat a:
Estudiants de batxillerat de centres educatius de la comarca del Garraf.
Calendari/Horari:
El premi es convoca durant el primer trimestre de cada any. Es lliura el mes de juny.
Contacte:
93 810 04 00
comunicacio@ccgarraf.cat
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4. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
4.8. COOPERACIÓ I CULTURA DE PAU
4.8.2. SETMANA GARRAF PER LA PAU
La Setmana Garraf per la Pau es realitza des de l’any 2006 amb l’objectiu d’analitzar els
conflictes violents i el seu impacte en els Drets Humans i de transmetre a la ciutadania,
especialment al jovent, els esforços que actualment es porten a terme des de diferents àmbits
per aconseguir nous camins cap a la construcció de la pau, la reflexió, el diàleg i la transformació
de les relacions de violència.
L’estructura de la Setmana combina diferents accions que ens acosten a algunes realitats del
món i que posen de manifest la necessitat d’assumir, entre tots, un compromís actiu i positiu
amb la justícia i el desenvolupament. Les activitats es desenvolupen en diferents punts del
Garraf, en diversos formats i adreçant-se a diversos públics, tot intentant situar la cultura de
pau en escenaris quotidians de la comarca.
Adreçat a:
Tota la ciutadania.
Calendari/Horari:
Octubre.
Contacte:
93 810 04 00
comunicacio@ccgarraf.cat
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4. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
4.8. COOPERACIÓ I CULTURA DE PAU
4.8.3. EXPOSICIÓ “REFUGIATS, PER QUÈ?”
L’exposició "Refugiats, per què?" de FundiPau vol ampliar la mirada més enllà de la reacció
solidària davant la crisi de refugiats dels darrers anys i contribuir a promoure canvis globals i
estructurals que facin possible posar fi a les causes que cada dia obliguen milers persones a fugir
de casa seva.
El Consell Comarcal del Garraf posa a disposició dels ajuntaments, centres educatius, centres
cívics, entitats i biblioteques de la comarca aquesta exposició, gràcies a un acord de
col·laboració amb FundiPau i al suport de la Diputació de Barcelona, en el marc del Programa
Garraf per la Pau.
Adreçat a:
Ajuntaments, centres educatius, centres cívics, entitats i biblioteques de la comarca.
Calendari/Horari:
Es pot sol·licitar durant tot l’any. El calendari d’exposicions es troba al web del consell comarcal.
Contacte:
La sol·licitud de préstec de l’exposició s’ha de formalitzar omplint aquest formulari.
93 810 04 00
comunicacio@ccgarraf.cat
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4. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
4.8. COOPERACIÓ I CULTURA DE PAU
4.8.4. TEATRE SOCIAL I CULTURA DE PAU PER A JOVES
Es tracta d’una proposta que combina formació bàsica en tècniques teatrals i conceptes de
cultura de pau, com a eines per a desenvolupar habilitats expressives pròpies i, a la vegada, com
a instruments per a l’anàlisi dels conflictes.
Durant la formació és realitza treball de base per trencar el gel i de crear un llenguatge comú,
es fan exercicis d’entrenament actoral basats en el cos, cor i ment, i diferents propostes per
treballar l’espontaneïtat, l’energia, la presència, la connexió, l’escolta, el joc, el compromís i
l’obertura emocional, així com una iniciació a la improvisació. Amb el material que sorgeix de
les sessions formatives es crea col·lectivament una acció teatral sobre construcció de pau i drets
humans, que es presenta en un centre educatiu de la comarca, amb un debat post-funció amb
la participació d'estudiants.
Aquest projecte forma part del Programa Garraf per la Pau, que desenvolupa el Consell
Comarcal del Garraf des de l’any 2006, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Adreçat a:
Joves de 15 a 17 anys, de qualsevol municipi de la comarca.
Calendari/Horari:
Les classes es fan habitualment en dissabtes i són conduïdes per l’Aula d’Activitats Teatrals –
Tracart.
Contacte:
El curs es convoca anualment a través dels centres educatius i del web.
93 810 04 00
comunicacio@ccgarraf.cat
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5. PUBLICACIONS
5.1.1. PUBLICACIONS DE L’ÀMBIT CULTURAL
El Consell Comarcal del Garraf i el CIRMAC (Centre d’Interpretació del Romanticisme Manuel de
Cabanyes) han editat diverses publicacions relacionades amb l’àmbit cultural.
Les següents publicacions estan disponibles en format paper:
 PI DE CABANYES, Oriol, (2017) Manuel de Cabanyes. Poemes essencials, Ed. El Cep i la
Nansa, Vilanova i la Geltrú.
 PI DE CABANYES, O., ALSINA, Esther, (2018) Catàleg Alexandre de Cabanyes, Textos de
Francesc X. Puig i Rovira, Francesc Fontbona, Esther Alsina i Oriol Pi de Cabanyes, Ed.
Viena, Barcelona.
 MEDINA, Jordi coordinador, (2016) Descobreix el Garraf. Cultura, patrimoni i museus,
Consell Comarcal del Garraf, Vilanova i la Geltrú.
 BANDERAS, Magda, (2007) El Garraf. Un Passeig Romàntic, Ed. El Cep i la Nansa,
Vilanova i la Geltrú.
 VV.AA., (2014) Arquitectura o col·leccions singulars, textos de Francesc Fontbona, Estel
Adell, Blanca Giribert, Carmen Lara i Carles Schnabel, Consell Comarcal del Garraf,
Vilanova i la Geltrú.
 VV.AA., (2015) Art. Cultura. Economia i societat a la Masia Cabanyes, textos de Xavier
solà de Andrés, M. Rosa Vives, Albert Tubau, Oriol Pi de Cabanyes, Francesc X. Puig
Rovira, Mònica Rovira i Pere Marsé, Consell Comarcal de Garraf, Vilanova i la Geltrú.
 VV.AA., (2018) Relat cultural dels Cabanyes i significats de la casa museu, textos de
Francesc Miralpeix, Montserrat Comas, Joan Manuel Chouciño, Sílvia Domènech, Mireia
Rosich, Rafel Mestres, Mila Arcarons, Mònica Álvarez i Bienve Moya, Consell Comarcal
del Garraf, Vilanova i la Geltrú.
Des de l’any 2004 i fins el 2011 es van editar els Quaderns de Patrimoni, com a eina de difusió
del patrimoni i la cultura de la comarca.
Com a part de l’experiència del CIRMAC es poden consultar les Visites temàtiques, recull de
diferents aportacions entorn a temes relatius al patrimoni cultural de la Masia d’en Cabanyes:
arquitectura, fotografia, música, indumentària, mites i llegendes, etc. En format digital al blog
de la Masia d’en Cabanyes.
Adreçat a: tota la població.
Preu: consulteu disponibilitat del format paper.
Calendari/Horari: tot l’any.
Contacte:
93 810 04 00
cultura@ccgarraf.cat
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5. PUBLICACIONS
5.1.2. ESTUDIS, PONÈNCIES, PLANS TERRITORIALS I GUIES
Fruit de la cooperació i coordinació amb diverses entitats, el Consell Comarcal del Garraf ha
participat en estudis sobre el territori comarcal, ha organitzat jornades temàtiques sobre temes
d’interès per la ciutadania i ha elaborat plans territorials.
Estudis:
 Anàlisi dels efectes dels peatges de la C-32 autopista Pau Casals a les economies
territorials. Maig de 2018.
 Carta de paisatge del Garraf. Abril de 2017.
 Estudi sobre la problemàtica residencial a les urbanitzacions de baixa densitat a la
comarca del Garraf. Desembre de 2016.
Ponències:
 Ponències de la jornada ‘Dret d’asil, què podem fer-hi des del Garraf’. Octubre de 2016.
Plans Territorials:
 Pla de Mandat 2015-2019.
 Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf 2014-2020.
El Consell Comarcal del Garraf publica guies comarcals en format digital, relacionades amb els
seus àmbits d’actuació:







Oferta educativa al Garraf
Recursos de formació-ocupació
Serveis socials
Recursos sobre el refugi
Entitats de cooperació
Activitats d’estiu per a joves.

Adreçat a:
Tota la població.
Calendari/Horari:
Tot l’any.
Contacte:
93 810 04 00
ccgarraf@ccgarraf.cat
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