NÚMERO : 15/2017 - Desembre

BREUS I INFORMACIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS

1. Àrea Serveis Persones
Ensenyament- Informa Neus Prat
Ajuts de menjador. Més de 95.000 € concedits en ajuts de menjador . Informa Neus Prat
Actualment s’ han emès 4 diferents resolucions que suposen la concessió de 169 beques i un total de

95.000 €

concedits
Jornada Moianès Territori Educador . Informa Neus Prat
El passat 11 de desembre es va portar a terme la primera Trobada de la Taula Moianès territori educador. Van
participar-hi un total de 25 persones entre AMPA’s, regidors i equips directius de les escoles del Moianès i es va
donar el tret de sortida per inciar el projecte. En aquesta ocasió es va iniciar el treball en l’àmbit dels menjadors ja
que des cara al curs 18-19 es vol inicar amb un projecte comarcal en aquest àmbit.
Els altres àmbits de treball de la taula són el temps de lleure, els espais família i el treball per a la identificació de
necessitats formatives vinculades a la formació al territori per generar oportunitats de treball.
Els ponents a la Jornada ens van ajudar a conèixer altres realitats i a profunditzar en el coniexement dels diferents
models de gestió i dels requisits en l’àmbit sanitari per tal tenir més eines per a la construcció del nou projecte.

Projecte educació 360, Educació a Temps Complet
El passat 16 de novembre la Consellera del Consell Comarcal va assistir a la reunió conovcada per la Diputació de
Barcelona amb la resta de proves pilot de la demarcació de Barcelona per explicar els canvis que s’ha formulat al
projecte i explicar els propers esdeveniments relacionats.,

Es posa en funcionament el- SIDH. Servei Intermediació de Deute Hipotecari - Informa
Marta Purtí
El dia 30 de novembre es va posar en funcionament el SIHD i ja ha atès 3 persones

El 13 de novembre el Consell va realitzar la primera inspecció d’ instal·lacions juvenils

Disseny del protocol de violència masclista
Aquest mes de novembre i desembre s’ han fet dues sessions del CURS “PROTOCOL CIRCUIT VIOLÈNCIA MASCLISTA
DEL MOIANÈS” en la que han participat diferents agents del territori
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Comença la ludoteca- espai edu.moianes - Informa Marta Purtí
S’ ha iniciat la ludoteca a diferents municipis durant el mes de novembre i al llarg del mes de desembre ens hem
trobat amb les educadores socoials dels municipis per tal de poder parlar dels infants que hi assisteixen i detectar
quines famílies es podrien beneficiar del servei i coordinar la tasca dels monitors de la ludoteca.
Espai edu.moianès
Castellterçol
Moià
Castellcir
Monistrol de Calders
Santa Maria d’Oló
Sant Quirze Safaja
L’Estany

usuaris
6
8
10
15
6
5
7

TOTAL

57

Diagnosi del servei SAD –Informa Anna guixà
La Diputació de Barcelona ha concedit una subvenció tècnica per realitzar una diagnosi del servei SAD als diferents
municipis Al mes de gener es farà la presentació als consellers

Es posa en funcionament el servei de primera acollida per persones nouvingudes
El passat 23 d’octubre es va incorporar una tècnica d’acollida per realitzar les primeres entrevistes a les persones
nouvingudes i oferir acompanyament en els tràmits a realitzar.
També a finals d’octubre s’inicien dos mòduls formatius per a persones nouvingudes, un a Moià i l’altre a
Castellterçol.

Pròrroga de Xarxa d’Impulsors de Garantia Juvenil
S’ ha prorrogat la subvenció per part del SOC per continuar el programa fins a finsim prorrogats els serveis per part
del SOC fins a finals de juny.

El Pla comarcal de Joventut en redacció –Informa Eduard Guiteras
Actualment s’està fent taules participatives amb diferents agents


S’han celebrat taules de treball als municipis de Calders, Oló,Moià ,Castellterçol (amb joves de
Castellcir i Sant quirze Safaja), Monistrol de Calders i Collsuspina.



S’ ha celebrat la sessió de tècnics de joventut i tècnics implicats de totes les àrees. La segona sessió
es durà a terme el dimarts 19 de desembre



Aquests dijous da 14 de desembre està organitzada una taula d’entitats

Tallers i xerrades d’ igualtat de gènere a les escoles i als diferents municipis
S’estan realitzant tallers als diferents municipis , i també a les escoles com als casals de gent gran en temes d’
igualtat de gènere i empoderament.

Curs” reglament del servei d’atenció domiciliària
S’ ha finalitzat el curs que ha fet la Diputació als equips de serveis socials bàsics i secretaria dels Ajuntaments (hi
estan participant els municipis de Calders, Castellcir, L’Estany i Santa Maria d’Oló) per l’elaboració de l’ordenança
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reguladora

del servei d’atenció domiciliària de diferents ajuntaments del Moianès que estan aplicant el

copagament.

2. Àrea Territori
FORMACIÓ EINES “AOC “ – Durant aquest mes de desembre –Informa Maria Tarter i JL Rodriguez
Estan inscrites un total de 12 persones a cada sessió
SESSIÓ DE FORMACIÓ TRANSVERSAL DE LES EINES AOC:
bjectiu: Conèixer les eines AOC per tal de potenciar el seu ús. Funcionalitat en els petits municipis de les
eines AOC (e-tram, e-notum, ERE,s, perfil del contractant, signador, idCAT mòbil, i una pinzellada a Via
Oberta).
Dia i hora: 15 de desembre de 2017 de 9.00 a 13.00 h.
SESSIÓ DE TRANSPARÈNCIA :
Objectiu: Assessorament i formació dels continguts mínims que hi ha d’haver a la pàgina web per tal de
complir la llei de transparència.
Dia i hora: 19 de desembre de 2017 de 9.00 a 13.00 h

El Consell Comarcal ja és entitat certificadora de cetificats digitals Informa Maria Tarter i JL
Rodriguez
Ja podem començar a emetre targes t-cat pel personal Consell Comarcal i dels Ajuntaments.. També poder emetre
id-cats per als ciutandans.

Eines AOC . S’han posat en funcionament noves eines AOC :el perfil del contractant i etauler. Informa Maria Tarter i JL Rodriguez

A punt de finalitzar les actuacions de manteniment del Puosc 2017
En el marc de la subvenció PUOSC de manteniment 2017 concedida al Consell Comarcal, s’estan finalitzant les
actuacions de manteniment als vuit municipis que faltaven : Calders, Collsuspina, Castellcir, Moià, Monistrol de
Calder, L’Estany, Sant Quirze Safaja i Granera . A Castellterçol i Oló les actuacions ja es van fer l’ any 2016.
El total de despeses assumit pel Consell Comarcal :
Per l’any 2017 un total d’ obres de manteniment per un valor de 18.725 € aprox
Per l’any 2016 un total d’ obres de manteniment per un valor de 11.040 € aprox

Òrgan tècnic ambiental - Informa Vicenç Sánchez
Fins a data d’avui s’han tramitat 7 expedients : 5 expedients tancats i 2 expedients en tràmits

Oficina Comarcal de Consum - Informa Vicenç Sánchez
De moment s’ han gestionat 4 expedients i 7 consultes
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Es fa la primera reunió amb Diputació sobre estudi tècnic de Diputació de trasnport
públic- Informa Isaac Burgos
El dia 9 de novembre va tenir lloc la reunió amb la Diputació de Barcelona i l’àrea de territori del Consell amb
l’objectiu de concretar la demanda de la subvenció de l’estudi de la segona fase de l’estudi de trasnport públic . Es
va acordar aprofuncir en detectar les necessitats en temes de franges horàries
El dia 27 de novembre es va posar en funcinament la modificació d’horaris de transport públic.

Protecció Civil - Informa Isaac Burgos
EL dia 1 de desembre el Consell Comarcal va posar en funcionament el protocol de coordinació del servei de
transport i menjador escolar gestionats pel consell comarcal del moianès davant situacions de risc per afectació de la
xarxa viària.

OSTEM El passat dia 19 de novembre va tenir lloc el procés de selecció de l’enginyer i el passat dia 4 de sembre va tenir tenir
lloc la selecció de l’arquitecte.Al mes de gener s’ iniciaran els serveis de l’ OSTEM als municipis

Camins esportius- Informa Eduard Guiteras
S’ha aprovat la realització de la diagnosi dels camins esportius de:


L’Estany- Collsuspina



Cal Jorba- Calders.
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3. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA –Informen :Oriol Batlló i Jordi Vila
BREUS I INFORMACIÓ DEL CONSORCI MOIANÈS
L’àrea de promoció econòmica del Consell està gestionada pel Consorci del Moianès us
adjuntem Resum del resultats del Consorci del Moianès de Gener a Octubre 2017 que es
va presentar a la Junta General celebrada el dia 20 de novembre
Us adjuntem de l’avança dels resultats del Consorci del Moianès pel període Gener-Octubre 2017 .Feu –hi un cop d’
ull .Hi ha dadesi resultats molt interessants

Un total de 720.000 € s’ han concedit en subvencions a la comarca per fomentar
l’ocupació-Informa Oriol Batlló
Per aquest any 2018 , s’ han concedit subvencions al Consell i al Consorci més de 720.000 € per fer polítiques tiques
de foment a l’ ocupació i dinamització del teixit empresarial
RESUM SUBVENCIONS SOL.LICITADES I / O APROVADES DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
ENS

CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS

Nom subvenció

Situació Actuació

Contractes per joves en pràctiques
Tècnic impulsor garantia juvenil
Treball i formació
AODL'S

Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat

ENS

SUBTOTAL CONSELL COMARCAL
CONSORCI DEL MOIANÈS

Nom subvenció
Programa 30 Plus
Formació Ocupacional
Programa Planificació Estratègica
Projecte innovador
Programa Ubica't
Programa Enfeina't

Situació Actuació
Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat
Sol.licitat

Import

3 contractes en practiques per 6 mesos per joves
inscrits a la garantia
Aprovada pròrroga de 7, 5 mesos
subvenció per contractar 13 persones en atur de llarga durada
Contractació de 4 persones -Aodl's

SUBTOTAL CONSORCI MOIANÈS

RESUM SUBVENCIONS APROVADES A LA COMARCA PEL FOMENT OCUPACIÓPEL SOC

Execucio

33.000,00 € Novembre 17-Maig 2018
19.631,19 € Novembre 17-Juny 2018
183.122,93 € Desembre 17-Desembre 20
108.182,20 € Desembre 17-Desembre 20

343.936,32 €
Import

execucio
88.000,00 € Novembre 2017-Novembre
78.586,50 € Desembre 17-Juny 2018
35.113,25 € Desembre 17-Juny 2018
145.176,03 € Desembre 17-Juny 2018
29.356,80 € Desembre 17-Juny 2018

Pendent

376.232,58 €

720.168,90 €
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El Consorci dona suport a 11 empreses per tramitat el programa Leader. Informa Oriol Batlló
El termini

que va finalitzar el passat 30 de novembre les sol.licituds presentades i que s’ han

acompanyat des del Consorci representen gairebé 500.000 € de subvenció i 1 milió € d’ inversió
Falten les iversions i sol.lciituds de 5 empreses que han presentat directament

RESUM SOL.LICITUDS PRESENTADES AL PROGRAMA LEADER AMB SUPORT CONSORCI
TOTAL DE 16 SOL.LICITUDS
MUNICIPI

Import inversió
sol·licitada

Import subvenció
sol·licitada

Títol projecte

MOIÀ

57.775,88

MOIÀ

256.981,01

99.273,99 Ampliació i millora casa turisme rural

MOIÀ
OLÓ
OLÓ
CASTELLTERÇOL
COLLSUSPINA

30.067,70
22.537,35
49.245,65
46.229,10
192.817,56

12.027,08 Creació agrobotiga
9.014,94 Adquisició maquinaria per millora procés d'envasat
19.698,26 Ampliació casa turisme rural
18.491,64 Adequació d'un establiment per la implantació d'un bar
77.127,02 Rehabilitació immoble per obertura casa turisme rural

MOIÀ
MONISTROL DE CALDERS
CALDERS
MOIANÈS
SOL.LICITUDS PRESENTADES
DIRECTAMENT DEL MOIANÈS
CALDERS
CASTELLTERÇOL
MOIÀ
MOIÀ
OLÓ

49.956,00
63.026,37
208.345,19
114.027,98

19.982,40 Adequació d'establiment per la implantació d'un forn de pa/pastisseria
25.208,15 Ampliació habitació HOTEL
83.338,08 Ampliació del restaurant
91.222,38 Millores camí ral

SUBTOTAL

23.110,35 Adequació d'un establiment per la implantació d'un bar restaurant

Inversió en casa de turisme rural
Inversió en empresa alimentació
Inversio en Centre Tecnològic
Inversió formategeria
Inversio en casa de turisme

1.091.009,79 € 478.494,29 € Pendent actualitzar

El Moianès participa en la cloenda del projecte indústria alimentària i a la Presentació del
projecte pel nou període . Informa : Jordi Vila
El passat dia el conseller Sr Jordi vila va assisitir al tancament delprojecte industria alimentària realitzat durant l’any
2017 amb els següents resultats, i a la presentació del projecte del nou període
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CURS MAGATZEM
CURS QUALITAT

ALUMNES INICIAT
16
16

ALUMNES
FINALITZAT
9
9

32

18

400

14

17

Municipi ALUMNE
MOIÀ
CASTELLTERÇOL
CALDERS
MOIÀ
MOIÀ
CASTELLCIR

Inici contracte
31/05/2017
19/04/2017
08/05/2017
03/05/2017
04/04/2017
22/05/2017

Fi contracte
30/10/2017
18/10/2017
08/09/2017
02/02/2018
03/04/2019
30/09/2019

Jornada
40%
100%
63%
50%
100%
100%

TOTAL IMPORT
ATORGAT
1.584,69 €
4.061,23 €
2.556,94 €
0,00 €
5.962,01 €
3.174,12 €

TOTALS

Municipi
EMPRESA
CASTELLCIR
MOIÀ
CASTELLTERÇOL
MOIÀ
CASTELLCIR
CASTELLCIR

HORES (TEÒRIQUES / ALUMNES
PRÀCTIQUES)
PRÀCTIQUES
200
7
200
7

INSERCIONS
9
8

17.338,99 €

Ateneu cooperatiu i municipi cooperatiu. Informa : Jordi Vila
El passat 1 de desembre el conseller Jordi Vila i la tècnica del Consorci van assistir a la reunió de la presentació del
projecte Ateneu Cooperatiu dle quan en formen part amb altres entitats de la Catalunya Central . Van presentar la
proposta d’adherir-nos si ens interessa a la Fundació de cooperatives de Catalunya i ser un Municipi
Cooperatiu, com a territori, actualment hi ha el Berguedà, la resta són municipis. La majoria d’ajuntaments volen
aplicar clàusules en les licitacions amb discriminació positiva a empreses de l’economia social i solidaria, no se si això
ens podria interessar també.

Cursos de preparació a les proves accés de cicles de grau superior -. Informa M Tarter i JL
Rodriguez
El Consell Comarcal ha començat la preparació al curs de proves accés de grau superior amb 12 alumnes. Aquest curs
té la durada de tot un curs escolar

4. ÀREA TRANSVERSAL
Processos selectius, plecs i bases d’ ajudes
Informa : Marta Purtí

Contractes en pràctiques per joves beneficiaris de la garantia juvenil
o

Es van concedir per part del SOC una subvenció per la contractació de 3 joves en pràctiques de
garantia juvenil. Es van proposar 3 perfils :

o



Tècnic suport jurista i econòmic



Suport administratiu



Monitor / Dinamitzador

Es va realitzar el procés i dels candidats presentats i seleccionats el SOC només en va validar 2 que
complissin els requisits :
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1 suport tècnic jurídic i econòmic



1 suport administratiu

Aquestes dues persones s’ han contractat en data 30 de novembre

Convocatòria treball i formació – 13 llocs de treball per aturats de llarga durada
o

El termini per presentar sol·licituds finalitzava el dia 12 de desembre, però s’allarga el termini, per
decret, fins el 14 de desembre.

o

Una persona de cada línia hauria d’estar contractada abans del 29 de desembre

Processos selectius oberts
o

Tècnic Jurista .Va finalitzar el 7 de desembre i s’ han presentat un total de 9 candidats

o

Treballadora Social . El termini ha finalitzat 14 de desembre i s’ ha presentat un total de 7 candidats
Els processos es realitzaran entre el mes de desembre i la primera quinzena de gener .

Processos selectius tancats
o

En ginyer i Arquitecte de l’ OSTEM . Els processos han finalitzat i s’ incorporaran al mes de Gener

Plec contractació SAD –Servei atenció a domicili
o

El dia 11 de desembre va finalitzar el termini per presentar les ofertes per la licitació del servei
d’atenció a domicili de Castellterçol, Castellcir, Sant Quirze Safaja , Granera, Collsuspina i una part de
Moià. S’han presentat 4 licitadors i el dia 18 de desembre es realitza la mesa de contractació.

Bases d’ ajuda de transport adaptat
o

El dilluns dia 4 de desembre es va acabar el termini per presentar sol·licituds

o

S’ han presentat un total de 20 sol·licituds: 19 individuals i 1 de col·lectiva
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