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PROGRAMA D'ACTUACIÓ COMARCAL 2011-2015
1.- Marc teòric
1.1 Fonaments
El Consell Comarcal es configura com un ens local per a la gestió de competències i serveis locals, i
és en aquest sentit que li correspon la prestació de serveis, l’assistència i l’assessorament als
municipis a fi de facilitar-los la gestió municipal.

El Pla d’Actuació Comarcal (PAC) respon a la voluntat del govern comarcal de marcar un full de ruta
per al període 2011-2015 i, alhora, de disposar d’un instrument per a la presa de decisions en
l’àmbit de les seves actuacions.

Aquest PAC ha estat elaborat a partir del marc jurídic que s’estableix al Decret legislatiu 4/2003, de
4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya
(TRLOCC). Concretament, respon a les exigències de l’article 29.1 de l’esmentat text legal, que
estableix que el programa d’actuació comarcal “ha d’incloure els serveis, les activitats i les obres
que han de dur a terme; la manera d’acomplir els esmentats serveis i activitats; els mecanismes de
coordinació amb els municipis i les comarques limítrofes, i la previsió dels recursos necessaris per a
finançar les actuacions”.

1.2 Elaboració i vigència
D’acord amb l’article 29.2 i 29.3 del TRLOCC, una vegada elaborat el PAC, serà sotmès a informació
pública i informe del Consell d’Alcaldes i, posteriorment, sotmès a aprovació del Ple. Per a la seva
aprovació es requereix el quòrum de la majoria absoluta del Ple.

Les modificacions del PAC seguiran el mateix procediment que el previst per a la seva aprovació.
La duració del PAC és de 4 anys, coincidint amb el mandat de la corporació.
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1.3 Marc legal
Atenent el marc jurídic vigent, podem distingir tres grups de competències comarcals:
•

Competències atribuïdes pel legislador autonòmic

•

Competències delegades o assignades per la Generalitat

•

Competències de procedència municipal, ja sigui
a) per suplir les deficiències dels ajuntaments en la prestació dels serveis que els
corresponen (sobretot en municipis petits mancats de mitjans econòmics i
organitzatius)
b) per completar les actuacions municipals per sobre del nivell mínim que els pertoca

L’article 29 TRLOCC estableix, amb caràcter imperatiu, que els consells comarcals han d’elaborar un
Pla d’Actuació Comarcal, amb una vigència de 4 anys, període que s’entén que coincidirà amb el
mandat. El PAC, en tot cas, ha d’incloure:
- Els SERVEIS, ACTIVITATS I OBRES que haurà de portar a terme
- La MANERA de portar-los a terme
- Els MECANISMES DE COORDINACIÓ amb els municipis i les comarques limítrofes
- La previsió dels RECURSOS necessaris per al seu finançament

La justificació pràctica del PAC la trobem al Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el ROAS
(articles 109, 140, 164, 165, 166, 167, 171, 175, 176 i 315).
- Qualsevol actuació comarcal que incideixi en l’àmbit material respecte del qual els municipis
tenen atribuïdes competències ha d’estar prevista al PAC.
- Els serveis supramunicipals complementaris dels municipis també han d’estar previstos al
PAC.

Competències
Les actuacions proposades han de ser compatibles amb les competències atribuïdes al Consell
Comarcal pel Parlament de Catalunya.
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D’acord amb l’article 28 del LOCC, la comarca ha de:
•

Prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.

•

Cooperar econòmicament en la realització de les obres, els serveis o les activitats dels
municipis.

•

Garantir, subsidiàriament, la prestació dels serveis municipals obligatoris en els
municipis que no estan obligats a prestar-los.

•

Cooperar amb els municipis en l’establiment de nous serveis necessaris per al
desenvolupament del territori.

•

Establir i coordinar, previ l’informe dels ajuntaments afectats, les infraestructures, els
serveis i les actuacions d’àmbit supramunicipal.

Les funcions d'assistència i de cooperació que li corresponen s’han d’exercir tenint en compte
les necessitats dels diferents municipis, tant pel que fa al nombre d'habitants com a la situació
geogràfica o a la seva tipologia en funció de l'activitat econòmica predominant.

Metodologia

El PAC s’elabora a partir de les propostes i suggeriments dels ajuntaments de l’Alt Camp, dels
consellers comarcals i del personal del Consell Comarcal de l’Alt Camp.

•

El punt de partida és el PAC 2008 - 2011. En primer lloc, durant el mes de gener, se’n va
revisar el contingut, es va fer una valoració i una actualització de les propostes.

•

S’elaboren noves propostes per part dels tècnics i consellers del Consell Comarcal.
•

Es fa una revisió del Programa de Desenvolupament Rural de l’Alt Camp (PDRI), per
tal d’incloure-hi nous projectes.

•

Es presenta el procés de participació del PAC en una reunió d'alcaldes en el decurs
de la qual es convida els presents a fer propostes.

•

El dia 6 de juny es va presentar la proposta del PAC al consell d'alcaldes per a la seva
aprovació inicial.
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Línies estratègiques
Al PAC es descriuen els següents objectius estratègics:

1.- Potenciar les estructures de gestió i desenvolupament
Incrementar la presència del Consell Comarcal al territori
Millorar la promoció econòmica i la qualitat de vida
Millorar l’ús de les TIC a l’administració local i afavorir-ne la utilització entre els
ciutadans
Fomentar la cooperació i la coordinació intermunicipal
2.- Potenciar l’ordenació, la vertebració i la sostenibilitat del territori
Gestionar els espais naturals i millorar el paisatge
Promoure la gestió sostenible del territori de l'Alt Camp
Planificar la gestió ambiental i implicar la ciutadania en la millora de l'entorn
3.- Promoure el desenvolupament turístic
Adequar l’oferta al tipus de turisme de la comarca
Promoure i fomentar el producte turístic de qualitat en el context de la Ruta del Cister
Divulgar el patrimoni cultural i arquitectònic
4. - Millorar les polítiques de vertebració i benestar social
Millorar l’atenció sanitària i sòcio-sanitària
Donar suport a l’educació
Millorar les condicions socials dels diferents col·lectius (joves, gent gran, dona,
nouvinguts...)
Promocionar la cultura i la identitat comarcal

VOLEM ACONSEGUIR UN MODEL DE COMARCA SOSTENIBLE ECONÒMICAMENT, SOCIALMENT I
MEDIAMBIENTALMENT
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Estructura del PAC
El PAC estructura les actuacions per àmbits, d’acord amb l’organigrama del Consell Comarcal de
l’Alt Camp, els quals corresponen a les àrees de treball de l'ens.

Àmbits d'actuació
Hisenda, règim intern, personal i participació ciutadana
Serveis municipals i desenvolupament local
Serveis a la ciutadania
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2.- Proposta d'actuacions per àmbits

1.HISENDA ,RÈGIM ITERN I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
1.1 Relacions institucionals
1.1.1 Liderar la cooperació institucional a la comarca de l’Alt Camp i al Camp de Tarragona.
1.1.2 Reforçar la identificació i el sentiment de pertinença a la comarca.
1.1.3 Col·laborar amb el cos dels Mossos d’Esquadra i cercar un servei mancomunat de vigilància
adaptat a la comarca.
1.1.4 El Consell Comarcal, espai obert a la comarca.
1.1.5 Servei d'assistència als municipis.
1.1.6 Avaluació i propostes de revisió anuals, si s’escau, del Programa d’Actuació Comarcal.

1.2 Tecnologies de la informació i comunicació - TIC
1.2.1 Administració electrònica a l’administració local de l’Alt Camp.
1.2.2 Servei d'assistència tècnica als municipis de la comarca.
1.2.3 Punt públic d'Internet a la nova seu del Consell Comarcal.
1.2.4 Portals web comarcals.

1.3 Protecció Civil
1.3.1 Pla d'assistència i suport en matèria de protecció civil a l'Alt Camp (PAS).
1.3.2 Creació de la Comissió de Protecció Civil Comarcal.
1.4 Servei d'arxivament i gestió documental
1.4.1 Seguiment i manteniment del sistema de gestió documental.
1.4.2 Implementació d'un únic sistema de gestió documental i arxivament als ajuntaments de la
comarca.

1.5 Oficina d'atenció ciutadana
1.5.1 Informació dels serveis i tràmits d'altres administracions.
1.5.2 Registre concertat amb la Generalitat de Catalunya i l'administració central de l'Estat.
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1.6 Participació ciutadana
1.6.1 Seguir treballant en l'àmbit transversal de la participació i facilitar eines per al foment i
desenvolupament de la participació ciutadana a l'Alt Camp.

2.SERVEIS MUNICIPALS I DESENVOLUPAMENT LOCAL

2.1 Urbanisme i assistència tècnica
2.1.1 Potenciar l’assistència tècnica urbanística als municipis de l’Alt Camp.
2.1.2 Gestió del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).
2.1.3 Promoure obres de caràcter supramunicipal amb alt interès per a la comarca.

2.2 Planificació territorial
2.21 Seguiment del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona.
2.2.2 Elaboració d'un recull de les actuacions de planificació territorial supramunicipal.
2.2.3 Seguiment i aplicació de la Carta del Paisatge de l’Alt Camp.
2.2.4 Impuls del Pla d’electrificació rural.

2.3 Mobilitat
2.3.1 Desenvolupar el Pla de camins de l'Alt Camp.
2.3.2 Elaboració d’un catàleg de camins o senders amb un alt grau d’interès patrimonial natural.
2.3.3 Determinació de les prioritats viàries de la comarca de l'Alt Camp.
2.3.5 Consolidar la comissió sobre l’accés motoritzat al medi natural.

2.4 Agricultura i medi rural
2.4.1 Promoció dels productes agroalimentaris de qualitat.
2.4.2 Suport i promoció a l'estudi i formació de l'activitat agrícola i ramadera de la comarca de l'Alt
Camp.
2.4.3 Foment de l'activitat agrícola i ramadera a la comarca de l'Alt Camp.
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2.5 Medi ambient
2.5.1 Consolidació de l'Organisme especial de gestió de residus municipals.
2.5.2 Infraestructures de gestió de residus municipals – Planta de transferència.
2.5.3 Promoure activitats de sensibilització i educació ambientals a la comarca.
2.5.4 Manteniment de la implementació del sistema de gestió ambiental (ISO 14001).
2.5.5 Fomentar polítiques mediambientals.
2.5.6 Donar a conèixer i promocionar els espais naturals del territori.
2.5.7 Pla de prevenció d’incendis forestals de l’Alt Camp.
2.5.8 Potenciar la gestió de l’aigua a l’Alt Camp, per aconseguir-ne un millor aprofitament.
2.5.9 Oficina Tècnica Ambiental Comarcal (OTAC).
2.5.10 Centre Meteorològic de l’Alt Camp.
2.5.11 Servei de recollida d'animals domèstics abandonats.
2.6 Turisme i productes locals
2.6.1 Redefinició de l’àrea de turisme del Consell Comarcal.
2.6.2 Promoció turística de l’Alberg Pere el Gran de Santes Creus.
2.6.3 Identificació i promoció dels elements específics de la comarca i d’àrees subcomarcals en el
context de la marca Ruta del Cister.
2.6.4 Elaborar un Pla de dinamització turística.
2.6.5 Noves tecnologies en el turisme.
2.6.6 Millorar la presència de l’oferta comarcal en les accions i elements promocionals de la Costa
Daurada.
2.6.7 Foment de l’associacionisme entre restaurants, hotels, fondes, pensions, etc.
2.6.8 Creació d'una taula turística comarcal.

2.7 Habitatge
2.7.1

Oficina d'Habitatge
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2.8 Ocupació i empresa
2.8.1 Participar activament en el Pla de desenvolupament de polítiques actives d'ocupació.
2.8.2 Informació, orientació i assessorament a persones emprenedores.

2.9 Promoció i desenvolupament local
2.9.1 Potenciar i impulsar les actuacions plantejades en les iniciatives europees de
desenvolupament rural de la comarca.
2.9.2 Consorci de Desenvolupament de l'Alt Camp (CODAC).
2.9.3 Consorci de Desenvolupament de l'Alt Camp, la Conca de Barberà i l'Anoia (CD52).
2.9.4 Centre d'assessorament i suport virtual a les iniciatives empresarials de l'Alt Camp.
2.9.5 Creació d'un fons documental sobre desenvolupament local i centre de recerca en funció de
les necessitats comarcals.
2.9.6 Elaboració d’un Pla estratègic de promoció i desenvolupament.
2.9.7 Participació directa en accions de promoció d’altres territoris on estigui implicat l’Alt Camp.
2.9.8 Crear un servei que informi i tramiti totes les convocatòries i subvencions adreçades a
entitats locals pel que fa a la promoció i desenvolupament local.

3.SERVEIS A LA CIUTADANIA

3.1. Ensenyament
3.1.1. Gestió del transport escolar de la comarca.
3.1.2 Gestió dels menjadors escolars de la comarca.
3.1.3 Ajuts de suport a l'escolarització.
3.1.4 Suport al programa d'activitats pedagògiques d'incidència comarcal.
3.1.5 Programa d'ajuts per als ensenyaments artístics i d'adults.
3.1.6 Elaborar un catàleg de l'oferta educativa de la comarca.
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3.2 Cultura
3.2.1 Catalogació dels béns immobles d'interès local (BCIL) de la comarca.
3.2.2 Espai d'exposicions del Consell Comarcal de l'Alt Camp.

3.3. Benestar social
3.3.1

Desenvolupar i promocionar l'àrea bàsica de serveis socials de l’Alt Camp.

3.3.2

Potenciar el Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran.

3.3.3

Prestació de serveis de transport adaptat a la comarca.

3.3.4 Servei d'acollida per a persones estrangeres.
3.3.5 Desenvolupament de l'Equip d'Atenció a la Infància Alt Camp - Conca de Barberà.
3.3.6 Suport tècnic a projectes socials de titularitat municipal.
3.3.7 Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD).

3.4 Joventut
3.4.1 Pla Comarcal de Joventut.
3.4.2 Plans locals de joventut als municipis.
3.4.3 Dinamització juvenil.
3.4.4 Promoció de les instal·lacions juvenils de la comarca.
3.4.5 Equipaments juvenils.

3.6 Esports
Continuar col·laborant amb el Consell Esportiu de l’Alt Camp.
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3.6 Consum
3.6.1

Consolidació de l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor de l’Alt Camp.

3.6.2

Foment del consum responsable.

3.7 Català
3.7.1 Assessorament lingüístic.
3.7.2 Extensió de l'ús social del català.
3.7.3 Ensenyament de català per a adults.
3.8 Sanitat
3.8.1 Vetllar per la millora de l'assistència sanitària de l'Alt Camp participant en el Consorci de Salut
de l'Alt Camp.
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LLISTAT D'ACTUACIONS PER ÀMBITS
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.ÀREA
1. Hisenda, règim intern i participació ciutadana

ÀMBIT
1.1 Relacions institucionals

PROJECTE
1.1.1 Liderar la cooperació institucional a la comarca de l’Alt Camp i al Camp de Tarragona

OBJECTIU
1. Potenciar totes aquelles accions promogudes per administracions i entitats que tinguin
com a finalitat incrementar els benestar del ciutadans de la comarca i el paper de l’Alt
Camp en el marc del Camp de Tarragona, amb la participació en diferents ens
institucionals existents.

2. Fomentar la cooperació institucional entre tots els ajuntaments de la comarca i el
conjunt d’agents civils i institucionals de l’Alt Camp.

ACTUACIONS
- Impulsar i liderar les reunions trimestrals del Consell d’Alcaldes de l’Alt Camp
- Participació en tots els ens institucionals i d’agents civils de l’Alt Camp
- Participació en el Consorci Camp de Tarragona
- Base de dades actualitzada de totes les institucions, ens i entitats on el Consell
Comarcal participa i manté representació: consorcis, mancomunitats, patronats, etc.
- Participar en l'Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona (ATM)

FINANÇAMENT
Recursos propis

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Totes les àrees del Consell Comarcal

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Taules de coordinació entre els diferents agents.

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Atribució pròpia
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ÀREA
1. Hisenda, règim intern i participació ciutadana

ÀMBIT
1.1 Relacions institucionals

PROJECTE
1.1.2 Reforçar la identificació i el sentiment de pertinença a la comarca

OBJECTIU
Reforçar la identificació i el sentiment de pertinença a la comarca

ACTUACIONS
•

Accions de premsa sobre el Consell Comarcal i els diferents municipis de la
comarca: comunicats, articles, conferències de premsa, producció de materials
informatius (tríptics, vídeos), web corporativa…

•

La web del Consell cal convertir-la en un instrument de comunicació interna
(municipis, ciutadans…) i també externa (periodistes, mitjans de comunicació,
ciutadans de fora de la comarca…).

•

Accions de relacions públiques: visites o viatges de premsa, seminaris i
congressos, intercanvis o cooperació amb altres departaments.

FINANÇAMENT
Consell Comarcal de l'Alt Camp

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Totes les àrees del Consell Comarcal

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Reunions amb els ens implicats

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Atribució pròpia
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ÀREA
1. Hisenda, règim intern i participació ciutadana

ÀMBIT
1.1 Relacions institucionals

PROJECTE
1.1.3 Collaborar amb el cos dels Mossos d'Esquadra i cercar un servei mancomunat de
vigilància adaptat a la comarca.

OBJECTIU
Millorar la seguretat i ajudar a resoldre la problemàtica dels robatoris, especialment en els
municipis sense policia local i en l’ àmbit rural, en collaboració amb els Mossos d’Esquadra.

ACTUACIONS
•

Reunions dels responsables del Consell amb els comandaments dels Mossos a la

comarca i amb els responsables polítics.
•

Participació

periòdica en els consells d’alcaldes per

informar i tractar de la

seguretat a la comarca. Possibles comissions de seguretat comarcal.

FINANÇAMENT
Consell Comarcal de l’Alt Camp

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Consell Comarcal, municipis de la comarca, Mossos d'Esquadra, àrea de serveis socials del
Consell Comarcal

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Crear una comissió permanent amb representants de les parts implicades

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Atribució pròpia
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ÀREA
1. Hisenda, règim intern i participació ciutadana

ÀMBIT
1.1 Relacions institucionals

PROJECTE
1.1.4 El Consell Comarcal, espai obert a la comarca

OBJECTIU
Aproximar els serveis i les installacions del Consell Comarcal als municipis i ciutadans de la
comarca.

ACTUACIONS
•

Cessió de locals com a seu a administracions que treballin per la comarca.

•

Elaboració d'un reglament de cessió i utilització d'espais.

•

Utilització, per part d'entitats i administracions, dels espais comuns de la seu comarcal
per a la realització de xerrades, reunions, cursos, etc.

FINANÇAMENT
Recursos propis

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Totes les àrees del Consell i les administracions i entitats que hi accedeixin

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Comissió interna de les àrees, ens implicats, entitats privades o altres administracions
implicades amb gerència.

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Atribució pròpia
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ÀREA
1. Hisenda, règim intern i participació ciutadana

ÀMBIT
1.1 Relacions institucionals

PROJECTE
1.1.5 Servei d'assistència als municipis

OBJECTIU
Aproximar els serveis i recursos del Consell Comarcal als municipis de la comarca

ACTUACIONS
•

Assessorament tècnic als municipis

•

Gestió de projectes mancomunats

•

Gestió de compres agregades

FINANÇAMENT
Recursos propis

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Totes les àrees del Consell i els ajuntaments de la comarca

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Comissió tècnica de les àrees del consell, ajuntaments

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Atribució pròpia
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ÀREA
1. Hisenda, règim intern i participació ciutadana

ÀMBIT
1.1 Relacions institucionals

PROJECTE
1.1.6 Avaluació i propostes de revisió anuals, si s'escau, del Programa d'Actuació Comarcal

OBJECTIU
Vetllar per la consecució dels objectius proposats en el Programa d'Actuació Comarcal

ACTUACIONS
•

Establir un calendari de les actuacions

•

Seguiment periòdic de l'execució de les actuacions

•

Modificacions, si s'escau, del PAC

•

Avaluació del compliment i aplicació del Programa d'Actuació Comarcal

FINANÇAMENT
Consell Comarcal de l’Alt Camp

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Consell Comarcal

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Comissió de seguiment

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Atribució pròpia
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ÀREA
1. Hisenda, règim intern i participació ciutadana

ÀMBIT
1.2 Tecnologies de la informació i comunicació - TIC

PROJECTE
1.2.1 Administració electrònica a l'administració local de l'Alt Camp

OBJECTIU
El Consell Comarcal potenciarà l’administració electrònica a l’administració local de l’Alt Camp

ACTUACIONS
•

Tramitació electrònica – EnX@NET@

•

Conveni marc interoperativitat

•

Seu electrònica

•

Tauler electrònic

•

Factura electrònica

•

Registre general d’entrades i sortides telemàtic

FINANÇAMENT
Consell Comarcal de l’Alt Camp, Generalitat de Catalunya- AOC i Ministeri d’Indústria, Turisme i
Comerç.

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Consell Comarcal

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Àrea de tecnologies de la informació i comunicació

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Conveni conveni AOC per la prestació assistència tècnica amb Ajuntaments per a la millora de
la prestació dels serveis públics mitjançant l'ús de les TIC. Conveni signat el 21 d'agost de
2008.
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ÀREA
1. Hisenda, règim intern i participació ciutadana

ÀMBIT
1.2 Tecnologies de la informació i comunicació - TIC

PROJECTE
1.2.2 Servei d’assistència tècnica als municipis de la comarca

OBJECTIU
Servei d’assistència tècnica als municipis de la comarca en matèria de tecnologies de la
informació i la comunicació.

ACTUACIONS
•

Conveni assistència tècnica

•

Xarxa privada virtual comarcal

•

Extranet Comarcal – projecte EnX@NET@

FINANÇAMENT
Consell Comarcal de l’Alt Camp, Ajuntament, Diputació de Tarragona

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Informàtica, municipis

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Àrea de tecnologies de la informació i comunicació

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Assistència i assessorament als municipis
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ÀREA
1. Hisenda, règim intern i participació ciutadana

ÀMBIT
1.2 Tecnologies de la informació i comunicació - TIC

PROJECTE
1.2.3 Punt públic d'Internet a la nova seu del Consell Comarcal

OBJECTIU
Disposar d'un espai d'accés a Internet obert al públic en general per facilitar els tràmits
administratius electrònics i afavorir l'ús de les noves tecnologies a la comarca

ACTUACIONS
•

Punt TIC: a la seu del Consell i, en la mesura que sigui possible, als espais
oberts als ciutadans dels municipis de la comarca on es presten serveis
presencials

•

Aula TIC -per a la formació de diferents collectius específics de la comarca

FINANÇAMENT
Consell Comarcal de l'Alt Camp, Consorci Administració Oberta de Catalunya, Generalitat de
Catalunya

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Àrees del Consell: informàtica, ocupació i empresa i serveis generals

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Reunions amb els serveis implicats.

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Atribució pròpia
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ÀREA
1. Hisenda, règim intern i participació ciutadana

ÀMBIT
1.2 Tecnologies de la informació i comunicació - TIC

PROJECTE
1.2.4 Portals web comarcals

OBJECTIU
Millorar el sistema de gestió de les web dels ajuntaments de la comarca per apropar els serveis
dels ajuntaments als ciutadans de l’Alt Camp

ACTUACIONS
•

Gestor de continguts Joomla

•

Carpeta ciutadana – projecte EnX@NET@

FINANÇAMENT
Consell Comarcal de l’Alt Camp, Generalitat de Catalunya- AOC, Diputació de Tarragona,
ajuntaments de la comarca i Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Informàtica i ajuntaments

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Reunions amb els municipis implicats

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Assistència als municipis
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ÀREA
1. Hisenda, règim intern i participació ciutadana

ÀMBIT
1.3 Protecció civil

PROJECTE
1.3.1 Pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil a l’Alt Camp (PAS)

OBJECTIU
Assistència i suport en matèria de protecció civil als municipis de la comarca abans, durant o
després d’una emergència.

ACTUACIONS
•

Redacció, actualització i revisió del PAS

•

Implantació del PAS

•

Crear la infraestructura per assolir els objectius i funcions establerts al PAS

•

Assistència tècnica en les funcions de competència municipal en matèria de protecció
civil

•

Suport personal i material en les fases de prevenció i planificació de les emergències,
durant l’emergència i retorn a la normalitat.

•

Adquisició d’equipaments o materials necessaris per fer front a les emergències com a
recurs comarcal a disposició dels municipis.

•

Convenis amb els ajuntaments per a la cessió de maquinària i equipaments.

FINANÇAMENT
Ajuntaments que disposin d’algun servei, subvencions de la Generalitat de Catalunya
(Protecció Civil, PUOSC, FEDER i altres possibles línies d’ajut), subvencions de la Diputació de
Tarragona

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Ajuntaments de la comarca, àrees del Consell Comarcal(medi ambient, serveis socials,
ensenyament), Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Reunions periòdiques de la Comissió de Protecció Civil Comarcal segons s’estableix al PAS.

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
DECRET 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a
adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures (articles 13 i 16).
Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya (DOGC núm.2401 de 29.05.1997,
correcció d’errades DOGC núm.2406, pàg.6158, de 05.06.1997).
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ÀREA
1. Hisenda, règim intern i participació ciutadana

ÀMBIT
1.3 Protecció civil

PROJECTE
1.3.2 Creació de la comissió de Protecció Civil Comarcal

OBJECTIU
Creació de la Comissió de Protecció Civil Comarcal

ACTUACIONS
•

Assolir les funcions derivades del Pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil
a l’Alt Camp

•

Homologació dels Plans d’autoprotecció d’activitats i centres de referència per a la
protecció civil local

FINANÇAMENT
Ajuntaments que deleguin la competència d’homologar els PAU a la Comissió de Protecció Civil
Comarcal
Subvencions de la Generalitat de Catalunya (Protecció Civil, PUOSC, FEDER i altres possibles
línies d’ajut) i subvencions de la Diputació de Tarragona

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Ajuntaments de la comarca, àrees del Consell Comarcal (organisme especial de gestió de
residus municipals, serveis socials, ensenyament, serveis tècnics)
Departament de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya
Altres departaments de la Generalitat: Cos Agents Rurals, Bombers, Mossos d’Esquadra
Altres entitats de l’àmbit de la protecció civil: Creu Roja, policia local dels ajuntaments de la
comarca, ADF, etc.

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Reunions periòdiques

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
DECRET 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a
adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures (articles 13 i 16).
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ÀREA
1. Hisenda, règim intern i participació ciutadana

ÀMBIT
1.4 Servei d'arxivament i gestió documental

PROJECTE
1.4.1 Seguiment i manteniment del sistema de gestió documental

OBJECTIU
Garantir un tractament uniforme de la documentació municipal dels ajuntaments de la comarca
i gestionar la transferència d’aquesta documentació a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Camp.

ACTUACIONS
•

Aplicació de les taules d’avaluació documental i gestió de l’eliminació de la

documentació corresponent.
•

Control i execució de les transferències documentals a l’Arxiu Comarcal de l’Alt

Camp i tramitació de l’ingrés (per als ajuntaments que tenen signat el conveni de dipòsit)
•

Assessorament telefònic i resolució de dubtes

•

Visites de seguiment i revisió del sistema de treball

•

Informe anual sobre el funcionament del sistema d’arxivament municipal

•

Convocatòria i assistència a la comissió de seguiment

FINANÇAMENT
Consell Comarcal de l’Alt Camp, ajuntaments de la comarca i Generalitat de Catalunya

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
En coordinació amb la direcció de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Camp i les secretaries dels
ajuntaments.

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Conveni amb els ajuntaments de la comarca
Comissió tècnica de seguiment

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Assistència i assessorament als municipis
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ÀREA
1. Hisenda, règim intern i participació ciutadana

ÀMBIT
1.4 Servei d'arxivament i gestió documental

PROJECTE
1.4.2 Implementació d’un únic sistema de gestió documental i arxivament als ajuntaments de
la comarca.

OBJECTIU
Racionalitzar i unificar el tractament de la documentació administrativa i assolir una gestió més
eficaç i rendible.

ACTUACIONS
1.

Diagnosi prèvia sobre l’organització, conservació i installació de la documentació i
de l’estructura organitzativa de l’Ajuntament.

2.

Definició de les eines de gestió del sistema i del calendari d’execució.

3.

Establiment de criteris i normatives sobre producció, gestió i transferència de la
documentació, sobre tria i eliminació de documents, i sobre qualsevol altre aspecte
del tractament de la documentació en fase activa o semiactiva.

4.

Establiment de directrius sobre les condicions idònies dels locals de dipòsit, el
mobiliari, les installacions i la correcta ubicació de la documentació per tal de
garantir-ne l’accessibilitat i la seguretat.

5.

Formació del personal de l’Ajuntament.

6.

Creació i foment d’una comissió de seguiment.

FINANÇAMENT
Consell Comarcal de l’Alt Camp, ajuntaments de la comarca i Generalitat de Catalunya

ÀREES ,ENS IMPLICATS,ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
En coordinació amb la direcció de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Camp i les secretaries dels
ajuntaments

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Conveni amb els ajuntaments de la comarca
Comissió tècnica de seguiment

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Assistència i assessorament als municipis
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ÀREA
1. Hisenda, règim intern i participació ciutadana

ÀMBIT
1.5 Oficina d'atenció ciutadana

PROJECTE
1.5.1 Informació dels serveis i tràmits d'altres administracions

OBJECTIU
Millorar l’atenció a la ciutadania i a les entitats de la comarca facilitant i informant de tràmits
d’altres administracions.

ACTUACIONS
•

Facilitar als ciutadans informació, orientació i assessorament sobre els tràmits i
serveis d’altres administracions.

•

Ajudar i posar a disposició dels usuaris el Punt TIC per tal que realitzin els seus
tràmits telemàticament.

FINANÇAMENT
Consell Comarcal de l’Alt Camp

ÀREES ,ENS IMPLICATS,ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Serveis generals i informàtica

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Reunions internes

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Atribució pròpia
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ÀREA
1. Hisenda, règim intern i participació ciutadana

ÀMBIT
1.5 Oficina d'atenció ciutadana

PROJECTE
1.5.2 Registre concertat amb la Generalitat de Catalunya i l'administració central de l'Estat

OBJECTIU
1. Desenvolupar les actuacions necessàries per establir progressivament una xarxa
d’espais comuns d’atenció a la ciutadania.

2. Unificar els recursos de les administracions i entitats signants per contribuir a la difusió
de les noves tecnologies i, per tant, a l’extensió de les seves múltiples aplicacions entre
els diferents collectius de la ciutadania.

ACTUACIONS
•

Configurar les oficines de registre com a oficines de contacte i admetre-hi la
presentació de qualsevol sollicitud, escrit o comunicació adreçat als òrgans de
l’Administració General de l’Estat i de l’Administració de la Generalitat de Catalunya o
a les entitats de dret públic vinculades o dependents, amb independència de la seva
localització territorial.

•

Deixar constància, a les oficines de registre, de l’entrada de les esmentades
sollicituds, escrits i comunicacions, amb indicació, en l’assentament registral, de:
número, tipus de document, data d’entrada, data i hora de presentació, interessat o
òrgan administratiu remitent, persona o òrgan administratiu destinatari i també una
referència al contingut de l’escrit o comunicació que es registra.

•

Trametre immediatament els documents registrats (o, en tot cas, fer-ho dins dels tres
dies següents a la seva recepció) directament als òrgans o entitats destinataris.

FINANÇAMENT
Consell Comarcal

ÀREES ,ENS IMPLICATS,ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Serveis generals

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Conveni marc amb la Generalitat de Catalunya i l’Administració General de l’Estat

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Conveni marc entre l'Administració General de l'Estat i l'Administració de la Generalitat de
Catalunya per a la implantació d'un model integrat d'Atenció al Ciutadà en l'àmbit territorial de
Catalunya.
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ÀREA
1. Hisenda, règim intern i participació ciutadana

ÀMBIT
1.6 Participació ciutadana

PROJECTE
1.6.1 Seguir treballant en l'àmbit transversal de la participació i facilitar eines per al foment i
desenvolupament de la participació ciutadana a l'Alt Camp

OBJECTIU
Impulsar i fomentar la participació ciutadana, en tots àmbits de treball.

ACTUACIONS
•

Treballar en les eines per al foment i desenvolupament de la participació ciutadana.

•

Plantejar la participació en totes les accions que es porten a terme a l'ens.

FINANÇAMENT
Consell Comarcal

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Totes les àrees del Consell

MECANISMES DE COORDINACIÓ

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Atribució pròpia
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ÀREA
2. Serveis municipals i desenvolupament local

ÀMBIT
2.1 Urbanisme i assistència tècnica

PROJECTE
2.1.1 Potenciar l'assistència urbanística als municipis de l'Alt Camp

OBJECTIU
1. Potenciar el servei d’assistència tècnica i urbanística a la resta de municipis de la
comarca
2. Incrementar el nombre de municipis de la comarca que signin el conveni d’assistència
tècnica i urbanística amb el Consell Comarcal
3. Incrementar les tasques puntuals d’assessorament tècnic i urbanístic a diferents
municipis de la comarca

4. Potenciar aquest servei a la resta de municipis de la comarca
ACTUACIONS
•

Elaboració d’informes tècnics i urbanístics

•

Assessorament tècnic

•

Redacció de memòries valorades i projectes

•

Direcció facultativa d’obres municipals

•

Qualsevol actuació que sorgeixi

FINANÇAMENT
Consell Comarcal, ajuntaments interessats i Diputació de Tarragona

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Serveis tècnics, municipis de la comarca

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Convenis de collaboració amb els municipis, comissió tècnica de seguiment
Reunions amb els agents implicats

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Assistència i assessorament als municipis
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ÀREA
2. Serveis municipals i desenvolupament local

ÀMBIT
2.1 Urbanisme i assistència tècnica

PROJECTE
2.1.2 Gestió del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC)

OBJECTIU
1. Continuar fent la tasca d’inspecció i el seguiment administratiu de les certificacions de
les obres municipals incloses al PUOSC
2. Realitzar el manteniment de l’Enquesta EIEL – Departament de Governació

ACTUACIONS
•

Inspecció de les obres subvencionades

•

Seguiment de l’expedient administratiu de les obres subvencionades

•

Qualsevol actuació que sorgeixi

FINANÇAMENT
Consell Comarcal i Generalitat de Catalunya

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Serveis tècnics, municipis de la comarca, Generalitat de Catalunya

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Comissió tècnica de seguiment
Coordinació amb la DGAL

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Encàrrec de gestió del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya pel PUOSC i
altres activitats de suport a la cooperació de la inversió Pública Local. Conveni signat el 30
d'abril de 2003
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ÀREA
2. Serveis municipals i desenvolupament local

ÀMBIT
2.1 Urbanisme i assistència tècnica

PROJECTE
2.1.3 Promoure obres de caràcter supramunicipal amb alt interès per a la comarca

OBJECTIU
1. Impulsar, amb l’ajut econòmic d’altres administracions, les obres necessàries per a la
comarca
2. Impulsar i promoure les obres de construcció i millora d’infraestructures i equipaments
considerats d’interès per a la comarca.
3. Promoure obres i infraestructures de caràcter supramunicipal amb interès per a la
comarca
4. Promoure la millora en camins interurbans de caràcter supramunicipal
5. Posar en funcionament la planta de transferència de residus municipals de l’Alt Camp

6. Construir contenidors soterrats a la comarca de l’Alt Camp (15 illes)
ACTUACIONS
•

Obres de millora en camins interurbans de caràcter supramunicipal

•

Finalitzar la nau de serveis mediambientals que dóna servei a tota la comarca

•

Finalitzar les obres de la planta de transferència de residus municipals de l’Alt Camp i
posar-la en funcionament

•

Construcció de contenidors soterrats a la comarca de l’Alt Camp (15 illes)

•

Impulsar i promoure infraestructures i equipaments considerats d’interès per a la
comarca

FINANÇAMENT
Consell Comarcal, ajuntaments , Diputació de Tarragona , Generalitat de Catalunya i altres

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Serveis tècnics, municipis de la comarca, Diputació, Generalitat de Catalunya

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Comissió tècnica de seguiment, reunions amb els agents implicats

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Assistència i cooperació als municipis
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ÀREA
2. Serveis municipals i desenvolupament local

ÀMBIT
2.2 Planificació territorial

PROJECTE
2.2.1 Seguiment del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona

OBJECTIU
1. Informar i assessorar els municipis en el procés d’elaboració de plans urbanístics que
depenen dels preceptes del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona.

2. Posar a disposició dels ajuntaments i dels ciutadans la documentació del Pla Territorial
Parcial Camp de Tarragona.

ACTUACIONS
•

Oferir informació i assessorament tècnic als municipis per a l’elaboració de plans
urbanístics que depenen dels preceptes del Pla Territorial Parcial Camp de Tarragona.

•

Posar a disposició dels ajuntaments i dels ciutadans, perquè puguin consultar-la, la
documentació del Pla Territorial Parcial Camp de Tarragona.

•

Qualsevol altra actuació que sorgeixi al llarg del mandat.

FINANÇAMENT
Consell Comarcal

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Ajuntaments de la comarca, Generalitat de Catalunya i altres

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Reunions amb els agents implicats

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Atribució pròpia
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ÀREA
2. Serveis municipals i desenvolupament local

ÀMBIT
2.2 Planificació territorial

PROJECTE
2.2.2 Elaborar un recull de les actuacions de planificació territorial supramunicipal

OBJECTIU
1. Recollir la documentació que afecta plans o projectes d’infraestructures que incideixen
al territori. El Consell disposa dels projectes d’infraestructures que afecten els municipis
de la comarca i també de les unitats de paisatge que estan incloses al Catàleg de
paisatge del Camp de Tarragona.

2. Oferir informació i assessorament sobre el traçat d’infraestructures, propostes de noves
xarxes i de desviaments, etc.

ACTUACIONS
•

Vetllar per tenir a disposició de tothom la documentació que afecta plans o projectes
d’infraestructures que incideixen al territori, principalment amb relació al traçat
d’infraestructures, propostes de noves xarxes i de desviaments, etc.

•

Fer el seguiment, conjuntament amb els municipis, dels plans que impulsin i que afectin
més d’un municipi, en benefici de la comarca.

•

Posar a disposició dels ajuntaments i ciutadans la documentació que afecta plans o
projectes d’infraestructures que incideixen al territori.

•

Qualsevol altra actuació que sorgeixi al llarg del mandat.

FINANÇAMENT
Consell Comarcal Alt Camp

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Ajuntaments de la comarca, Generalitat de Catalunya i altres

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Reunions amb els agents implicats

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Atribució pròpia
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ÀREA
2. Serveis municipals i desenvolupament local

ÀMBIT
2.2 Planificació territorial

PROJECTE
2.2.3 Seguiment i aplicació de la Carta del Paisatge de l'Alt Camp

OBJECTIU
Elaborar la Carta del Paisatge de l'Alt Camp
Oferir informació i assessorament sobre el Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona

ACTUACIONS
•

Impulsar la redacció de la carta del paisatge de la comarca a partir del Catàleg de
paisatge del Camp de Tarragona elaborat per les universitats de Girona (UdG) i Rovira i
Virgili (URV), l'any 2010.

•

Posar a disposició dels ajuntaments i ciutadans la documentació del Catàleg de paisatge
del Camp de Tarragona.

•

Qualsevol altra actuació que sorgeixi al llarg del mandat.

FINANÇAMENT
Consell Comarcal

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Ajuntaments de la comarca, àrea de medi ambient, Generalitat de Catalunya, Diputació de
Tarragona, entitats ecologistes i altres.

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Reunions amb els agents implicats

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Atribució pròpia
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ÀREA
2. Serveis municipals i desenvolupament local

ÀMBIT
2.2 Planificació territorial

PROJECTE
2.2.4 Impulsar el Pla d'electrificació rural

OBJECTIU
Impulsar l'ús de l'energia solar fotovoltaica

ACTUACIONS
Tramitació d’ajuts per a l’electrificació de zones rurals sense xarxa elèctrica amb energia solar
fotovoltaica.

FINANÇAMENT
Particulars o empreses peticionàries
Generalitat de Catalunya

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Generalitat de Catalunya ( Direcció General d'Energia )

MECANISMES DE COORDINACIÓ

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Normativa reguladora dels ajuts
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ÀREA
2. Serveis municipals i desenvolupament local

ÀMBIT
2.3 Mobilitat

PROJECTE
2.3.1 Desenvolupar el Pla de camins de l'Alt Camp

OBJECTIU
1. Vetllar per disposar de la documentació actualitzada dels camins rurals i camins i pistes
forestals de la comarca. El Consell disposa de l’inventari de l’any 1992.
2. Continuar amb els plans de millora i condicionament dels camins rurals amb el suport
de la Generalitat (camins d’alta muntanya) i de la Diputació (camins veïnals).

ACTUACIONS
•

Revisar la informació actual i concretar un sistema d’inventari propi.

•

Posar a disposició dels ajuntaments i ciutadans la documentació dels camins rurals i
camins i pistes forestals de la comarca.

•

Gestió de programes de millora de camins rurals – ajuts de la Diputació de Tarragona.

FINANÇAMENT
Consell Comarcal de l’Alt Camp, Generalitat de Catalunya i Diputació de Tarragona

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Ajuntaments de la comarca, àrea de medi ambient i altres

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Reunions amb agents implicats

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Conveni amb els ajuntaments de la comarca
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ÀREA
2. Serveis municipals i desenvolupament local

ÀMBIT
2.3 Mobilitat

PROJECTE
2.3.2 Elaboració d'un catàleg dels camins o senders amb un alt grau d'interès patrimonial
natural.

OBJECTIU
Crear la xarxa de connectors entre els GR i PR.

ACTUACIONS

•

Revisar la informació actual i concretar un sistema d’inventari propi.

•

Posar a disposició dels ajuntaments i ciutadans la documentació dels camins i senders
amb un alt grau d’interès patrimonial natural.

•

Qualsevol altra actuació que sorgeixi al llarg del mandat.

FINANÇAMENT
Consell Comarcal de l’Alt Camp, Generalitat de Catalunya i Diputació de Tarragona.

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Ajuntaments de la comarca, àrea de turisme, àrea de medi ambient, Generalitat de Catalunya,
Diputació de Tarragona, entitats culturals, entitats excursionistes i altres.

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Reunions amb agents implicats

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Atribució pròpia
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ÀREA
2. Serveis municipals i desenvolupament local

ÀMBIT
2.3 Mobilitat

PROJECTE
2.3.3 Determinació de prioritats viàries de la comarca

OBJECTIU
Vetllar per disposar de la documentació actualitzada sobre el traçat d’infraestructures,
propostes de noves xarxes i desviaments, entre altres, dels camins.

ACTUACIONS
•

Assessorar i posar a disposició dels ajuntaments i ciutadans la documentació sobre el
traçat d’infraestructures, propostes de noves xarxes i de desviaments, etc.

•

Seguiment de les actuacions previstes al Pla zonal de la xarxa local de carreteres de la
Diputació de Tarragona.

•

L’any 2012 s’ha redactat l’avantprojecte del Pla zonal de la xarxa local de carreteres de
la Diputació de Tarragona. El Pla zonal preveu les possibilitats de creixement de la xarxa
i fixa les característiques tècniques mínimes que han de reunir els camins per poder ser
incorporats a la xarxa viària local; a més, inclou les actuacions de manteniment
prioritàries per tal d’afavorir les comunicacions al territori.

FINANÇAMENT
Consell Comarcal de l’Alt Camp

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Diputació de Tarragona, ajuntaments de la comarca, Generalitat de Catalunya i altres

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Reunions amb agents implicats

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Atribució pròpia
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2. Serveis municipals i desenvolupament local

ÀMBIT
2.3 Mobilitat

PROJECTE
2.3.4 Comissió sobre l’accés motoritzat al medi natural

OBJECTIU
Consolidar la comissió sobre l’accés motoritzat al medi natural

ACTUACIONS
•

Actualitzar els membres de la comissió sobre l’accés motoritzat al medi natural

•

Actualitzar les funcions de la comissió amb relació a la normativa vigent i les
necessitats dels municipis

FINANÇAMENT
Consell Comarcal de l’Alt Camp

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Ajuntaments de la comarca, àrea de turisme, medi ambient i serveis tècnics del Consell
Comarcal, Generalitat de Catalunya (Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
i Medi Natural)

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Reunions periòdiques

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Llei 6/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural

41

ÀREA
2. Serveis municipals i desenvolupament local

ÀMBIT
2.4 Agricultura i medi rural

PROJECTE
2.4.1 Promoció dels productes agroalimentaris de qualitat

OBJECTIU
Promoció dels productes agroalimentaris de qualitat

ACTUACIONS
•

Continuar impulsant la marca Fet a l’Alt Camp: suport tècnic i logístic en les activitats
que porti a terme l’Associació Catalana per a la Protecció i la Promoció de Productes de
l’Alt Camp

•

Organització de jornades i suport tècnic i logístic en les actuacions encaminades a
assolir l’objectiu d’aquest projecte.

FINANÇAMENT
Consell Comarcal de l’Alt Camp
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Serveis de consum, promoció i desenvolupament local i turisme del Consell Comarcal
Associació Catalana per a la Protecció i la Promoció de Productes de l’Alt Camp
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Reunions periòdiques amb la resta de personal del Consell implicat en Fet a l’Alt Camp i/o amb
els membres de l’Associació.

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Atribució pròpia
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ÀREA
2. Serveis municipals i desenvolupament local

ÀMBIT
2.4 Agricultura i medi rural

PROJECTE
2.4.2 Suport i promoció en l’estudi i formació de l’activitat agrícola i ramadera de la comarca
de l’Alt Camp.

OBJECTIU
Suport i promoció en l’estudi i formació de l’activitat agrícola i ramadera de la comarca de l’Alt
Camp.

ACTUACIONS
•

Donar suport tècnic i/o econòmic als estudis que tinguin com a finalitat millorar el
rendiment de les explotacions agrícoles i ramaderes i els seus productes.

•

Promocionar, donar suport tècnic i logístic i/o organitzar activitats formatives destinades
al sector agrícola i ramader de la comarca.

•

Afavorir l’agricultura i la ramaderia ecològica, i el consum d’aliments de proximitat.

FINANÇAMENT
Consell Comarcal de l’Alt Camp
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de
Catalunya i Fons Social Europeu

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Sindicats agrícoles, Generalitat de Catalunya (Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural)

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Reunions periòdiques

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Atribució pròpia
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ÀREA
2. Serveis municipals i desenvolupament local

ÀMBIT
2.4 Agricultura i medi rural

PROJECTE
2.4.3 Foment de l’activitat agrícola i ramadera a la comarca de l’Alt Camp

OBJECTIU
Contribuir a la disminució de les terres abandonades, a l’aprofitament de les restes vegetals
agrícoles i forestals i al foment de les pastures per tal de disminuir el risc d’incendi, millorar el
paisatge i afavorir l’ocupació en el sector agrícola.

ACTUACIONS
•

Revisió de la memòria Banc de terres a l’Alt Camp (redactada durant 2008-2011).

•

Creació d’una borsa de terres abandonades (propietaris) i d’una borsa d’empreses
agràries (agrícoles o ramaderes) interessades a explotar les terres abandonades
(cultius o pastures).

•

Fomentar la utilització de terres abandonades properes als nuclis urbans i aptes per
realitzar-hi horticultura a partir d’un projecte d’horts escolars o horts gestionats per
determinats collectius: gent gran, aturats, persones amb risc d’exclusió social, etc.

•

Fomentar l’activitat silvipastoral per reduir el risc d’incendi i crear ocupació en el sector
ramader.

•

Estudi sobre la viabilitat de crear una planta de compostatge a petita escala per
gestionar les restes vegetals agrícoles i forestals generades a la comarca de l’Alt Camp i
produir adob.

FINANÇAMENT
Consell Comarcal de l’Alt Camp, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, Departament de Treball de la Generalitat (pla
d’ocupació per iniciar el projecte), Diputació de Tarragona.

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Departament d’ocupació del Consell Comarcal, CD 52, Generalitat de Catalunya, Diputació de
Tarragona, sindicats agrícoles

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Reunions amb els agents implicats

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Atribució pròpia
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ÀREA
2. Serveis municipals i desenvolupament local

ÀMBIT
2.5 Medi ambient

PROJECTE
2.5.1 Consolidació de l’Organisme especial de gestió de residus municipals

OBJECTIU
Gestió dels residus municipals de la comarca de l’Alt Camp

ACTUACIONS
•

Mantenir i millorar la recollida, transport i tractament dels residus municipals.

•

Gestionar la planta de transferència de residus.

•

Mantenir i millorar el servei de neteja viària.

•

Iniciar el servei de gestió de vehicles abandonats i fora d’ús.

•

Adaptar les actuacions del Consell Comarcal al PROGREMIC i a la legislació en matèria
de residus vigents.

•

Establir un servei de neteja i manteniment de les àrees comarcals de lleure.

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Ajuntaments que disposin d’algun servei.
Subvencions de la Generalitat de Catalunya (ARC, PUOSC, FEDER, Departament de Treball,
mitjançant els plans ocupació) i altres possibles línies d’ajut.
Subvencions de la Diputació de Tarragona.

ÀREES IMPLICADES
Ajuntaments on es presta el servei, Agència de Residus de Catalunya, Diputació de Tarragona,
Organisme especial de gestió de residus municipals

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Reunions periòdiques del consell d’administració i de la comissió executiva de l’Organisme
especial de gestió de residus municipals, segons normes reguladores.

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Competència per delegació. Article 51 del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
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ÀREA
2. Serveis municipals i desenvolupament local

ÀMBIT
2.5 Medi ambient

PROJECTE
2.5.2 Infraestructures de gestió de residus municipals – Planta de transferència

OBJECTIU
Creació de la infraestructura necessària per realitzar i optimitzar la gestió dels residus
municipals de la comarca de l’Alt Camp.

ACTUACIONS
•

Construcció d’una planta de transferència.

•

Adquisició, millora i installació dels equipaments necessaris per al funcionament de la
planta de transferència.

•

Adquisició, millora i installació dels equipaments necessaris per al funcionament de la
nau de l’Organisme de gestió de residus municipals.

•

Crear un dipòsit de custòdia de vehicles abandonats i fora d’ús.

FINANÇAMENT
Ajuntaments que disposin d’algun servei.
Subvencions de la Generalitat de Catalunya (ARC, PUOSC, FEDER, Departament de Treball,
mitjançant els Plans d’ocupació), i altres possibles línies d’ajut.
Subvencions de la Diputació de Tarragona.

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Ajuntaments on es presta el servei, Agència de Residus de Catalunya, Diputació de Tarragona,
Organisme especial de gestió de residus municipals, serveis tècnics del Consell Comarcal de
l’Alt Camp.

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Àrea de medi ambient

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Conveni amb l’Agència de Residus
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ÀREA
2. Serveis municipals i desenvolupament local

ÀMBIT
2.5 Medi ambient

PROJECTE
2.5.3 Educació ambiental

OBJECTIU
Promoure activitats de sensibilització i d’educació ambiental a la comarca.

ACTUACIONS
• Continuar i ampliar el conveni de collaboració amb el projecte APQUA de la Universitat
Rovira i Virgili i la Fundació URV, per a la promoció d’activitats d’educació ambiental a la
comarca de l’Alt Camp.
• Implicar les indústries en el respecte pel medi ambient amb l’organització de premis verds,
l’atorgament de distintius verds... i afavorint que les indústries collaborin en accions
mediambientals als municipis.
• Suport més ampli a les escoles verdes de la comarca, preferiblement les de caire rural, en
el marc de les campanyes de sensibilització.

• Jornades de reflexió ambiental i xerrades de formació ambiental
FINANÇAMENT
Subvencions de la Generalitat de Catalunya (Departament de Política Territorial i Sostenibilitat,
Departament de Treball mitjançant els plans ocupació) i altres possibles línies d’ajut.
Subvencions de la Diputació de Tarragona, empreses collaboradores, fons propis.

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Empreses adherides al conveni APQUA i altres empreses privades, escoles de la comarca i
Centre de Recursos Pedagògics de l’Alt Camp, Generalitat de Catalunya, Diputació de
Tarragona.

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Reunions, segons conveni APQUA, amb empreses adherides i representant de la URV

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Atribució pròpia
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ÀREA
2. Serveis municipals i desenvolupament local

ÀMBIT
2.5 Medi ambient

PROJECTE
2.5.4 Manteniment de la implementació del sistema de gestió ambiental (ISO 14001)

OBJECTIU
Continuar treballant en la millora del sistema de gestió ambiental segons ISO 14001 implantat
a la seu del Consell Comarcal del l’Alt Camp

ACTUACIONS
• Control de la implantació del sistema de gestió ambiental (ISO 14001)

FINANÇAMENT
Consell Comarcal del 'Alt Camp

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Tot el Consell Comarcal

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Reunions amb el personal

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Atribució pròpia
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ÀREA
2. Serveis municipals i desenvolupament local

ÀMBIT
2.5 Medi ambient

PROJECTE
2.5.5 Fomentar polítiques mediambientals

OBJECTIU
Fomentar polítiques mediambientals

ACTUACIONS
•

Foment de les energies renovables i de l’eficiència energètica seguint uns criteris
paisatgístics coordinats, tot controlant-ne la implantació i la integració en l’entorn.

•

Promoure l’ús de la biomassa i de l’energia solar tèrmica.

•

Promoure el procés de realització de l’Agenda 21 Local a tots els municipis de la
comarca.

•

Foment de la mobilitat sostenible.

•

Foment de les polítiques de mitigació i adaptació al canvi climàtic.

FINANÇAMENT
Consell Comarcal de l’Alt Camp, Diputació de Tarragona,

Institut Català de l'Energia,

Departament de Territori i Sostenibilitat i altres departaments implicats de la Generalitat de
Catalunya

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Consell Comarcal de l’Alt Camp, Generalitat de Catalunya, Diputació de Tarragona

MECANISMES DE COORDINACIÓ

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Atribució pròpia
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ÀREA
2. Serveis municipals i desenvolupament local

ÀMBIT
2.5 Medi ambient

PROJECTE
2.5.6 Promocionar els espais naturals del territori

OBJECTIU
Donar a conèixer i promocionar els espais naturals del territori

ACTUACIONS
•

Actualitzar i difondre el catàleg d’arbres d’interès local i comarcal.

•

Realitzar actuacions per promocionar els Espais d’Interès Natural de la comarca i la
resta d’espais inclosos en alguna figura protegida.

•

Identificar zones de la comarca no catalogades com a EIN i d’interès natural i
paisatgístic

•

Projectes de millora de l’estat ambiental i funcionament dels ecosistemes dels espais
protegits de la comarca i d’altres espais d’interès

FINANÇAMENT
Consell Comarcal de l’Alt Camp, Diputació de Tarragona, Generalitat de Catalunya
Collaboració d’empreses privades

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Àrea de turisme i serveis tècnics del Consell Comarcal de l’Alt Camp, Generalitat de Catalunya,
Diputació de Tarragona

MECANISMES DE COORDINACIÓ

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Atribució pròpia
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2. Serveis municipals i desenvolupament local

ÀMBIT
2.5 Medi ambient

PROJECTE
2.5.7 Pla de prevenció d'incendis forestals de l'Alt Camp

OBJECTIU
Actualitzar el Pla de prevenció d’incendis forestals de l’Alt Camp aprovat el 2000

ACTUACIONS
•

Actualitzar el Pla de prevenció d’incendis forestals de l’Alt Camp aprovat el 2000.

•

Collaborar amb les ADF de la comarca

•

Actuacions de neteja d’àrees forestals per disminuir el risc d’incendi

•

Foment de la pastura extensiva per disminuir el risc d’incendi

FINANÇAMENT
Consell Comarcal de l’Alt Camp, ajuntaments de la comarca amb superfície forestal, Diputació
de Tarragona, Generalitat de Catalunya
Departament de Treball (plans d’ocupació)

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Serveis tècnics i ocupació i empresa del Consell Comarcal de l’Alt Camp, Generalitat de
Catalunya, Diputació de Tarragona

MECANISMES DE COORDINACIÓ

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Assistència i assessorament als municipis
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2. Serveis municipals i desenvolupament local

ÀMBIT
2.5 Medi ambient

PROJECTE
2.5.8 Potenciar la gestió de l’aigua a l’Alt Camp per aconseguir-ne un millor aprofitament

OBJECTIU
Potenciar la gestió de l’aigua a l’Alt Camp per aconseguir-ne un millor aprofitament

ACTUACIONS
•

Convenir amb l’Agència Catalana de l’Aigua programes amb criteris sostenibles i
ecològics de manteniment i neteja de les lleres de rieres i torrents, i dels espais
fluvials.

•

Convenir amb l’Agència Catalana de l’Aigua l’execució del PSARU (Pla de Sanejament
de les Aigües Residuals Urbanes), la gestió de les installacions i la creació de
sistemes d’aprofitament d’aigües depurades per augmentar els conreus de regadiu.

•

Promoure projectes alternatius al PSARU per complir la normativa vigent en matèria
de sanejament d’aigües residuals.

•

Foment de l’ús racional de l’aigua.

FINANÇAMENT
Consell Comarcal de l’Alt Camp, Agència Catalana de l'Aigua, Diputació de Tarragona,
ajuntaments

ÀREES ,ENS IMPLICATS,ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Serveis tècnics del Consell Comarcal de l’Alt Camp, Generalitat de Catalunya (Agència Catalana
de l’Aigua), Diputació de Tarragona

MECANISMES DE COORDINACIÓ
ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Assistència i assessorament als municipis
52
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2. Serveis municipals i desenvolupament local

ÀMBIT
2.5 Medi ambient

PROJECTE
2.5.9 Oficina Tècnica Ambiental Comarcal (OTAC)

OBJECTIU
Informar de les activitats amb incidència ambiental, segons competència establerta per llei.

ACTUACIONS
•

Continuar desenvolupant les tasques de l’OTAC.

•

Mantenir una base de dades amb totes les activitats avaluades.

•

Seguiment dels controls inicials i periòdics.

FINANÇAMENT
Ajuntaments

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Ajuntaments, Oficines de Gestió Ambiental

Unificada del

Departament de Territori

i

Sostenibilitat

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Reunions periòdiques, en funció del nombre d'activitats que caldrà sotmetre a informe.

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
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2. Serveis municipals i desenvolupament local

ÀMBIT
2.5 Medi ambient

PROJECTE
2.5.10 Centre Meteorològic de l'Alt Camp

OBJECTIU
1. Millorar el servei d'informació i prevenció dels fenòmens meteorològics que puguin
afectar la comarca i els ciutadans de l'Alt Camp.
2. Estudi i anàlisi sobre les mesures per potenciar la implantació d'energies alternatives.

ACTUACIONS
•

Automatització de les xarxes meteorològiques de la comarca.

•

Installació de càmeres web en punts estratègics i modernització d’estacions
automàtiques als municipis que formen la comarca de l’Alt Camp.

•

Continuar amb la collaboració i difusió del Centre Meteorològic.

•

Seguir fent el manteniment de la xarxa d'estacions manuals dels observadors
meteorològics de la comarca i acabar d'implantar el servei d'estacions automàtiques i
càmeres web en tots els municipis de la comarca de l'Alt Camp.

FINANÇAMENT
Centre Meteorològic, Consell Comarcal de l’Alt Camp.

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Collaboració d’alguns ajuntaments en el servei Pla d’avís i manteniment de les estacions
automàtiques, Agencia Estatal de Meteorologia (AEMET) i collaboració privada: TEK 3000

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Centre Meteorològic
collaboradors.

de

l'Alt

Camp,

Consell

Comarcal

de

l'Alt

Camp,

ajuntaments

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Atribució pròpia
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ÀMBIT
2.5 Medi ambient

PROJECTE
2.5.11 Servei de recollida d’animals domèstics abandonats

OBJECTIU
Mantenir el servei de recollida d’animals domèstics abandonats

ACTUACIONS
• Continuar prestant el servei de recollida d’animals domèstics abandonats als municipis de
la comarca que ho sollicitin.
• Conscienciació a la població de les obligacions derivades de posseir un animal domèstic
(fullets, xerrades informatives)
• Campanya d’identificació d’animals domèstics i cens dels animals.
• Actuació conjunta amb agents rurals i/o Mossos d’Esquadra amb l’objectiu de disminuir el
nombre d’animals abandonats

FINANÇAMENT
Ajuntaments de la comarca als quals es presta el servei
Consell Comarcal de l’Alt Camp

ÀREES ,ENS IMPLICATS,ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Ajuntaments de la comarca, Generalitat de Catalunya (Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural; cos d’agents rurals i cos dels Mossos d’Esquadra),, Entitats
sense ànim de lucre de l’àmbit de la protecció dels animals, empreses privades (veterinaris,
etc.).

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Conveni de prestació del servei, reunions amb agents implicats

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Delegació dels municipis
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PROJECTE
2.6.1 Redefinició de l’àrea de turisme del Consell Comarcal

OBJECTIU
Organitzar tot el servei, definir tasques, recerca de fons per a desenvolupar més accions, etc.

ACTUACIONS
Definir i situar el model de gestió. Més dotació pressupostària i cerca de diverses
formes de finançament.
•

Redefinició d’una marca territorial collectiva de l’Alt Camp, amb una imatge
corporativa associada.

•

Redefinició de la collaboració en matèria de turisme amb els ajuntaments de la
comarca. Creació del catàleg de serveis a oferir als ajuntaments per part del
servei comarcal de turisme.

•

Redefinició de l’apartat de turisme del portal web territorial de tipus institucional,
de manera que doni peu a la vertebració en àmbits especialitzats o de tipus
sectorial i també a la inclusió i participació de diferents municipis, etc.

•

Millora de l’obertura de l’Oficina Comarcal de Turisme de Santes Creus,
adaptació de l’oficina a la nova normativa d’oficines de turisme.

FINANÇAMENT
Consell Comarcal, Generalitat de Catalunya, Diputació de Tarragona, ajuntaments de la
comarca i altres.

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Generalitat de Catalunya, Diputació de Tarragona, ajuntaments de la comarca i altres.

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Jornades i reunions de la Xarxa d’Oficines de turisme, reunions amb les oficines de la comarca,
comunicació i premsa del CCAC.

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.
Decret 127/2010, de 14 de setembre, de regulació de la Xarxa de Serveis d’Informació, difusió
i atenció turística de Catalunya
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PROJECTE
2.6.2 Promoció turística de l’Alberg Pere el Gran de Santes Creus

OBJECTIU
Dotar de continguts l’oferta turística de la comarca, tenint en compte que aquest és l’únic
allotjament d’aquesta tipologia a la comarca.

ACTUACIONS
•

Potenciar

la

difusió

dels

itineraris

turístics

del

Cister

i

el

turisme

comarcal.

Assessorament en la definició de les activitats que l’empresa concessionària ofereix des
del mateix Alberg.

•

Creació d’unes rutes en BTT (de diferents graus de dificultat) per posar en marxa el
punt de lloguer de BTT i, a la llarga, crear un centre de BTT amb l’Alberg com a punt
d’inici i informació.

FINANÇAMENT
Consell Comarcal de l'Alt Camp, UE, Generalitat de Catalunya, Diputació de Tarragona,
Ajuntament d’Aiguamúrcia, empresa gestora i altres.

ÀREES ,ENS IMPLICATS,ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Àrea de joventut, empresa gestora, Generalitat de Catalunya, Diputació de Tarragona,
Ajuntament d’Aiguamúrcia, àrea de turisme

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Comissió de seguiment de l’Alberg, reunions, etc.

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Atribució pròpia
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PROJECTE
2.6.3 Identificació i promoció dels elements específics de la comarca i d’àrees subcomarcals en
el context de la marca Ruta del Cister.

OBJECTIU
Identificació i promoció dels elements específics de la comarca i d’àrees subcomarcals en el
context de la marca Ruta del Cister.

ACTUACIONS
•

Publicacions de promoció i marxandatge

•

Millora del posicionament i contingut de la web

•

Fomentar la presència i les insercions publicitàries als mitjans de comunicació

•

Participació en fires i promocions

•

Implantar criteris de qualitat als establiments turístics

•

Activitats de promoció

•

Manteniment i millora del GR175 la Ruta del Cister

•

Implicació del sector privat

FINANÇAMENT
Finançament propi consells comarcals implicats, Generalitat de Catalunya, Diputació de
Tarragona, Diputació de Lleida, Museu d’Història de Catalunya, ajuntaments de les tres
comarques, agents privats i altres.

ÀREES ,ENS IMPLICATS,ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Consells comarcals que formen la Ruta, Generalitat de Catalunya, Diputació de Tarragona,
Diputació de Lleida, Museu d’Història de Catalunya, ajuntaments de les tres comarques, agents
privats i altres.

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Comissió executiva, comissió tècnica.

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Conveni de collaboració per la gestió de la Ruta del Cister entre els consells comarcals de la
Conca de Barberà, l'Alt Urgell i Alt Camp, el 22 de febrer de 2001.
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PROJECTE
2.6.4 Pla de dinamització turística

OBJECTIU
Elaborar un Pla de dinamització turística, determinar les àrees turístiques preferents i establir
uns centres d’interès que incloguin tota la comarca.

ACTUACIONS
•

Promoció d’itineraris de caràcter educatiu i de lleure que permetin integrar els
recursos més destacables per a cada tipus de patrimoni.

•

Potenciació dels paquets turístics de visita al patrimoni local.

•

Fomentar el patrimoni comarcal amb recerca, restauració, promoció i difusió.

•

Fomentar el turisme comarcal, amb una atenció especial als petits municipis de
l’interior propers o en zones PEIN.

•

Incorporació del senderisme com a element de connectivitat del patrimoni i de
generació de producte concret.

•

Organitzar visites o sortides guiades per donar a conèixer l’Alt Camp i el seu
patrimoni paisatgístic i cultural a la gent de la comarca.

•

Formar informadors turístics de la comarca i disposar d’una borsa de guies
turístics comarcals atenent les diverses visites que s’ofereixen a la zona.

•

Creació de nous vincles estratègics entre els productes de qualitat de la zona i
l’activitat turística.

•

Incorporació de tota l’oferta desenvolupada dins el Projecte Natura+Patrimoni =
Turisme Actiu a l’Alt Camp.

FINANÇAMENT
Consell Comarcal, UE, Generalitat de Catalunya, Diputació de Tarragona, ajuntaments de la
comarca, entitats culturals, entitats excursionistes i altres.

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Àrea de cultura, àrea de medi ambient, Generalitat de Catalunya, Diputació de Tarragona,
ajuntaments de la comarca, entitats culturals, entitats excursionistes i altres.

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Reunions amb els agents implicats, i membres de la Taula de turisme

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.
Decret 127/2010, de 14 de setembre, de regulació de la Xarxa de Serveis d’Informació,difusió i
Atenció Turística de Catalunya
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PROJECTE
2.6.5 Noves tecnologies aplicades al turisme

OBJECTIU
Les noves tecnologies han d’esdevenir un factor clau per donar a conèixer una destinació
turística.

ACTUACIONS
•

Elaborar un pla estratègic de comunicació turística per a aquesta legislatura.

•

Identificar tota la informació a través de bases de dades actualitzades
(restaurants, allotjaments, museus i espais visitables, espais naturals, visites
guiades, activitats a fer, agenda d’activitats, etc.). Per fer-ho possible és
necessària la complicitat de tots els ajuntaments, agents turístics, entitats
culturals, entitats de senderisme, etc. de la comarca.

FINANÇAMENT
Consell Comarcal, Generalitat de Catalunya, Diputació de Tarragona, ajuntaments de la
comarca i altres.

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Servei d’informàtica, Generalitat de Catalunya, Diputació de Tarragona, ajuntaments de la
comarca i altres.

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Reunions

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Atribució pròpia
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PROJECTE
2.6.6 Millorar la presència de l’oferta comarcal en les accions i elements promocionals de la
Costa Daurada.

OBJECTIU
Establir línies de comunicació entre el Consell Comarcal de l’Alt Camp, el Patronat de Turisme
de la Costa Daurada i els patronats de costa que formen part de la Costa Daurada per mostrarlos les possibilitats que té la comarca quant a turisme i explicar-los quins recursos i/o
productes ens podrien ajudar a potenciar.

ACTUACIONS
•

Continuar sent presents a les fires de la marca Ruta del Cister.

•

Vetllar perquè la web del Patronat de Turisme de la Diputació destaqui activitats
de l’Alt Camp.

•

Donar a conèixer l’oferta de la comarca a les oficines de turisme de la costa
mitjançant sortides de treball.

FINANÇAMENT
Consell Comarcal, Diputació de Tarragona, ajuntaments de la comarca i altres.

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Diputació de Tarragona, patronats i oficines de la Costa Daurada i altres

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Reunions, jornades i sortides de treball

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Atribució pròpia
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PROJECTE
2.6.7 Foment de l’associacionisme entre restaurants, hotels, fondes, pensions, museus i espais
visitables, etc.

OBJECTIU
Fomentar l’associacionisme professional dins el sector turístic de serveis de restauració i
allotjament (a excepció del turisme rural).

ACTUACIONS
•

Continuïtat de les reunions dels agents turístics del territori (oficines i punts turístics,
museus i espais visitables, empreses de serveis guiats i altres).

•

Continuar collaborant i assessorant TRACA (associació de turisme rural de la comarca).

•

Donar suport a l’Associació de Productors Fet a l’Alt Camp.

•

Organització de jornades i formació específica per als professionals del turisme de l’Alt
Camp.

FINANÇAMENT
Consell Comarcal, Generalitat de Catalunya, Diputació de Tarragona, ajuntaments de la
comarca, agents turístics i altres.

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
OCIC, àrea d’agricultura i medi rural, Generalitat de Catalunya, Diputació de Tarragona,
Associació d’Empresaris d'Hoteleria de la província de Tarragona, TRACA, agents turístics i
altres.

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Jornades i reunions

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Atribució pròpia
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PROJECTE
2.6.8 Creació d'una Taula Turística Comarcal

OBJECTIU
Enfortir els vincles entre els agents turístics de la comarca de l’Alt Camp per aconseguir
marcar unes línies d’actuació conjuntes amb l’objectiu de fer del turisme un dels motors
econòmics de l’Alt Camp, enfortint així el teixit empresarial d’aquest àmbit.

ACTUACIONS
•

Definir els membres que formaran la Taula.

•

Definir les tasques que desenvoluparà.

•

Qualsevol altra que sorgeixi al llarg del mandat.

FINANÇAMENT
Consell Comarcal, Generalitat de Catalunya, Diputació de Tarragona, ajuntaments de la
comarca, agents turístics i altres.

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Generalitat de Catalunya, Diputació de Tarragona, ajuntaments de la comarca, agents turístics
i altres.

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Reunions dels membres que formin la Taula de Turisme de l’Alt Camp.

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Atribució pròpia
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PROJECTE
2.7.1 Oficina d'Habitatge

OBJECTIU
. Potenciar l'Oficina d’Habitatge i estendre els seus serveis a tots els municipis.

. Oferir informació a la ciutadania per facilitar l’accés a l’habitatge i tramitar els ajuts per a
la compra, lloguer, rehabilitació i promoció de l’habitatge als municipis de l’Alt Camp.

ACTUACIONS
•
•
•
•

•

•

Assessorar i informar la ciutadania sobre les matèries relacionades amb l’habitatge,
d’acord amb el desplegament de la Llei del dret a l’habitatge i també les línies d’ajuts
del Pla al dret a l’habitatge 2009-2012.
Gestionar la borsa de mediació per al lloguer social.
Registrar i trametre les sollicituds relatives als programes i línies d’ajut que gestiona
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Gestionar els expedients d’ajut a l’habitatge d’acord amb les directrius de la Direcció de
Programes Socials de l’Habitatge de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya:
◦ Gestió d’expedients d’ajuts al pagament de l’habitatge (prestacions puntuals i
urgents).
◦ Gestió d’expedients d’ajuts de prestacions permanents per al pagament del lloguer.
◦ Gestió d’expedients de renda bàsica d’emancipació.
Gestionar els expedients d’ajuts a l’habitatge d’acord amb les directrius de la Direcció
de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya:
◦ Gestió de sollicituds d’ajuts per a la rehabilitació d’edifici d’ús residencial i
d’habitatges.
◦ Gestió i avaluació dels informes tècnics previs a les obres de rehabilitació ( ITE/III).
◦ Gestió de sollicituds de cèdules d’habitabilitat fins a la proposta de resolució.
Gestionar les inscripcions al Registre de Sollicitants d’Habitatges amb protecció oficial.

FINANÇAMENT
Agència de l'Habitatge de Catalunya i Consell Comarcal de l’Alt Camp

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Oficina d’Habitatge, Agència de l'Habitatge de Catalunya, municipis de la comarca

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Memòria d’actuacions

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Conveni de collaboració i d’encàrrec de gestions amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el
consell Comarcal de l'Alt Camp relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge
Conveni de collaboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, el Departament de
Benestar Social i família a través de la Direcció General de Joventut i el CC Alt Camp.
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PROJECTE
2.8.1 Participar activament en el Pla de Desenvolupament de Polítiques Actives d'Ocupació

OBJECTIU
Afavorir l’establiment de projectes integrals d’orientació, formació i inserció laboral per a
diferents collectius.

ACTUACIONS
•

Plans d’ocupació del CCAC.

•

Formació transversal per a treballadors de plans d’ocupació d’ajuntaments, de CD52 i
del Consell.

•

Tallers d’ocupació.

•

Programa d’Itineraris Personals per a la Inserció (IPI).

•

Edició anual i difusió, en paper i a la pàgina web del Consell, d’una guia informativa
sobre les activitats formatives de caràcter públic i gratuït d’interès per a les persones
en atur de l’Alt Camp.

•

Xarxa Inicia per a la Creació d’Empreses.

•

Participar al grup de treball Empresa i Promoció Econòmica, dins el Consell Econòmic i
Social de Valls.

FINANÇAMENT
Consell Comarcal de l’Alt Camp
Departament d’ Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Municipis de la comarca, Consell Econòmic i Social de Valls, Servei d’Ocupació de Catalunya,
Departament d’Empresa i Ocupació.

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Reunions periòdiques amb el conseller de Foment de l’Ocupació i Empresa.
Reunions dels tècnics de Foment de l’Ocupació i Empresa.
Reunió amb tècnics d’altres àrees.

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Pròpia
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PROJECTE
2.8.2 Informació, orientació i assessorament a persones emprenedores

OBJECTIU
Oferir informació, orientació i

assessorament a persones emprenedores per tal

que

desenvolupin un pla d’empresa que els permeti avaluar la viabilitat del seu projecte i accedir a
fonts de finançament i/o subvencions i ajuts.

ACTUACIONS
Participació, com a entitat assessora, en la Xarxa Inicia per a la Creació d’Empreses del
Departament d’Empresa i Ocupació (o en qualsevol altra xarxa d’entitats que pugui substituir
la xarxa Inicia en un futur). Execució anual d’un pla de treball en els àmbits de la
sensibilització envers l’emprenedoria; informació i orientació a persones emprenedores;
assessorament de projectes a persones emprenedores; formació adreçada a persones
emprenedores, i assistència tècnica per a la consolidació d’empreses de creació recent.

FINANÇAMENT
Consell Comarcal de l’Alt Camp i Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya.

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Municipis de la comarca que no disposen d’un servei propi d’assessorament a persones
emprenedores.

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Directrius de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom del
Departament d’Empresa i Ocupació.
Coordinació amb els ajuntaments de la comarca que no disposen d’un servei propi
d’assessorament a persones emprenedores.

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Pròpia
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PROJECTE
2.9.1 Potenciar i impulsar les actuacions plantejades en les iniciatives europees de
desenvolupament rural de la comarca.

OBJECTIU
1.

Mantenir els compromisos de la Iniciativa Comunitària Leader Plus a la comarca de l’Alt
Camp.
2. Fer el seguiment del desenvolupament de la metodologia Leader del Programa de
desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013 per a la diversificació econòmica de les
zones rurals.
3. Participar en la propera convocatòria del Programa de desenvolupament rural de
Catalunya (2014-2020).
4. Estar al corrent de les actuacions que es puguin sollicitar en el desplegament de la Llei
45/2007, de 13 de desembre, per al desenvolupament sostenible del medi rural.

ACTUACIONS
•

Participació i seguiment del Consorci de Desenvolupament de l’Alt Camp.

•

Participació i seguiment del Consorci de Desenvolupament de l’Alt Camp, la Conca de
Barberà i l’Anoia.

•

Assistència a jornades informatives.

•

Visites a entitats responsables d’aquests programes.

•

Iniciativa Comunitària Leader Plus: Consorci de Desenvolupament de l’Alt Camp
(CODAC).

•

Metodologia Leader: Consorci de Desenvolupament de l’Alt Camp, la Conca de Barberà i
l’Anoia (CD52).

FINANÇAMENT
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i Unió Europea.

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Consorci de Desenvolupament de l’Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia (CD52)
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

MECANISMES DE COORDINACIÓ
ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Pròpia
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PROJECTE
2.9.2 Consorci de Desenvolupament de l'Alt Camp

OBJECTIU
Manteniment de compromisos de la Iniciativa Comunitària Leader Plus a la comarca de l’Alt
Camp.

ACTUACIONS
•

Tècniques: realitzar les visites i informes de manteniment de compromisos de cada
anualitat fins al 2013. Iniciar i fer el seguiment dels expedients de revocació de la
subvenció i tramesa a Base de la Diputació de Tarragona.

•

Administratives: gestió de correspondència, comptabilitat i atenció al públic.

FINANÇAMENT
Consell Comarcal de l’Alt Camp

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Consell Comarcal de l'Alt Camp
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

MECANISMES DE COORDINACIÓ
ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Acord del ple del Consell de 14 de maig de 2001, d'aprovació dels estatuts i la constitució del
Consorci de Desenvolupament de l'Alt Camp
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PROJECTE
2.9.3 Consorci de Desenvolupament de l’Alt Camp, la Conca de Barberà i l’Anoia (CD52).

OBJECTIU
Gestió i seguiment de la metodologia Leader del Programa de desenvolupament rural de
Catalunya 2007-2013 per a la diversificació econòmica de les zones rurals. Compliment del
conveni signat amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural.

ACTUACIONS
Sollicitud, gestió i seguiment de projectes.
Projectes de cooperació:
•

Responsabilitat social empresarial.

•

FER: futurs emprenedors.

•

Vivers d’empreses.

•

Marca de qualitat empresarial.

•

Gustum.

Membre de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA).

FINANÇAMENT
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i Unió Europea

a

través del fons FEADER

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Consorci de Desenvolupament de l’Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia (CD52)
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Promoció econòmica

MECANISMES DE COORDINACIÓ
ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Acord del ple d'aprovació dels estatuts i constitució del Consorci de Desenvolupament de l'Alt
Camp, Conca de Barberà i l'Anoia, de 30 de juliol de 2008.
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ÀREA
2. Serveis municipals i desenvolupament local

ÀMBIT
2.9 Promoció i desenvolupament local

PROJECTE
2.9.4 Centre d’Assessorament i Suport Virtual a les iniciatives empresarials de l’Alt Camp

OBJECTIU
1. Facilitar l’accés de les empreses a les TIC.
2. Oferir assessorament tècnic pel que fa a les TIC, creació d’una pàgina web corporativa,
adquisició de dominis corporatius.

3. Posar a disposició de les empreses les installacions del Viver Virtual per realitzar
activitats formatives i de difusió de la seva empresa. Aula d’informàtica, ordinador, canó
de projeccions.

ACTUACIONS
•

Creació d’un Centre de Procés de Dades (CPD) per poder oferir el servei a les empreses
que ho sollicitin. Es preveu habilitar una aula per donar aquest servei al Viver Virtual
d’Empreses. S’oferiran els serveis de “servidor de documents”, “servidor d’intranet”,
“servidor de correu electrònic”.

•

Acabar de realitzar les inversions necessàries per posar en funcionament el Centre,
consistents en compra d’equipament informàtic.

•

Demanar un agent de desenvolupament local especialitzat en informàtica al Servei
d’Ocupació de Catalunya per tirar endavant el Centre d’Assessorament.

•

Actuacions de promoció del Viver Virtual. Seminaris per a la promoció i difusió dels
valors empresarials i el Viver Virtual de la comarca de l’Alt Camp.

FINANÇAMENT
FEDER, Generalitat de Catalunya – Departament de Governació i Relacions Institucionals,
Diputació de Tarragona

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Servei d'informàtica del Consell Comarcal, Promoció i Ocupació

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Reunions entre àrees

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Atribució pròpia
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ÀREA
2. Serveis municipals i desenvolupament local

ÀMBIT
2.9 Promoció i desenvolupament local

PROJECTE
2.9.5 Creació d’un fons documental sobre desenvolupament local i centre de recerca, en funció
de les necessitats comarcals.

OBJECTIU
Facilitar els intercanvis de coneixements i experiències de desenvolupament local.

ACTUACIONS
•

Catalogar i facilitar l’accés al fons documental de què es disposa fins ara i penjar
aquesta informació a la pàgina web del Consell Comarcal.

•

Buscar nova informació en funció de les necessitats locals.

FINANÇAMENT
Consell Comarcal de l’Alt Camp i ajuntaments

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Promoció econòmica

MECANISMES DE COORDINACIÓ

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Atribució pròpia
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ÀREA
2. Serveis municipals i desenvolupament local

ÀMBIT
2.9 Promoció i desenvolupament local

PROJECTE
2.9.6 Elaboració d’un pla estratègic de promoció i desenvolupament

OBJECTIU
Elaboració d’una diagnosi i d’un pla estratègic comarcal específics per a la promoció i
desenvolupament de la comarca.

ACTUACIONS
•

Actualització del PDRI.

•

Coordinació amb altres entitats i institucions comarcals (Fundació Ciutat de Valls).

•

Estudi dels serveis que hi ha actualment a la comarca.

•

Coordinació Pla Estratègic del Camp – Universitat Rovira i Virgili.

•

Organització dels serveis comarcals d’acord amb les necessitats i potencialitats de la
comarca.

•

Potenciar l’aprofitament màxim dels mitjans i fonts de finançament que la Generalitat
de Catalunya té previst en aquesta matèria.

FINANÇAMENT
Consell Comarcal de l’Alt Camp, Generalitat de Catalunya i ajuntaments

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Consell Comarcal

MECANISMES DE COORDINACIÓ

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Atribució pròpia
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ÀREA
2. Serveis municipals i desenvolupament local

ÀMBIT
2.9 Promoció i desenvolupament local

PROJECTE
2.9.7 Participació directa en accions de promoció d’altres territoris on estigui implicat l’Alt
Camp.

OBJECTIU
Collaborar i garantir la presència de l’Alt Camp en tots aquells ens i institucions que treballin
en projectes de promoció i desenvolupament local que puguin afectar alguna part de la
comarca de l’ Alt Camp.

ACTUACIONS
•

Consorci Català de Desenvolupament -ACM

•

Desenvolupament Projecte Terres i Castells del Gaià

•

Parc Natural Serra de Prades

•

Consorci del Camp de Tarragona i la seva àrea d’influència

•

Altres que sorgeixin

FINANÇAMENT
Consell Comarcal de l’ Alt Camp

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Presidència

MECANISMES DE COORDINACIÓ

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Atribució pròpia
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ÀREA
2. Serveis municipals i desenvolupament local

ÀMBIT
2.9 Promoció i desenvolupament local

PROJECTE
2.9.8 Crear un servei que informi i tramiti les convocatòries i subvencions adreçades a entitats
locals pel que fa a la promoció i desenvolupament local.

OBJECTIU
Facilitar a les entitats locals de la comarca el màxim d’informació sobre les ajudes que poden
obtenir adreçades a potenciar el desenvolupament local

ACTUACIONS
•

Catalogació dels projectes de desenvolupament rural de les entitats locals de la
comarca.

•

Jornades informatives.

•

Informació i tramitació fons FEDER.

•

Realització de projectes conjunts per a totes les entitats locals de la comarca.

•

Potenciació de la complementarietat amb projectes privats i amb altres iniciatives de la
Unió Europea.

FINANÇAMENT
Consell Comarcal de l’Alt Camp, Generalitat de Catalunya, entitats locals.

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Ajuntaments de la comarca.

MECANISMES DE COORDINACIÓ

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Atribució pròpia
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ÀREA
3. Serveis a la ciutadania

ÀMBIT
3.1 Ensenyament

PROJECTE
3.1.1 Gestió del transport escolar

OBJECTIU
Gestionar el servei de transport escolar destinat a l’alumnat de la comarca de segon cicle
d’educació infantil, educació especial, primària i secundària que s’ha de desplaçar per assistir
als centres docents proposats pel Departament d’Ensenyament que es trobin fora dels seus
municipis de residència.

ACTUACIONS
•

Organitzar i gestionar les rutes de transport escolar de la comarca pel que fa a les
variacions de les característiques de les rutes, en funció del calendari i horari escolar,
establiment o supressió de parades, capacitat del vehicle, alumnat transportat, etc.

•

Promoure futures accions complementàries al servei: campanyes de seguretat i
prevenció d’accidents en el transport adreçades a tota la comunitat educativa (TCC.
Servei Català de Trànsit), formació als centres educatius en matèria de seguretat viària
(TCC. Servei Català de Trànsit).

FINANÇAMENT
Departament d'Ensenyament, preu públic del servei

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Centres educatius, ajuntaments, concessionaris del servei, Departament d'Ensenyament

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Conveni amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Conveni signat amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, de data 10
de setembre de 1997, per a la delegació de competències pel que fa a la gestió del servei de
transport escolar i

la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria

d’ensenyament.
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ÀREA
3. Serveis a la ciutadania

ÀMBIT
3.1 Ensenyament

PROJECTE
3.1.1 Gestió del menjador escolar

OBJECTIU
Gestionar el servei de menjadors escolars de la comarca destinat a l’alumnat de segon cicle
d’educació infantil, d’educació especial i de primària i secundària obligatòria dels centres que
ho han sollicitat.

ACTUACIONS
•

Organitzar i gestionar el servei de menjadors escolars de la comarca, d’acord amb les
variacions i les característiques de cada servei, en funció del calendari i horari escolar,
ràtios del monitoratge i personal de cuina, reposició de material, tipus d’alumnat
(preceptiu, becat, NEE...), etc.

•

Promoure futures accions complementàries al servei: assegurar una continuïtat pel que
fa a la sensibilització, informació i orientació del consum d’aliments ecològics als
menjadors escolars interessats.

FINANÇAMENT
Departament d'Ensenyament

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Centres educatius, ajuntaments, concessionaris del servei, Departament d'Ensenyament

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Conveni amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Conveni signat amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, de data 10
de setembre de 1997, per a la delegació de competències pel que fa a la gestió del servei de
transport escolar i

la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria

d’ensenyament.
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ÀREA
3. Serveis a la ciutadania

ÀMBIT
3.1 Ensenyament

PROJECTE
3.1.3 Ajuts de suport a l’escolarització

OBJECTIU
Contribuir al pagament de les despeses derivades de l’escolarització d’infants i joves de
famílies

amb

dificultats

socioeconòmiques

per

tal

de

garantir

un

correcte

procés

d’escolarització i aconseguir una plena integració dels infants dins el sistema socioeducatiu.

ACTUACIONS
Gestionar les línies d’ajuts següents:
•

Ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i geogràfiques.

•

Ajuts individuals de desplaçament de caràcter no obligatori.

FINANÇAMENT
Departament d'Ensenyament, preu públic del servei.

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Centres educatius, ajuntaments, concessionaris del servei, Departament d'Ensenyament.

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Conveni amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Conveni signat amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, de data 10
de setembre de 1997, per a la delegació de competències pel que fa a la gestió del servei de
transport escolar i

la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria

d’ensenyament.

77

ÀREA
3. Serveis a la ciutadania

ÀMBIT
3.1 Ensenyament

PROJECTE
3.1.4 Suport al programa d’activitats pedagògiques d’incidència comarcal

OBJECTIU
Promoure activitats formatives dirigides als escolars de la comarca.

ACTUACIONS
•

Colònies d’estiu

•

Camp d’Aprenentatge Monestirs del Cister

•

Cicle d’audicions musicals

•

Campanya escolar Festival Guant

•

Escola de democràcia

FINANÇAMENT
Departament d'Ensenyament

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Centres educatius, ajuntaments, Camp d’Aprenentatge Monestirs del Cister, Centre de
Recursos Pedagògics, Companyia d’Espectacles Pa Sucat, Arxiu Comarcal de l’Alt Camp

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Conveni amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Atribució pròpia
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ÀREA
3. Serveis a la ciutadania

ÀMBIT
3.1 Ensenyament

PROJECTE
3.1.5 Programa d’ajuts per als ensenyaments artístics i d’adults

OBJECTIU
Contribuir al pagament de les despeses derivades de la contractació del professorat que
imparteix aquests ensenyaments.

ACTUACIONS
Gestionar els ajuts per a l’ensenyament de l’expressió plàstica, escoles municipals de música,
ensenyament d’adults.

FINANÇAMENT
Diputació de Tarragona, ajuntaments.

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Centres educatius, ajuntaments.

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Conveni amb la Diputació de Tarragona, ajuntaments

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Conveni signat amb la Diputació de Tarragona, de data 30 de juliol de 1998, per a la delegació
en matèria de concessió de subvencions per als ensenyaments artístics en les línies d’ajuts per
a l’ensenyament de plàstica, escoles municipals de música i d’adults.
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ÀREA
3. Serveis a la ciutadania

ÀMBIT
3.1 Ensenyament

PROJECTE
3.1.6 Elaborar un catàleg de l'oferta educativa de la comarca

OBJECTIU
Impulsar els convenis de collaboració i cooperació entre el Consell Comarcal i altres
institucions públiques i/o privades en l’àmbit formatiu.

ACTUACIONS
Potenciar i donar a conèixer l’oferta educativa i formativa de la comarca.

FINANÇAMENT
Consell Comarcal

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Consell Comarcal, ajuntaments, Consorci Prouniversitari Alt Camp-Conca de Barberà, Casa
Caritat, altres.

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Centres educatius, ajuntaments, Departament d’Ensenyament, Consorci Prouniversitari Alt
Camp-Conca de Barberà, altres.

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Atribució pròpia
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ÀREA
3. Serveis a la ciutadania

ÀMBIT
3.2 Cultura

PROJECTE
3.2.1

Catalogació dels béns immobles d’interès local

OBJECTIU
Promoure i divulgar el patrimoni cultural de la comarca, a partir dels elements arquitectònics
d’interès artístic i cultural, per tal d’informar del seu estat de conservació, actualitzar la
informació existent i detectar altres elements o edificis que s’hagin de tenir en compte a
l’hora de realitzar alguna actuació futura.

ACTUACIONS
Tramitar els expedients per tal de declarar els béns immobles de la comarca com a béns
culturals d’interès local (BCIL)

FINANÇAMENT
Consell Comarcal

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Consell Comarcal (serveis tècnics), ajuntaments, Departament de Cultura.

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Serveis Territorials del Departament de Cultura.

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
La Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català regula el procediment de
declaració de béns culturals. En aquest sentit, atorga la competència per declarar béns
culturals d’interès local, en els municipis de menys de cinc mil habitants, al Ple del Consell
Comarcal.
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ÀREA
3. Serveis a la ciutadania

ÀMBIT
3.2 Cultura

PROJECTE
3.2.2 Espai d’exposicions del Consell Comarcal de l’Alt Camp

OBJECTIU
Contribuir a la creació artística i al foment de l’art i la cultura i facilitar la promoció i difusió de
l’obra d’artistes mitjançant la cessió d’un espai adient per a la realització de l’activitat.

ACTUACIONS
•

Proposar el procediment per a la utilització de l’espai d’exposicions

•

Tramitar les sollicituds

FINANÇAMENT
Consell Comarcal

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Àrees del Consell Comarcal, institucions, associacions, entitats i tots els artistes plàstics a
nivell individual, amb independència de la disciplina o concepte estètic en què treballin.

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Reunions mensuals per elaborar el calendari.

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Atribució pròpia.
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ÀREA
3. Serveis a la ciutadania

ÀMBIT
3.3 Benestar social

PROJECTE
3.3.1 Desenvolupar l'àrea bàsica de serveis socials de l’Alt Camp

OBJECTIU
Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia
de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social. Estan dotats d’un equip
multidisciplinari que ha de fomentar el treball i la metodologia interdisciplinaris, integrat pel
personal professional necessari per al compliment de llurs funcions, amb l’estructura directiva
i suport tècnic i administratiu, treballadors/ores i educadors/ores socials.

ACTUACIONS
•

Prestació de serveis socials bàsics als municipis de la comarca

•

Programa d’atenció domiciliària: SAD i teleassistència

•

Gestió de la llei de la dependència

•

Gestió dels ajuts d’urgència social

•

Programes de compensació socioeducativa per a infants en situació de risc

•

Programes grupals de suport a persones aturades

FINANÇAMENT
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i ajuntaments de la
comarca.

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i ajuntaments.

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Xarxa de serveis al territori

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.
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ÀREA
3. Serveis a la ciutadania

ÀMBIT
3.3 Benestar social

PROJECTE
3.3.2 Potenciar el Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran

OBJECTIU
Estimular i fomentar la participació de la gent gran en la vida política municipal i comarcal.

ACTUACIONS
•
•
•
•
•

Promoció d’activitats a les associacions dels municipis
Commemoració del Dia Internacional de la Gent Gran
Trobada anual d’intercanvi amb altres consells consultius
Concurs anual de fotografia
Suport a l’associacionisme de persones grans

FINANÇAMENT
Consell Comarcal de l'Alt Camp

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Associacions de gent gran de la comarca, Creu Roja, Fundació Vilaniu, Fundació La Caixa.

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Reunions mensuals amb els membres de la junta permanent i assemblea general anual.

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.
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ÀREA
3. Serveis a la ciutadania

ÀMBIT
3.3 Benestar social

PROJECTE
3.3.3 Prestació de serveis de transport adaptat a la comarca

OBJECTIU
1.

Facilitar l’accés de les persones discapacitades, amb dependència o amb dificultats de

mobilitat, als serveis socials especialitzats i a altres serveis que afavoreixin la seva integració.
2.

Donar continuïtat al servei prestat l’any anterior.

ACTUACIONS
•

Servei de gestió pròpia.

•

Servei extern.

•

Aquest servei es presta també al municipi de Valls.

FINANÇAMENT
Departament de Benestar Social i Família

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i servei
d'ensenyament del Consell Comarcal de l'Alt Camp.

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Xarxa del territori

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.
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ÀREA
3. Serveis a la ciutadania

ÀMBIT
3.3 Benestar social

PROJECTE
3.3.4 Servei d'acollida per a persones estrangeres

OBJECTIU
•

Garantir l’accés a la informació bàsica sobre la societat catalana a totes les
persones nouvingudes.

•

Aconseguir que totes les persones que arriben accedeixin a la informació necessària
per desenvolupar-se autònomament en el territori.

•

Facilitar l’accés i l’ús normalitzat dels serveis d’acompanyament bàsic a totes les
persones que resideixen a la comarca.

•

Fomentar la coordinació entre agents socials i institucionals que intervenen en
l’acollida.

•

Promoure la implicació i la responsabilització dels agents socials i del conjunt de la
ciutadania en l’acollida de la població nouvinguda.

ACTUACIONS
•

Assessorament en temes d’estrangeria.

•

Suport als municipis en la gestió dels informes d’arrelament i reagrupament familiar.

•

Suport tècnic als equips professionals en l´àmbit de la gestió de la immigració.

•

Promoció d'activitats formatives adreçades als collectius de persones immigrades.

•

Servei de traducció.

FINANÇAMENT
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, Secretaria per a la
Immigració

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Secretaria per a la Immigració del Departament de Benestar Social i Família
Ajuntaments de la comarca

MECANISMES DE COORDINACIÓ

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.
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ÀREA
3. Serveis a la ciutadania

ÀMBIT
3.3 Benestar social

PROJECTE
3.3.5 EIAA Alt Camp - Conca de Barberà

OBJECTIU
Orientar, diagnosticar, valorar, intervenir, tractar i fer el seguiment dels infants i adolescents
en situació de risc greu o de desemparament. Els destinataris del servei són tant ells com les
seves famílies.

ACTUACIONS
•

Estudi de situacions de risc que afecten infants i adolescents.

•

Coordinació i assessorament amb els serveis socials bàsics de l’àmbit d´actuació: Alt
Camp, Valls i Conca de Barberà.

•

Coordinació amb la resta de serveis implicats del territori.

•

Coordinació i suport tècnic amb la DGAIA.

•

Elaboració del Compromís Socioeducatiu dels expedients de risc.

•

Trametre propostes a la DGAIA amb relació als estudis elaborats dels infants i
adolescents en situació de risc.

•

Atenció socioeducativa als infants i adolescents amb mesures de protecció en el propi
medi.

FINANÇAMENT
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, Consell Comarcal de
la Conca de Barberà, Ajuntament de Valls, Servei d'Atenció a la Infància i l’Adolescència de la
Direcció General d'Atenció a la Infància de la Generalitat.

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Xarxa de serveis al territori

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.
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ÀMBIT
3.3 Benestar social

PROJECTE
3.3.6 Suport tècnic a projectes socials de titularitat municipal

OBJECTIU
Donar suport als municipis en els programes socials que donin resposta a les necessitats
actuals.

ACTUACIONS
•
•
•

Minuts Menuts a la Llar d´Infants el Pinar de Vila-rodona
Espai de la gent gran a Rodonyà
Assignació d’habitatges de promoció pública a Alcover

FINANÇAMENT
Departament de Benestar Social i Família i ajuntaments de la comarca.

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Ajuntaments de la comarca i àrea de benestar social del Consell Comarcal de l´Alt Camp.

MECANISMES DE COORDINACIÓ

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Atribució pròpia
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ÀMBIT
3.3 Benestar social

PROJECTE
3.3.7 Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD Alt Camp)

OBJECTIU
1. Oferir informació, assessorament, primera atenció i acompanyament, si escau, amb
relació a l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits: laboral, social, personal,
familiar i altres. El caràcter generalista de les seves funcions ofereix un marc que
garanteix la discreció de la intervenció.
2. Donar informació, atenció i assessorament en un espai públic diferenciat d’altres
serveis i d’accés directe per a les persones usuàries.
3. Pel que fa a l’atenció en violència masclista, els SIAD han d’estar vinculats als circuits
d’atenció local per a l’abordatge de la problemàtica, atès que representen una porta
d’entrada de les dones que es troben en aquesta situació.

ACTUACIONS
•
•
•
•

Assessorament jurídic i psicològic.
Protocol d’atenció a les situacions de violència a l’Alt Camp.
Sensibilització a la població en temes de gènere i igualtat.
Suport a l’associacionisme femení de la comarca.

FINANÇAMENT
Departament de Benestar Social i Família

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, ajuntaments de la
comarca

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Xarxa de serveis del territori

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.

89

ÀREA
3. Serveis a la ciutadania

ÀMBIT
3.4 Joventut

PROJECTE
3.4.1 Pla Comarcal de Joventut

OBJECTIU
1. Promoure les polítiques juvenils a la comarca

2. Millorar la capacitat de planificació i acció de les polítiques de joventut
ACTUACIONS
•
•

Desenvolupament i execució del Pla Comarcal de Joventut
Elaboració i execució d'activitats per a joves: Jove, prepara't, Hi ha tardes, Cicle als
Instituts, Taller Fem un Castell, Espai de l'Estudiant...

•

Collaboració amb els programes de lleure infantil i juvenil establerts per la Generalitat.

•

Continuar el treball conjunt entre el Consell Comarcal i la Direcció General de Joventut
per a la gestió de les polítiques de joventut i les seves competències.

•

Seguiment de les activitats de lleure de la comarca: visita i comprovació de la
normativa.

•

Tramitar les altes al cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut i les
subvencions a les entitats juvenils.

•

Fomentar l’associacionisme juvenil com a element de participació i dinamització en els
municipis. Trobada Comarcal de Joves.

•

Programes de formació per a tècnics i polítics.

FINANÇAMENT
Consell Comarcal de l’Alt Camp, Direcció General de Joventut.

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Coordinació Territorial de Joventut a Tarragona, punts d'informació juvenil de la comarca.

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Comissió tècnica de seguiment i reunions entre tècnics.

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Conveni de collaboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de
Benestar Social i Família, i el Consell Comarcal de l'Alt Camp, en matèria de polítiques de
joventut que es signa anualment.
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ÀMBIT
3.4 Joventut

PROJECTE
3.4.1 Plans locals de joventut

OBJECTIU
Promoure les polítiques de joventut als municipis i mancomunar i optimitzar recursos.
Donar suport i assessorament tècnic.

ACTUACIONS
•

Prestació de serveis municipals per delegació o conveni amb els ajuntaments.

•

Mancomunar personal.

•

Elaboració Pla Local de Joventut.

•

Elaboració i execució de projectes juvenils als municipis.

•

Elaboració i execució de projectes juvenils mancomunats.

FINANÇAMENT
Consell Comarcal de l’Alt Camp, Direcció General de Joventut, municipis de la comarca.

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Municipis de la comarca, Coordinació Territorial de Joventut.

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Conveni amb els municipis, taules intercomarcals, reunions amb regidors.

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Assistència tècnica als municipis de la comarca.
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ÀMBIT
3.4 Joventut

PROJECTE
3.4.3 Dinamització juvenil

OBJECTIU
1. Treballar per l'emancipació del jove.
2. Oferir recursos i serveis als municipis per cobrir les necessitats dels joves de la comarca.

ACTUACIONS
•

Presència als espais joves dels municipis.

•

Promoure l'ús de les TIC en la informació.

•

Elaboració i execució de programes sobre salut, habitatge i treball.

•

Mantenir el PIJ.

•

Informació i assessorament als joves dels municipis.

•

Tramitació de carnets internacionals i d'alberguista.

•

Elaborar guies d’emancipació juvenil (treball, salut, habitatge) i la base de dades de
monitors.

•

Organització de xerrades i activitats als instituts i espais joves de la comarca.

FINANÇAMENT
Consell Comarcal de l’Alt Camp, Direcció General de Joventut, municipis de la comarca.

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Municipis de la comarca, Coordinació Territorial de Joventut.

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Taules intercomarcals, reunions amb regidors.

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Atribució pròpia.
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ÀMBIT
3.4 Joventut

PROJECTE
3.4.4 Installacions juvenils

OBJECTIU
1. Promocionar les installacions juvenils a la comarca.
2. Vetllar pel bon funcionament de les installacions.

ACTUACIONS
•

Assessorar en l'obertura d'installacions.

•

Autoritzar l'obertura d'installacions.

•

Inspeccionar, i sancionar (si escau), les installacions juvenils.

•

Promoure i difondre l'Alberg de Joventut Pere el Gran de Santes Creus.

•

Seguiment de la gestió de l'Alberg de Joventut Pere el Gran.

FINANÇAMENT
Consell Comarcal de l’Alt Camp, Direcció General de Joventut.

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Municipis de la comarca, Coordinació Territorial de Joventut, serveis tècnics d'habitatge, àrea
de turisme.

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Comissió de seguiment d'installacions de joventut.
Comissió de seguiment de l'Alberg Pere el Gran.

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Decret 187/1993, de 27 de juliol, pel qual la Generalitat delega als consells comarcals les
competències d’execució en matèria d’installacions juvenils.
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ÀMBIT
3.4 Joventut

PROJECTE
3.4.5 Equipaments juvenils

OBJECTIU
Promoure un model d'equipament amb serveis i programació per als joves.

ACTUACIONS
•

Elaboració d'un reglament bàsic.

•

Assegurar-ne el funcionament als municipis.

•

Establir un calendari d'activitats.

FINANÇAMENT
Consell Comarcal de l’Alt Camp, Direcció General de Joventut, municipis de la comarca.

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Ajuntaments, comissions de joves.

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Comissió tècnica de seguiment.
Reunions amb regidors i joves.

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Atribució pròpia.
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ÀMBIT
3.5 Esports

PROJECTE
3.5.1 Continuar collaborant amb el Consell Esportiu de l'Alt Camp.

OBJECTIU
Impulsar i fomentar la pràctica de l'esport.

ACTUACIONS
•

Organització de les competicions comarcals de diferents esports.

•

Acollir-se a les subvencions amb projectes del Consell Esportiu.

•

Promoure actuacions als municipis.

•

Conveni amb la Secretaria General de l'Esport per al finançament del Consell Esportiu
pels JEEC i PCEE.

FINANÇAMENT
Secretaria General de l'Esport, Consell Comarcal de l'Alt Camp.

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Consell Comarcal, escoles, ajuntaments de la comarca.

MECANISMES DE COORDINACIÓ

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
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ÀMBIT
3.6

Consum

PROJECTE
3.6.1 Consolidació de l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor de l'Alt Camp

OBJECTIU
Dur a terme la delegació de competències en matèria d’informació, formació i resolució de
conflictes de consum, tasques d’inspecció i campanyes de control.

ACTUACIONS
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Atenció al públic i informació a les persones consumidores i usuàries sobre els seus
drets i la forma d’exercir-los.
Atenció a les consultes, reclamacions i denúncies de les persones consumidores i
usuàries.
Tramitació de les reclamacions presentades portant a terme les mediacions que se'n
derivin. En el supòsit que la mediació no fos possible i s'opti per l'arbitratge de consum,
trametre la sollicitud a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya o a les Seccions
Territorials de l’Agència Catalana del Consum.
Actuar com a secretaria de tribunals arbitrals quan es constitueixin a la comarca.
Foment de la mediació i l’arbitratge com a vies de resolució de conflictes en matèria de
consum i foment de l’adhesió d’empreses i entitats a la Junta Arbitral de Consum de
Catalunya.
Realització de les tasques inspectores, si escau, i de les diligències prèvies que es
derivin de la presentació d'una denúncia.
Desplegament a la comarca de les campanyes d’inspecció i de control sistemàtic
programades periòdicament per l’Agència Catalana del Consum, d'acord amb les
instruccions i els protocols que s’estableixin.
Realització de la presa de mostres i les anàlisis necessàries de productes i béns, si
escau, quan es produeixi una denúncia o quan així s'indiqui per a aquells productes
assenyalats en els protocols de les campanyes i del control sistemàtic.
Control de les alertes referents a productes perillosos que li siguin adreçades des de
l’Agència Catalana del Consum; tramitació d'acord amb les instruccions que s’assenyalin
per a cada una d'elles.
Preparació i realització, quan convingui, de sessions d'informació, formació i educació
sobre temes relacionats amb el consum en ajuntaments, associacions de consumidors,
gremis, associacions o federacions de comerciants o empreses prestadores de serveis i
centres educatius de la comarca.
Conveni per assumir les tasques de l’OMIC de Valls.

•
FINANÇAMENT

Generalitat de Catalunya, Consell Comarcal de l’Alt Camp.

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Totes

MECANISMES DE COORDINACIÓ
•
•
•

•

Conveni signat amb l’Agència Catalana de Consum.
Una reunió mensual, com a mínim, a la delegació territorial de l’Agència
Catalana del Consum a Tarragona, o a la seu central a Barcelona.
Reunions periòdiques amb la consellera de Consum.
Reunions de coordinació amb l’OMIC de Valls, associacions d’empresaris, de
persones consumidores, ajuntaments, etc. quan escaigui.

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Delegació de competències: Llei 22/10, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya
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ÀMBIT
3.6 Consum

PROJECTE
3.6.2 Foment del consum responsable

OBJECTIU
1. Promoció i impuls del consum responsable, conscient, ètic, sostenible i de proximitat.

2. Donar prioritat a l’educació de les persones consumidores, especialment en aquests
àmbits.

ACTUACIONS
•
•
•
•
•
•
•

Foment del consum responsable en general
Foment del consum conscient en concret
Foment del consum ètic en concret
Foment del consum sostenible en concret
Foment del consum de proximitat en concret
Projecte de formació en consum responsable a les escoles i instituts
Informació i formació de consum responsable a tots els collectius de la comarca
i a la ciutadania en general.

FINANÇAMENT
Generalitat de Catalunya, Consell Comarcal de l’Alt Camp.

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Totes

MECANISMES DE COORDINACIÓ
•

Conveni signat amb l’Agència Catalana de Consum.

•

Una reunió mensual, com a mínim, a la delegació territorial de l’Agència
Catalana del Consum a Tarragona, o a la seu central a Barcelona.

•

Reunions periòdiques amb la consellera de Consum.

•

Reunions de coordinació amb l’OMIC de Valls, associacions d’empresaris, de
persones consumidores, ajuntaments, etc. quan escaigui.

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Delegació de competències: Llei 22/10, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya
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ÀMBIT
3.7 Català

PROJECTE
3.7.1 Assessorament lingüístic

OBJECTIU
Oferir assessorament lingüístic a ajuntaments, empreses i associacions per assegurar l’ús i la
qualitat lingüística del català en tots els àmbits.

ACTUACIONS
•

Difusió d’eines de suport lingüístic.

•

Difusió i adaptació de models de documents.

•

Revisió de textos

FINANÇAMENT
Consorci per a la Normalització Lingüística i Consell Comarcal de l’Alt Camp.

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Ajuntaments, empreses i associacions de la comarca.

MECANISMES DE COORDINACIÓ
•

Consell de Centre del Centre de Normalització Lingüística de Tarragona (CNLT)

•

Comissió tècnica del CNLT

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Conveni de collaboració entre el Consorci per a la Normalització lingüística i el Consell
Comarcal de l'Alt Camp signat el gener de 1992.
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ÀMBIT
3.7 Català

PROJECTE
3.7.2 Extensió de l'ús social del català

OBJECTIU
Donar eines a ajuntaments, empreses i organitzacions perquè desenvolupin la seva activitat en
català.

ACTUACIONS
•

Indexplà

•

Participació en processos selectius

•

Reglaments d’usos lingüístics i comissions de política lingüística

•

Voluntariat per la llengua

•

Premi NL

•

Campanyes generals de dinamització lingüística

FINANÇAMENT
Consorci per a la Normalització Lingüística i Consell Comarcal de l’Alt Camp.

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Ajuntaments, empreses i organitzacions de la comarca.

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Consell de Centre del Centre de Normalització Lingüística de Tarragona (CNLT)
Comissió tècnica del CNLT

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Conveni de collaboració entre el Consorci per a la Normalització lingüística i el Consell
Comarcal de l'Alt Camp signat el gener de 1992.
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ÀMBIT
3.7 Català

PROJECTE
3.7.3 Ensenyament de català per a adults

OBJECTIU
Ajudar la població adulta a aprendre / millorar la llengua catalana

ACTUACIONS
•

Serveis permanents a la capital de comarca.

•

Cursos a distància.

•

Cursos amb finançament extraordinari.

FINANÇAMENT
Ajuntament de Valls, Consorci per a la Normalització Lingüística, Consell Comarcal, Direcció
General d’Immigració, Servei d’Ocupació de Catalunya...

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Ajuntaments de la comarca, Consell Comarcal i CPNL.

MECANISMES DE COORDINACIÓ
•

Consell de Centre del Centre de Normalització Lingüística de Tarragona (CNLT).

•

Comissió tècnica del CNLT.

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Conveni de collaboració entre el Consorci per a la Normalització lingüística i el Consell
Comarcal de l'Alt Camp signat el gener de 1992.
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ÀMBIT
3.8 Sanitat

PROJECTE
3.8.1 Vetllar per la millora de l'assistència sanitària a l'Alt Camp participant en el Consorci de
Salut de l'Alt Camp

OBJECTIU
Ordenar, prioritzar i coordinar els recursos del territori amb la finalitat de garantir la prestació
efectiva de la cartera de serveis del sistema de salut.

ACTUACIONS
•

Participació en el Consorci de Salut de l'Alt Camp i la Conca de Barberà.

•

Participació en la planificació, programació i avaluació de la promoció, prevenció
i vigilància de la salut, així com en l'assistència sanitària i sociosanitària.

FINANÇAMENT
Generalitat de Catalunya, Servei Català de la Salut.

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Totes

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Reunions del Consorci

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Atribució pròpia
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ÀMBIT
3.8 Sanitat

PROJECTE
3.8.2

Collaboració amb l'Agència de Salut Pública

OBJECTIU
Collaboració amb l'Agència de Salut Pública

ACTUACIONS
•

Cessió d'espais per als agents de salut pública de la comarca de l'Alt Camp
(despatx i sala de reunions).

FINANÇAMENT
Generalitat de Catalunya, Consell Comarcal de l’Alt Camp.

ÀREES, ENS IMPLICATS, ENTITATS PRIVADES O ALTRES ADMINISTRACIONS IMPLICADES
Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.

MECANISMES DE COORDINACIÓ
Conveni signat amb l’Agència de Salut Pública.

ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES
Conveni amb l'Agència de Salut Pública.
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