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6.672.000 m

54.000
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CABAL TRACTAT D’AIGÜES RESIDUALS

PERSONES SERVIDES

15

DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES

Creació del servei de comptabilitat
energètica, amb la gestió

680
15

PÒLISSES DE SUBMINISTRAMENT
ELÈCTRIC PER ENCÀRREC

MUNICIPIS

AMPLIACIÓ DEL PARC DE
DEPURADORES GESTIONADES

2018
2014

Implantació del servei d’inspecció i
sanció en matèria de residus, amb la
gestió de

17

11

AMPLIACIÓ DE LES DELEGACIONS DE
COMPETÈNCIES MUNICIPALS

12

INCREMENT DE TONES TRACTADES
A LA PLANTA DE COMPOSTATGE DE
FRACCIÓ ÒRGANICA
INCREMENT DE TONES TRACTADES
A LA PLANTA DE COMPOSTATGE DE
FRACCIÓ VEGETAL

INCREMENT DELS SERVEIS PRESTATS
PEL CONSELL COMARCAL EN MATÈRIA
DE GESTIÓ INTEGRAL DELS RESIDUS A
UN TOTAL DE 19 MUNICIPIS
NORA SA, LA QUAL HA INCREMENTAT
EL VOLUM DE NEGOCI

14

8.842

11.756

972

1.506

106

122

8.999.733 €

10.260.545 €

SERVEIS SOSTENIBILITAT
TÈCNICS
En aquest quadrienni la unitat de serveis tècnics s’ha
dotat d’un equip transversal i ha incrementat els seus
efectius fins a l’actualitat amb la disposició de:

5
2

ARQUITECTES

3
1

ENGINYERS

ARQUITECTES TÈCNICS

DELINEANT

S’ha consolidat així un model de prestació de serveis als
nostres municipis d’assistència tècnica presencial, cosa
que es demostra amb les

5.900
HORES/ANY

Ampliació del catàleg de serveis del Centre d’Acollida
d’Animals de Tossa de Mar, amb la implantació del servei
de recollida extraordinari atenent tardes, nits i festius,
i el sanejament de les colònies de gats als municipis
que així ho considerin. En aquest període s’han recollit i
gestionat un total de

4.117
ANIMALS

Creació i implantació del servei de prevenció d’incendis
forestals, amb la gestió el primer any de

10
4.400

DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES

PARCEL·LES INTERIORS

BENESTAR SOCIAL
6.000 1.700 1.200 780 55.000
EXPEDIENTS OBERTS

EXPEDIENTS NOUS ANUALMENT

Creació de diferents comissions de treball en matèria
d’infància, gènere, pobresa energètica i habitatge.
Reforç del servei de SIAD i d’atenció a la dona, amb
una antena ja actualment a la majoria de poblacions de
la comarca.
Creació d’un punt SAI LGTBI amb l’objectiu de
defensar els drets de les persones lesbianes, gais,
transsexuals, bisexuals i intersexuals.
Impuls de polítiques en matèria d’igualtat que s’han
traduït en formacions per al personal del Departament i
resta de personal del Consell Comarcal.
Fort impuls del treball comunitari (Benestar i
comunitat de la Diputació i Pla de desenvolupament
comunitari a les urbanitzacions treballant amb joves).

AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL

AJUTS DE POBRESA ENERGÈTICA HORES ANUALS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

EAIA (menors i infància) i SIFE (família extensa): reforç
de l’estructura de treballadors gràcies a un major
finançament del Contracte programa.
Impuls del Servei d’Intervenció Socioeducativa
(SIS) i la incorporació de tot un equip (4 persones) amb
l’objectiu de treballar a fons el suport a les famílies amb
infants o joves en situació de risc.
Creixement de la presència en el territori de serveis
com el Pla local d’immigració i ciutadania (immigració:
acollida, formació, assessorament).
Serveis socials bàsics: augment del nombre de
professionals fins a assolir la ràtio establerta, a més de
la incorporació de 5 nous administratius.

Creació d’una nova línia d’ajuts al transport
adaptat per a aquelles persones amb discapacitat que
queden fora de ruta en ser traslladats al seu centre de
referència.
Intenció de deixar endreçat el tema del SAD, que
passarà, si tot va bé, a gestió directa.
Actualment s’està treballant en el desenvolupament
de nous models de serveis d’intervenció
socioeducativa i transport adaptat.
També s’està definint un protocol de seguretat
davant agressions o amenaces als treballadors.

EMPRESA
S’ha consolidat el CENTRE – EIX DE NEGOCI com un referent en l’àmbit de les
comarques gironines a l’hora de potenciar la creació i la consolidació d’empreses.
A banda de tenir l’espai al 100% d’ocupació (un total de 23 empreses hi estan
allotjades), al seu voltant s’ha creat tot un ecosistema emprenedor de suport al
creixement de les empreses emergents.

1.187

1.117

LLOCS DE TREBALL CREATS

375

288
EMPRESES CREADES

479

248

EMPRENEDORS/ES ASSESSORATS/DES PARTICIPANTS EN ACCIONS FORMATIVES

PETITS COMERÇOS ASSESSORATS

INDÚSTRIES AL PLA DE DINAMITZACIÓ

JOVENTUT
S’ha consolidat el servei de tècnics compartits de joventut, ja que actualment
16 ajuntaments de la comarca compten amb un tècnic de joventut de l’Oficina
Jove (a temps total o parcial), amb els avantatges que això suposa a l’hora de
desenvolupar el pla local de joventut en consonància amb el pla comarcal.

12.488 304
ATENCIONS JOVES

ACTIVITATS PER A JOVES ALS MUNICIPIS

REUNIONS DE TÈCNICS I REGIDORS

24

240

110

142

JOVES DE L’ORQUESTRA JOVE

XERRADES ALS IES

INSPECCIONS DE CASALS D’ESTIU

NOMBRE D’AJUTS DE MENJADOR
ESCOLAR ( EN ALUMNES)

IMPORT DELS AJUTS (EN €)

1.368

700.000

2019

S’ha duplicat el nombre d’ajuts de menjador escolar
(s’ha passat de 1368 alumnes beneficiaris de la beca
menjador el curs 2013-14 als gairebé 3000 que en
gaudeixen actualment), passant d’uns imports de
poc més de 700.00 euros als més de 1.600.000 euros
actuals.

2015

ENSENYAMENT

3.000

1.600.000

ESPORTS
Mitjançant el conveni de col·laboració
amb el Consell Esportiu de la Selva,
s’ha reforçat el suport tècnic i econòmic
del Consell Comarcal a entitats i
ajuntaments de la comarca a l’hora
d’organitzar activitats que fomenten
l’esport i la salut (curses populars,
caminades, etc.).

Participacions en edat escolar en
programes esportius

Participacions en proves competitives
absolutes

Cessions de material per esdeveniments
esportius locals

ALUMNES

ESPORTISTES

ACTIVITATS

21.936 16.684

957

FORMACIÓ I OCUPACIÓ
INCREMENT DELS RECURSOS
En els últims 4 anys s’ha aconseguit un important increment dels recursos adreçats a fomentar la
creació d’ocupació a la nostra comarca. A través dels programes del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya, durant aquest període:
s’han format i contractat

s’han tramitat per a les empreses de la comarca

PERSONES

EN AJUTS A LA CONTRACTACIÓ

L’ E S T R AT È G I A L A S E LV A ,
T E R R I T O R I D ’ O P O R T U N I TAT S
ha permès consolidar el Servei Integral d’Ocupació, facilitant l’apropament
de les persones a les empreses i esdevenint referents d’ocupació al
territori. Durant els últims 4 anys:

613 1.133.594 € 5.050 1.436
PERSONES ATESES

INTERMEDIACIÓ LABORAL
S’ha prioritzat la intermediació laboral per apropar persones i empreses. En els darrers 4 anys s’ha duplicat
la publicació d’ofertes al portal selva.cat/treball i s’ha gestionat el següent volum d’ofertes:

2015 2016 2017 2018
217

334

426

436

PERSONES INSERIDES

1939
USUARIS REGISTRATS

OFICINA D’HABITATGE
El Consell Comarcal de la Selva considera que accedir a un
habitatge és una prioritat per a tota la població i és una de les
principals necessitats, juntament amb l’eix laboral, a les quals
s’enfronta la ciutadania.
S’ofereixen els següents serveis: borsa de mediació per al
lloguer social, registre únic de sol·licitants, atenció al públic
i informació general, gestió de sol·licituds d’ajuts al lloguer
i d’ajuts d’urgència especial, tramitació d’incidències en la
renda bàsica d’emancipació, ajuts de rehabilitació i servei
intermediació en l’habitatge.
La missió de l’Oficina és apropar-nos i arribar a la ciutadania (i
als ajuntaments), prestant serveis necessaris amb la màxima
qualitat i amb la implicació de tot l’equip humà de l’oficina, per:
• Aconseguir una comarca sostenible i socialment
cohesionada.
• Millorar les condicions de vida (habitatge), evitar l’exclusió
residencial i donar resposta a les necessitats entorn a
l’habitatge de lloguer dels ciutadans de la Selva.
• Donar eines i recursos als ciutadans i especialment als
joves per ajudar-los en l’emancipació i a desenvolupar el
seu projecte de vida.
• Oferir assessorament en matèria d’habitatge, deute, risc de
pèrdua, ofideute, intermediació local...
• Volem que l’oficina comarcal sigui una organització
propera al ciutadà i als ajuntaments, que esdevingui un
referent comarcal, que fomenti i promocioni les polítiques
socials en matèria d’habitatge en l’àmbit comarcal.

7.049
CONSULTES ATESES

1.957

50

AJUTS D’ESPECIAL URGÈNCIA

INSCRIPCIONS AL REGISTRE D’HABITATGES DE
PROTECCIÓ OFICIAL

300

28

EXPEDIENTS GESTIONATS
SERVEI D’INTERMEDACIÓ EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE

AJUTS AL LLOGUER

168

CONTRACTES DE LLOGUER SIGNATS A TRAVÉS DE LA
BORSA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL

OFICINA DE CONSUM
Al llarg d’aquests darrers 4 anys s’ha donat continuïtat
a les polítiques de consum i s’ha reduït el temps de
resposta i de resolució dels expedients mitjançant la
introducció de les notificacions electròniques.
S’ha reaccionat davant els principals conflictes de
mercat com el cas Volkswagen, el tancament de
la clínica iDental, les clàusules terra, les despeses
hipotecàries, l’IRPH, l’Impost AJD Hipoteques, els talls
indeguts de subministrament elèctric o aigua, (Llei
24/2015), les vagues del transport aeri (estiu 2018)...
S’ha commemorat el 10è aniversari de l’Oficina
Comarcal del Consum amb l’acte de celebració i
l’exposició de “Consum: punt de trobada” que va estar
allotjada a la nostra comarca dues setmanes i va rebre
881 visites i 125 escolars amb visites guiades.

4.330

90

ASSESSORAMENT

EXPEDIENTS INFORMATIUS A INSPECCIÓ

1.488
MEDIACIONS

6.056

148

ACTIVITATS EN EL TERRITORI

DEMANDES DE CIUTADANS

S’han fet diferents xerrades en el territori sobre
recomanacions de consum per a gent gran i també
específiques per als afectats per la clàusula terra a les
hipoteques.
Alhora, s’ha incrementat la presència a les xarxes
socials amb publicacions estacionals com “Què cal
saber sobre l’ús del mòbil a l’estranger”, “Què cal saber
sobre la cancel·lació d’un vol”, “Per rebaixes, consum
responsable”, “Si compreu regals per Nadal...”, “Emporta’t
els teus drets”, ”Com he de reclamar si tinc un problema
de consum”...

ARBITRATGES

14

TERRITORI I TURISME

S E LV A C U LT U R A
Una iniciativa de dinamització
i promoció de l’activitat
cultural i creativa de la Selva
centrada en tres pilars clau: la
dinamització econòmica dels
municipis, el suport al sector
cultural i creatiu i la promoció
dirigida al públic final.

V E S C O M TAT D E
CABRERA
Un producte turísticocultural
per posar en valor el llegat
material i immaterial del
vescomtat de Cabrera, a
través d’una proposta conjunta
d’equipaments, interpretació
cultural, itineraris, oferta
d’activitat publicoprivada, etc.

TOURDERA
un itinerari senderista i
cicloturista que uneix el
massís del Montseny amb la
Mediterrània resseguint els
cursos de la Tordera i la riera
d’Arbúcies, i que vertebra, al
llarg de 187 km, un territori on
participen 18 municipis de la
Selva, el Maresme i el Vallès
Oriental.

LOCALITZA
productes de la Selva, un
projecte per posar en valor
els productes agroalimentaris
i les varietats agrícoles locals
de la comarca de la Selva, per
connectar-los amb el turisme
i per dinamitzar el territori al
voltant d’aquests productes.

ELS CAMINS DE
SANT JAUME
L’eix principal d’aquest projecte
és el desenvolupament
d’actuacions que serveixin per
potenciar el patrimoni històric,
natural i cultural de la comarca
amb l’objectiu de diversificar i
desestacionalitzar el turisme
de la comarca.El projecte es
desenvoluparà entre els anys
2019 i 2021 amb una inversió
prevista d’1,9 milions d’euros
i compta amb el suport d’una
quinzena de municipis.

2015-2019: Quatre anys de molta feina al Consell Comarcal de la Selva
El balanç d’aquests quatre anys de feina és molt positiu. S’han ampliat els serveis
que ja es prestaven i s’han iniciat nous projectes en els diversos departaments
del Consell. Entre aquests nous projectes, destaca la conversió de l’empresa
de gestió de residus NORA en una entitat totalment pública per a la millora del
servei als ajuntaments de la comarca de la Selva.
L’ens selvatà ha assolit el lideratge a Catalunya, tant en serveis com en
pressupost, i això ha estat així gràcies a la feina de tot l’equip humà del Consell
que ho fa possible dia rere dia.

Edita
Servei de comunicació del
Consell Comarcal de la Selva
Disseny gràfic

Consell Comarcal de la Selva
Tel. 972 84 21 61
Passeig de Sant Salvador 25-27
17430 Santa Coloma de Farners
www.selva.cat

