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Resultats deixalleria

A mitjans de març del 2015 es va canviar l’horari de la deixalleria de Malla. L’horari 
d’atenció al públic és de dilluns a dissabte de 10 a 13 hores i de 15 a 19 hores. 

DADES 2015 KG

Residus especials (petites quantitats) 4.446,96

Aparells elèctrics i electrònics 734,88

Ferralla 10.029,11

Fusta 1.540,12

Oli mineral 58,02

Oli vegetal 42,41

Material reciclable 285,03

Restes poda 79,06

Runa 1.899,45

Tèxtil 11,29

Rebuig  1.453,21

Altres 4.834,29

TOTAL 25.413,80

USUARIS 83

Resultats deixalleria mòbil
DADES 2015 KG

Residus especials (petites quantitats) 205,15

Aparells elèctrics i electrònics 1.157,12

Ferralla 407,96

Fusta 234,74

Oli mineral 29,22

Oli vegetal 729,29

Material reciclable 149,89

Restes de poda 7,85

Runa 93,70

Tèxtil 33,79

Rebuig  393,83

Altres 348,99

TOTAL 3.791,53

USUARIS 436

MEMÒRIA DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT
Contextualització

Dades municipi
Tipus de recollida Porta a porta

Àrees d’aportació Tancada i per les masies

Recollida trastos 3r dimarts de mes

Servei deixalleria Deixalleria de Malla

Servei deixalleria mòbil 1r dimarts de mes, a la Plaça Verdaguer

Servei minideixalleria Situada a la Plaça Verdaguer       

Resultats recollida
DADES 2015 TONES

Orgànica 286,28

Reciclables 182,98

Rebuig 109,33

Vidre 51,11

Andròmines 17,26

83% 73%

17%
27%

Recollida selectiva

Disposició controlada

FOLGUEROLES

2013 2014 2015

CATALUNYA OSONA MANCOMUNITAT

RECOLLIDA SELECTIVA
FOLGUEROLES 2015

GENERACIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS PER CÀPITA (kg/hab./dia)

PERCENTATGE
DE RECUPERACIÓ 2015

Recollida selectiva

Disposició controlada

1,3 1,33
1,13
1,03
0,76 0,78

1,081,1
1,03
0,74
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Resultats minideixalleria
DADES 2015 KG UNITATS

Bombetes 18,52 278

Esprais 12,04 482

Petits electrodomèstics 2,88 72

Piles i bateries de mòbil 125,00 6.250

Atenció Serveis Medi Ambient 2015

L’activitat de l’Àrea de Medi Ambient és atendre directament les necessitats dels Ajun-
taments i dels seus ciutadans donant suport entorn a la recollida i gestió dels residus 
municipals i al servei de neteja viària.

Equip de Medi Ambient
                      Lloc de treball 

Càrrec AJUNTAMENT MANCOMUNITAT  Jornada

 % % 

Tècnic de medi ambient  100 completa

Tècnic de medi ambient 50 50 reducció de jornada

Tècnic de recollida 50 50 completa

Tècnic de planta  100 completa

Tècnic informador ambiental  100 mitja jornada amb reducció

Educador ambiental  100 subcontractat – mitja jornada

Activitats Àrea de Medi Ambient

Gestió d’incidències
Durant aquest any s’ha anat dotant als xofers de recollida de smartphones. D’aquesta 
manera s’agilitza la comunicació entre ells i els tècnics davant d’una incidència. 

Per portar el registre, control i gestió de les incidències que es puguin generar durant 
la recollida dels residus municipals es fa servir una base de dades, on s’apunta el tipus 
d’incidència, i l’acció que es pren.
 
Durant el 2015 s’han registrat 4 incidències, 2 de les quals eren per no haver recollit les 
escombraries.

 

Actuacions al municipi
Del 16 al 22 de març es va celebrar la 9a Setmana de Medi Ambient, amb la realització 
de diverses activitats com “A l’escola hi vaig a peu”, l’explicació del conte “Els amics de 
les deixalles” a l’escola bressol i la Festa de les 3R amb el Mercat de les 3R, tallers de ma-
nualitats amb materials reciclables, el joc del Recicub, jocs d’ahir amb materials reciclats, 
un esmorzar i estada de la deixalleria mòbil. 

Durant el 2015 i arrel de les caracteritzacions de rebuig que es van fer durant el 2014 es 
va engegar la campanya “Reciclar és fàcil! Ja ho fas bé?”. La campanya es va dissenyar 
per millorar la recollida selectiva dels diferents municipis. Es va fer un spot publicitari 
sobre uns residus que estaven enfadats perquè els llençaven al rebuig enlloc de reciclar-
los. També es va crear un Reci-conte, “La llegenda del monstre empassodetot” que es va 
distribuir a totes les llars juntament amb un fulletó amb els resultats de les caracteritza-
cions del rebuig.

Neteja de contenidors
Es van netejar tots els contenidors de vidre distribuïts pels municipis. 

Caracteritzcions de la matèria orgànica
Com cada any l’Agència de Residus de Catalunya fa caracteritzacions de la matèria orgànica 
per trimestre. Els resultats són els següents: 

DATA IMPROPIS % (*)

13/02/2015 0,34

21/05/2015 1,13

17/09/2015 0,49

19/12/2015 0,76

Mitjana 0,68

(*) residus que es troben dins la matèria orgànica i que no ho són
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Projectes i programes de l’Àrea de Medi Ambient

Campanya compostaires 
Durant aquest any s’han anat fent visites als compostaires dels diversos municipis.
  
Educació ambiental
Es continua amb el programa d’educació ambiental a les escoles. A continuació es rela-
ciona les activitats que s’han dut a terme: 

Projecte de cooperació amb Bolívia

S’ha col·laborat en un projecte de cooperació de la Diputació de Barcelona, conjunta-
ment amb l’Associació porta a porta, l’empresa Spora i l’Agència de Residus a Bolívia. 
El projecte consisteix en implantar el porta a porta a dos municipis: Tiquipaya i Vinto. 

Un equip de polítics bolivians van venir a Catalunya per conèixer diverses experiències i 
després una delegació de Catalunya va anar a Bolívia per conèixer in situ la seva realitat 
i dissenyar la recollida porta a porta.

Material comunicatiu

Durant el 2015 s’ha reeditat material comunicatiu i s’ha comprat una carpa que serveix 
per diferents campanyes i accions.

ESCOLA MOSSÈN CINTO
REUNIONS SEGUIMENT Si

ACTIVITATS PUNTUALS ESCOLA A l’escola hi vaig a peu, Festa de les 3R

PRÉSTEC DE RECURSOS Joc Recicub

LLAR D’INFANTS PATUFET
ACTIVITATS PUNTUALS ESCOLA El conte de les deixalles

Visites externes a les instal·lacions
DATA ENTITAT LLOC VISITA

26/01/2015 Ajuntament de Torroella de Montgrí Planta de compostatge

24/04/2015 Alumnes Ciències Ambientals UB Planta de triatge i compostatge

30/04/2015 Seminari UB Planta de triatge i compostatge

08/05/2015 Mancomunidad de la Comarca Pamplona Explicació

29/09/2015 Bolivians (projecte cooperació) Planta de triatge i compostatge

10/11/2015 Curs porta a porta organitzat COAMB Planta de triatge i compostatge

26/11/2015 Gent gran de Viladrau Planta de triatge i compostatge

02/12/2015 Alumnes del programa “Reinventa’t” Planta de triatge i compostatge

Caracteritzacions dels materials reciclables
Com cada any Ecoembes fa caracteritzacions dels materials reciclables que arriben a la 
planta de triatge. Els resultats són els següents: 

DATA IMPROPIS % (*)

17/07/2015 28,68

(*) residus que es troben dins els materials reciclables i que no ho són
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Festa de les 3R
Setmana de Medi Ambient 2015
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MEMÒRIA DE L’ACTIVITAT DE SERVEIS SOCIALS I CIUTADANIA 
I DEL PROGRAMA D’HABITATGE

Contextualització

Dades demogràfi ques generals
DADES 2015 TOTAL

Població total 2285

Infants i adolescents de 0-19 anys 637

Majors de 65 anys 332

Taxes en relació a les dades demogràfi ques
DADES 2015 TOTAL

Taxa d’estrangeria 2,32%

Nombre de persones amb nacionalitat estrangera 53

Índex d’envelliment (població de 65 anys o més / població entre 0-15 anys) *100 59,39

Índex de sobre envelliment (població de 85 anys o més / població de 65 anys o més) *100 14,76

Prestacions econòmiques Mancomunitat - Ajuntament

Prestacions d’urgència

SEXE CONCEPTE SOL·LICITAT TOTAL COST TOTAL AJUT

HOME Ajuts per a l’atenció d’altres situacions urgents i excepcionals 
 de greu necessitat 936,78 936,78

HOME Ajuts per garantir els subministres bàsics (aigua, gas, llum)
 i el correcte funcionament de les instal·lacions bàsiques 171,32 171,32

HOME Ajuts per garantir els subministres bàsics (aigua, gas, llum)
 i el correcte funcionament de les instal·lacions bàsiques 26,75 26,75

DONA Ajuts per a donar suport a l’escolarització obligatòria i post obligatòria
 (inclòs desplaçaments) 177,09 88,55

DONA Ajuts per a donar suport a l’escolarització obligatòria i post obligatòria
 (inclòs desplaçaments) 137,47 68,74

DONA Ajuts per a donar suport a l’escolarització obligatòria i post obligatòria
 (inclòs desplaçaments) 135,56 67,78

HOME Ajuts per garantir els subministres bàsics (aigua, gas, llum)
 i el correcte funcionament de les instal·lacions bàsiques 33,29 33,29

HOME Ajuts per a desplaçament (no vinculats a l’escolarització) 140,00 140,00

DONA Ajuts per a menjador escolar, complementaris a la convocatòria 
 de beques del sistema educatiu 317,00 317,00

DONA Ajuts per a menjador escolar, complementaris a la convocatòria 
 de beques del sistema educatiu 93,00 69,75

DONA Ajuts per a menjador escolar, complementaris a la convocatòria 
 de beques del sistema educatiu 200,00 200,00

Equip Bàsic d’Atenció Social
LLOC DE TREBALL

1  TREBALLADOR/A SOCIAL

1 EDUCADOR/A SOCIAL

2 TREBALLADORES  FAMILIARS

Atenció Serveis Socials Bàsics 2015
L’activitat dels Equips Bàsics de Serveis socials és atendre directament les necessitats 
socials de les persones i famílies fomentant la seva autonomia i fent intervencions 
d’assessorament, suport i elaboració de pla de treball per cada unitat familiar així com 
tramitant i gestionant els diferents recursos i serveis de la xarxa de protecció social.

Activitat EBAS
Equip bàsic d’atenció social EBAS 2015

Nombre de persones usuàries dels EBAS 185

Nombre d’expedients familiars i/o convivència 118

Nombre d’expedients familiars i/o convivència nous 2015 27

Nombre d’usuaris per sectors d’intervenció 622

PRESTACIONS D’URGÈNCIA DESTINATS A FOLGUEROLES L’ANY 2015

5.000,00

4.500,00

4.000,00

3.500,00

3.000,00

2.000,00

1.500,00
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Activitats

socioeducatives
Medi Ambient Suport a 

l’escolarització
Menjador
escolar

Necessitats 
bàsiques

d’alimentació, 
higiene i vestit

Subministres Habitatge Desplaçaments
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SEXE CONCEPTE SOL·LICITAT TOTAL COST TOTAL AJUT

DONA Ajuts per a menjador escolar, complementaris a la convocatòria 
 de beques del sistema educatiu 200,00 200,00

DONA Ajuts per a menjador escolar, complementaris a la convocatòria 
 de beques del sistema educatiu 80,00 80,00

DONA Ajuts per a menjador escolar, complementaris a la convocatòria 
 de beques del sistema educatiu 100,00 100,00

TOTAL  2748,26 2499,96

Banc d’aliments

Programa de distribució d’aliments per usuaris de Serveis socials. 
 
ACTIVITAT 2015 TOTAL

Unitats familiars 10

Menors  11

Total Benefi ciaris 25

Programa Renda Mínima d’Inserció

Programa a partir del que s’estableix un pla de treball amb l’usuari i la unitat familiar 
i a través del quals s’obté una prestació econòmica per persones o famílies amb manca 
d’ingressos econòmics i problemàtiques socials associades.

ACTIVITAT 2015 TOTAL

Titulars  1

Benefi ciaris 1

Servei d’Ajuda a Domicili Social

ACTIVITAT 2015 TOTALS

Nombre d’usuaris de SAD SOCIAL 1

Hores anuals d’atenció directe 72,5

Nombre de benefi ciaris 1

Suport a la infància

ACTIVITAT 2015 TOTALS

Beques suport a l’escolarització (menjadors) COO -

Beques suport a l’escolarització Ajuntament 5 infants / 3 famílies

Beques activitats de lleure i/o esportives Ajunt./Diput. 14 esports +3 activitats lleure estiu (17 infants)

Benefi ciaris del programa de reforç escolar  4 infants / 1 jove mentor

Infància en risc

ACTIVITAT 2015 TOTALS

Casos derivats de Serveis Socials a EAIA 3

Casos derivats de Fiscalia 1

Casos amb mesures de protecció 4

Suport a les dones

ACTIVITAT 2015 TOTALS

Casos derivats a SIAD Osona 4

Programa d’atenció a les persones amb manca d’autonomia personal

El programa de dependència respon a la necessitat de donar un servei específi c a aque-
lles persones amb limitacions importants en la seva autonomia personal i les seves 
famílies, i que requereixen d’una atenció i prestacions especialitzades derivades del la 
cartera de serveis del programa de dependència.

ACTIVITAT 2015 TOTAL

Usuaris SAD DEPENDÈNCIA 4

Nombre d’hores SAD DEPENDÈNCIA 214

Usuaris SAD TRANSITORI 7

Nombre d’hores SAD TRANSITORI 215.25

Nombre de persones valorades amb Grau 1 3

Nombre de persones valorades amb Grau 2 26

Nombre de persones valorades amb Grau 3 26
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Prestacions d’ajuts tècnics

El serveis de Teleassistència funcionen 365 dies l’any i funcionen 24 hores al dia, la 
gestió tècnica es fa a través de la Empresa Tunstall-Televida, proveïdora de la Diputació 
de Barcelona i la gestió de l’assignació del recurs és fa des de la Mancomunitat. El servei 
d’ajudes tècniques és un recurs per valorar i facilitar l’autonomia a la llar dels usuaris.

ACTIVITAT 2015 TOTALS

Nombre de valoracions BAT-Osona 5

Nombre d’altes noves BAT-Osona 4

Teleassistències 46

Rati de cobertura (persones usuàries/persones + 
grans de 65 anys del municipi), rati màxima és 10’19%  11,63%

Servei d’Habitatge

El servei d’habitatge de la Mancomunitat La Plana és un servei adreçat a la ciutadania 
resident a qualsevol dels municipis integrants a l’ens que desenvolupa els següents ser-
veis: informar i assessorar als usuaris en tot allò relacionat al lloguer d’habitatges i en 
els programes de l’Agència de l’Habitatge; gestionar i intermediar per l’accés al programa 
de la Borsa de Mediació per al lloguer social; tramitar les prestacions per al pagament 
del lloguer i es prestacions econòmiques d’urgència especial de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya i fer el seguiment de la Renda Bàsica d’Emancipació.

ACTIVITAT 2015 TOTALS

Pisos llogats a través dels servei de Borsa 3

Prestacions per al pagament del lloguer   10

Prestacions d’urgència especial  0

Consultes  103
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NOM DE L’ACTIVITAT TEMPORALITZACIÓ Nº PARTICIPANTS  SEXE  Nº SESSIONS Nº TOTAL  
 (mes) APROXIMAT    DE L’ACTIVITAT D’HORES 

   Núm. Homes  Núm. Dones 
  

Xerrada salut gener 15 4  11 1 1,5

Dia Internacional de la gent gran_ Vic_ Activitat mancomunada octubre 13 1  12 1 10

Xerrada salut: Primers auxilis octubre 25 5  20 1 1,5

Xerrada salut: Vacunacions i medicaments octubre 15 3  12 1 1,5

Curs de gestió d’associacions novembre 3 1  2 3 9

TOTAL  71 participants 14 homes  57 dones 7 sessions 23.5 hores

PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ DE LA GENT GRAN
Activitats comunitàries

Tràmits d’atenció individual

NOM DEL TRÀMIT  Nº HOMES Nº DONES Total

Programa  termalisme social IMSERSO 2 2 4

Programa vacances IMSERSO 2 3 5

Medalla centenària Generalitat de Catalunya 0 0 0

Altres funcions tècniques

NOM 
Suport i/o coordinació amb la regidoria

Coordinacions amb altres administracions, entitats i serveis privats (dispensari mèdic, DIBA, etc.)

Suport i assessorament a la junta de l’Associació de jubilats 

Suport a la junta del casal en la tramitació de la subvenció de la Generalitat 2015 ( actuacions cíviques i 
foment del voluntariat) i justifi cació 2014

Coordinació amb l’àrea de comunicació de la Mancomunitat per a la difusió d’activitats i projectes
(notes de premsa, xarxes 2.0, cartells, web, etc.)

Formació específi ca i assistència a actes formatius

Reunions de coordinació amb referents tècnics del programa de dinamització de gent gran de DIBA

Reunió de coordinació amb tècnics municipals

Informació sobre els carnets per a persones jubilades i informació del programa IMSERSO

Tutorització d’un alumne de pràctiques de 2n curs d’Educació Social de la UVic

Coordinació amb els serveis socials bàsics i amb l’equip de ciutadania 
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12 PROGRAMA DE CONVIVÈNCIA

Tràmits d’atenció individual

Altres funcions tècniques

NOM DEL TRÀMIT  Nº HOMES Nº DONES TOTAL

Parelles lingüístiques 3 0 3

Sol·licitud aprenent_Parelles lingüístiques*   0

Sol·licitud voluntari_Parelles lingüístiques* 1 2 3

Informes d’arrelaments   1

Informes d’integració   0

Informes d’adequació d’habitatge   0

Informes d’adequació d’habitatge per renovació   0

TOTAL   6

NOM 

Suport i/o coordinació amb  la regidoria

Coordinacions amb la Direcció General per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya

Coordinacions amb el servei d’acollida del Consell Comarcal d’Osona

Membre de la comissió tècnica d’Immigració d’Osona 

Coordinació amb l’àrea de comunicació de la Mancomunitat La Plana per a la difusió d’activitats i projectes 
propis i per entitats( notes de premsa, xarxes 2.0, cartells, web, etc.)

Suport i assessorament a les associacions d’immigrants o grups de persones immigrants

Suport i assessorament a la comunitat educativa, associacions de pares i mares en temes de convivència

Suport i assessorament a les àrees de joventut en temes de convivència

Coordinació amb el CPNL d’Osona pel conveni entre la Mancomunitat La Plana i el CPNL 

Coordinació del programa Parelles lingüístiques de la Mancomunitat La Plana amb el CPNL d’Osona

Formació: Curs “Competències locals i marc legislatiu per a la gestió de la immigració: tractament pràctic 
i aplicació de la llei d’estrangeria”. Diputació Barcelona

Formació: Taller “Mòdul C- Coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic”. Generalitat Catalunya

Formació: Taller “Adquisició de la Nacionalitat”. Generalitat Catalunya

Formació: “Formació bàsica en diàleg interreligiós” . Ajuntament de Vic

*No es comptabilitzen les sol·licituds que fi nalment han esdevingut parella lingüística

Aspectes rellevants a destacar
Formació per a monitores d’activitat física

Aquesta formació de dues sessions, i portada a terme a Tona, ha estat organitzada amb l’objectiu de donar 
valor als recursos propis; Amb aquest objectiu s’han compartit estratègies, metodologies i maneres de fer 
de les diferents persones participants vinculades al món de l’activitat física amb gent gran dels municipis 
mancomunats. La proposta de participació es va fer a les monitores de grups autònomes, a professionals de 
residència i serveis específi cs de gent gran. Es van reunir un total de 17 professionals.

Suport en la tramitació de la subvenció de la Generalitat de Catalunya

Enguany han canviat el sistema de sol·licituds: ja no es fa de forma presencial o via conveni marc sinó via 
electrònica i amb signatura digital. Ha estat un procés costós, doncs d’entrada el president de l’Associació de 
gent gran ha hagut de tramitar una signatura electrònica personal a través del CCO, i posteriorment utilitzar-la 
per omplir els formularis i enviar-los on-line. Tot aquest procés s’ha portat a terme amb el suport de la tècnica 
de gent gran. La subvenció es sol·licita per afrontar part de la despesa del programa d’activitat física del casal.

Curs de gestió d’associacions de gent gran

Enguany s’ha buscat un format diferent després de diverso anys amb formacions enfocades a aspectes legis-
latius i coordinades per Diputació de Barcelona. Els curs s’ha organitzat directament des del programa de 
dinamització de gent gran i ha donat resposta a les demanades específi ques dels diferents casals de gent gran 
del territori, que volien conèixer les realitats de gestió i funcionament dels casals del seu voltant. Al llarg 
del curs, a part de treballar també aspectes de gestió i d’activitats, s’han visitat i conegut tres espais que 
utilitzen l’Associació de jubilats de Tona, el Casal Sant Jordi d’Aiguafreda i  el Casal El Puig de Santa Eulàlia 
de Riuprimer. Aquest format tindrà continuïtat de cara al 2016.  Hi van participar les juntes del tots els casals 
convocats (de 8 municipis).

Coordinació amb el Dispensari mèdic

Ressaltar la bona relació entre el casal d’avis i el dispensari mèdic, que es visualitza amb les xerrades de pre-
venció de la salut que s’han portat a terme al casal.
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NOM 

Conferència “Obstacles i oportunitats legals per abordar els matrimonis forçats”. Dixit Vic i CEIG

Conferència ”La síndrome d’Ulisses”. Dixit Vic i CEIG

Sessió informativa “La crisi dels refugiats a Europa, intervenció i acollida”. CC d’Osona

Jornada «El dret d’asil a Catalunya». Generalitat Catalunya

Suport a l’àrea de joventut a la sessió formativa de delegats/es de l’INS Tona i Taradell

Aspectes rellevants a destacar
Servei de primera acollida a l’àmbit local de la Mancomunitat La Plana

Amb l’objectiu de promoure l’autonomia personal de les persones estrangeres i catalanes retornades i la 
igualtat d’oportunitats entre la ciutadania, des del Programa de Convivència de la Mancomunitat La Plana i 
des de fi nals del 2015, s’està treballant per oferir una nova línia d’atenció individualitzada a través del Servei 
d’ Acollida.

La necessitat d’oferir aquest servei especialitzat ens ve derivat de L’article 138.1.d) de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya que disposa que s’ha d’establir per llei un marc de referència per a l’acolliment i la integració 
de les persones immigrades i que per complir aquest article, es va aprovar la Llei 10/2010, del 7 de maig, 
d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, que, entre altres matèries, regula els 
serveis d’acollida. Així mateix, també donem compliment al text del Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels 
serveis d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.

Aquest servei, és un conjunt d’accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i in-
formació dels usuaris potencials. Inclou l’acompanyament, la formació i la certifi cació d’uns coneixements 
mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya (català i castellà, coneixements laborals i coneixement de 
la societat catalana).

Demostrar l’aprofi tament d’aquests, dóna accés al CERTIFICAT DE PRIMERA ACOLLIDA, un document amb efi cà-
cia jurídica i valor probatori que és d’utilitat en els processos d’estrangeria (arrelament social, modifi cació i/o 
renovació d’autoritzacions de residència) o d’adquisició de la nacionalitat, entre d’altres. El mateix certifi cat 
pot ser d’utilitat a l’hora de buscar feina o de fer valer la formació i experiència. 
Aquestes formacions poden ser organitzades per la mateixa àrea de la Mancomunitat La Plana o bé altres 
entitats.

Parelles lingüístiques

Aquest és un projecte que es coordina amb el Voluntariat per la Llengua del CPNL d’Osona, ja que al formalit-
zació de les parelles es fa des del Consorci. S’ha fet difusió a tots els municipis de la Mancomunitat la plana a 
través de cartells i notes de premsa. De cada municipi s’han establert diversos espais on poder fer la sol·licitud 
per formar part del programa: 
 - Ofi cines de la Mancomunitat La Plana 
 - Ofi cines de l’Ajuntament  

Les parelles formades aquest any 2015 han estat les següents:
1 voluntari de Folgueroles amb 2 aprenents de Taradell



SERVEIS DE MEDI AMBIENT01

14

Mancomunitat La Plana  Memòria resultats 2015 - FOLGUEROLES

                     
SERVEIS SOCIALS I CIUTADANIA02

14

PROGRAMA PER A LA IGUALTAT
Activitats comunitàries

NOM DE L’ACTIVITAT TEMPORALITZACIÓ Nº PARTICIPANTS  SEXE  Nº SESSIONS Nº TOTAL  
 (mes) APROXIMAT    DE L’ACTIVITAT D’HORES 

   Núm. Homes  Núm. Dones 

IV Concurs de cartells  que busca la imatge gràfi ca del 25N, Dia Internacional contra la violència vers les dones març 62 15  47  

IV Concurs d’espots per a la no violència masclista  novembre     

Sortida literària entorn “El Silenci dels Telers” juliol 34 9  26 1 8

Taller “Entre dones. Fem xarxa”. Espai d’intercanvi d’experiències i aprenentatge compartit
per a l’apoderament de les entitats de dones novembre 10   10 4 8

TOTAL           106          24   83           5 6

8 de març. DIA INTERNACIONAL DE LES DONES   
Nombre activitats mancomunades 8

Nombre activitats organitzades per l’Ajuntament, serveis i/o associacions a Folgueroles 1

Nombre associacions a Folgueroles 0

25N. DIA INTERNACIONAL contra la violència vers les dones
Nombre activitats mancomunades 5

Nombre activitats organitzades per l’Ajuntament, serveis i/o associacions a Folgueroles 0

Nombre associacions a Folgueroles 0
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Altres funcions tècniques

NOM 

Suport i/o coordinació amb  la regidoria

Coordinacions amb l’àrea d’Igualtat de la Diputació de Barcelona

Coordinació amb l’àrea de comunicació de la Mancomunitat La Plana per a la difusió d’activitats i projectes 
propis i per entitats (notes de premsa, xarxes 2.0, cartells, web, etc.)

Suport i assessorament a la comunitat educativa, associacions de pares i mares en temes d’Igualtat

Suport i assessorament a les àrees de joventut en temes d’Igualtat, violències masclistes i LGTBI

Participació en l’elaboració del Protocol Comarcal per a la intervenció de la violència masclista
en l’àmbit de la parella

Participació en l’elaboració del Pla contra la Homofòbia: Pla per la igualtat per raó d’orientació
sexual i identitat de gènere a Osona

Coordinació amb el VicDones - SIAD Osona pel servei d’atenció a les víctimes i per altres projectes
(Concurs de cartells i concurs d’espots)

Membre de la comissió tècnica comarcal d’Igualtat el VicDona Siad Osona, SIAD Manlleu
i àrea d’Igualtat de Torelló

Conveni per l’allotjament de víctimes de violència de gènere amb el consell comarcal d’Osona

Formació: Assistència a la Conferència “Llei LGTBI”

Formació: Assistència a la Conferència ” Obstacles i oportunitats legals per abordar els matrimonis forçats”
a càrrec de Noelia Igareda

Formació: Participació al programa formatiu píndola “Joves i violències masclistes. Projecte d’assessorament 
per a la prevenció de les violències masclistes” amb joves Programa “Estimar no fa mal”

Acompanyament a un alumne de pràctiques de 2n curs d’Educació Social de la UVic

Col·laboració amb projecte del Centre d’Interpretació del Camp de les Lloses de Tona “Dones: abans i ara, en 
el territori de Tona i l’Osona sud, des d’una perspectiva de gènere”

Difusió dels actes del 8 de març a Folgueroles, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

Accions de suport per la celebració a Folgueroles del 25N, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA
VERS LES DONES 2015 

Accions de suport per la celebració a Folgueroles del  8 de març, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

Aspectes rellevants a destacar
Projecte d’assessorament per a la prevenció de les violències masclistes amb joves 
Programa estimar no fa mal

Des de l’àrea d’Igualtat i la de Joventut de la MLP, s’ha sol·licitat la participació en aquest projecte de suport 
de l’ACJ de la Generalitat de Catalunya per tal de dotar el nou pla de joventut Mancomunat d’una perspectiva 
de gènere com també per a  rebre un assessorament i suport concret en una intervenció.

Projecte del Centre d’Interpretació del Camp de les Lloses de Tona, dones: Abans i 
ara, en el territori de Tona i l’Osona sud, des d’una perspectiva de gènere”

Aquest és un projecte propi del centre d’interpretació però que procura coordinar-se amb la pròpia regidoria 
i l’associació de dones, tenint en compte que tracta el tema Dona. Així mateix, una de les accions, és una 
exposició col·lectiva la qual es vol nodrir de les aportacions de la població i que dóna un pes important a les 
dones. Per aquest motiu, des del Centre es compta amb el suport de la tècnica de la Mancomunitat La Plana, 
per a fer extensiva la proposta, la col·laboració i participació de les quatre associacions de dones dels pobles 
de la MLP (Tona, Taradell, Balenyà i Viladrau).

Accions pel 25N, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES i pel 
8 de març, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

S’ofereix suport a les regidories, a alguns serveis municipals com les biblioteques, serveis d’informació juve-
nils, associacions o grups de dones, etc. El suport és molt variat, va des de la difusió dels actes a través d’un 
cartell, mitjans de comunicació i xarxes 2.0, al suport tècnic en les activitats.  També ofereix un llaç gegant 
per a cada municipi, llacets liles, manifest, vídeos guanyadors del concurs de curtmetratges, exposició de car-
tells del concurs entorn el 25N, i altres materials de suport per als professionals i així puguin treballar-hi amb 
els grups de persones amb els quals treballen, com per exemple tallers de gent gran, joves, grups de català etc.

IV Concurs de cartells  que busca la imatge gràfi ca del 25N, 
Dia Internacional contra la violència vers les dones

Hi varen participar 62 persones, 15 homes i 47 dones. D’aquestes 11 eren dels pobles de la Mancomunitat La 
Plana, 9 dones i 2 homes. Més concretament 4 de Tona,  1 de Taradell , 1 persona de Balenyà, 2 de Seva, 1 de 
Folgueroles, 1 de Sant Miquel de Balenyà i 1 de Malla.

Taller “Entre dones. Fem xarxa”. Espai d’intercanvi d’experiències i aprenentatge 
compartit per a l’apoderament de les entitats de dones

Aquest és una activitat mancomunada adreçada a les quatre associacions de dones dels municipis de Tona, Ta-
radell, Viladrau i Balenyà i en què aquesta última associació i el mateix ajuntament de Balenyà varen entomar 
el paper d’amfi triones del curs de quatre sessions de dues hores a l’espai cultural de Balenyà.
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PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL   

Contextualització

Indicadors del mercat de treball i activitat econòmica

DADES OCUPACIÓ 2015  TOTAL

Població activa estimada  994

Afi liacions a la SS Assalariats 765

 Autònoms 270

Taxa d’atur  6,99%

Benefi ciaris de prestació d’atur (contributiu)  26

Benefi ciaris de prestació de subsidi d’atur  14

Atur Registrat per edats

 >25 anys 4

 25 - 44 anys 31

 >= 45 anys 35

DADES EMPRESA   TOTAL

Empreses (2015) TOTAL 71

 Agricultura 7

 Indústria 16

 Construcció 15

 Serveis 33

Supervivència empresarial (2013) Saldo net 0 

 Altes 3

 Baixes 3

Internacionalització  (2012) 6 15%

Equip de desenvolupament local
LLOC DE TREBALL DEDICACIÓ JORNADA RELACIÓ LABORAL DATA D’INCORPORACIÓ

TÈCNIC ORIENTADOR/A LABORAL 37,5h/setmana Indefi nida gener 2014

TÈCNIC INSERTOR/A LABORAL 37,5h/setmana Indefi nida setembre 2014

TÈCNIC DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 37,5h/setmana Indefi nida g ener 2014

Programa de desenvolupament local

L’activitat de l’equip de Desenvolupament Local és donar suport a les persones en si-
tuació de desocupació o que estan en procés de recerca per la millora professional i a 
les empreses i als emprenedors, a través de l’orientació laboral i l’assessorament, la in-
termediació, la formació i la planifi cació territorial. Tramitant i gestionant els diferents 
recursos i serveis de la xarxa de protecció social.

Orientació laboral 2015
Atenció individual TOTAL

Persones demandants d’ocupació usuàries 32

1res entrevistes ocupacionals 14

Assessoraments individuals 6

Temps d’espera entre sol·licitud d’entrevista i realització (dies) 9,5

Atenció grupal TOTAL

Clubs de feina  -

Assistències als Clubs de Feina 1

Sessions Informatives d’Acollida (SIA) -

Assistències a les SIA 4

Assistències a altres sessions informatives 4

Assistències a sessions grupals d’orientació 12

Assistències a les sessions de tècniques de recerca de feina 4

Participants a programes de formació propis 1

Participant a programes de formació d’execució conjunta -
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Borsa de treball - Intermediació 2015
Gestió d’ofertes TOTAL

Ofertes rebudes 6

Llocs de treball oferts 8

Llocs de treball coberts 4

Cobertura 50%

Insercions
Demandants que han trobat feina 13

NOM DE L’ACTIVITAT TEMPORALITZACIÓ Nº PARTICIPANTS ASSISTÈNCIES  SEXE  Nº SESSIONS Nº TOTAL   
 (mes) APROXIMAT     DE L’ACTIVITAT D’HORES 

    Núm. Homes  Núm. Dones

Activitats i programes pròpis

CLUBS DE LA FEINA gener-desembre 1 1 -  1 11 22

PROGRAMA “REINVENTA’T+40” setembre-desembre 1 - -  1 40 116

FORMACIÓ EMPRESES I EMPRENEDORS: 
“Millora la teva capacitat de gestió per ser més efi caç” novembre 18 18 6  12 1 2

CURS DE CATALÀ PER PROVES DE3 NIVELL B (propi) febrer-maig 10 - 2  8 12 24

Activitats d’execució conjunta (comarcals)

PROGRAMA “INCORPORA” gener-desembre - - -  - - 300

PROGRAMA “OCUPACIÓ PER LA INDÚSTRIA D’OSONA” setembre-juliol 3 - 3  - - 350

PROGRAMA “TU POTS FER-HO” setembre-desembre - - -  - 30 113

Empresa i emprenedoria 2015
Prospecció del Teixit empresarial TOTAL

Empreses usuàries 10

Informació i assessorament

Consultes 1

Emprenedors atesos 1

Assistències a sessions formatives d’empreses i emprenedors del municipi 1
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Altres funcions tècniques

Suport en el procés de selecció dels candidats dels Plans
d’Ocupació gestionats pels Ajuntament
Entrevistes als candidats

Revisió de l’expedient presentat

Informe tècnic laboral

Coordinació amb els Serveis de Promoció econòmica de la comarca
Assistència a les reunions de coordinació amb els tècnics dels serveis locals d’ocupació 

Participació en el disseny, difusió, execució i avaluació de projecte comarcal “Tu Pots Fer-ho”

Coordinació amb l’Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement - Creacció
Coordinació amb la tècnica d’emprenedoria pel seguiment dels usuaris derivats

Coordinació amb els tècnics d’empresa i vistes conjuntes a empreses

Participació en el disseny, difusió, execució i avaluació de projecte comarcal
“Ocupació per la Indústria d’Osona”

Coordinació amb altres entitats 
Reunions de coordinació  amb la tècnica d’Eina (Sant Tomàs) pel programa comarcal “Incorpora”

Coordinació amb l’àrea de comunicació per la difusió d’activitats i projectes
Notes de premsa local i comarcal

Contingut de l’apartat de la web de la Mancomunitat dedicada al SLO i publicació dels actes que es
programen des del SLO a l’agenda d’activitats

Gestió de les xarxes socials de la Mancomunitat (twitter i facebook) per la difusió d’activitats
generades des del SLO

Suport a les tècniques del servei del SLO per defi nir l’estratègia de comunicació i difusió de
les diferents activitats del SLO
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