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• Assolir el màxim desenvolupament comarcal en un marc d’equilibri, justícia, 
equitat i sostenibilitat.

• L’optimització de recursos en la gestió de serveis pels ajuntaments que 
per les seves característiques ho requereixen.

• L’acostament de l’administració pública al ciutadà.

• El Consell ha de tenir un paper impulsor en la presa d’iniciatives 
a escala comarcal que serveixin per incrementar el nivell de 

desenvolupament comarcal.

Visió

Missió

Valors

El Consell Comarcal és una institució pública que dóna suport als ajuntaments i 
presta serveis adreçats als municipis i als ciutadans en tots aquells aspectes que 

siguin competència comarcal. 

Aquest suport es concreta en l’assessorament i informació de caràcter 
tècnic, la recerca i intermediació de fonts de finançament per la 

coordinació, promoció i gestió de projectes i serveis d’abast comarcal.

• Ètica.

• Compromís.

• Efectivitat.

• Eficiència.

• Equitat.
 



 

CAtàleg De seRVeIsCONsell COMARCAl Del BAges

Presentació

Benvolgudes i benvolguts, 

Us presentem la segona edició del catàleg de serveis del Consell Comarcal del Bages. Aquest 
catàleg és un instrument perquè ens pugueu conèixer millor, tant a les persones que hi treballem 
i que en formem part (treballadores, treballadors, equip de Govern, secretaria, etc.), com a tots 
i cada un dels serveis que us podem oferir. Amb aquesta nova edició, l’hem redissenyat per 
complet per tal que la informació sigui més accessible i entenedora. A més l’hem actualitzada 
introduint els nous serveis que hem iniciat per respondre a les noves necessitats dels bagencs 
i bagenques i dels Ajuntaments, amb la intenció d’anar-los millorant, revisant-los de forma 
continuada i, si cal, crear-ne de nous. 

Un dels nostres objectius principals és que el Consell Comarcal del Bages sigui totalment 
transparent i que la informació pública amb la qual treballem sigui de fàcil accés. Volem ser 
exemple d’una administració propera amb tota la ciutadania bagenca. Per aquest motiu, posem 
a disposició de la ciutadania tota la informació dels nostres serveis, quines àrees els presten i 
com contactar-hi.

Des del Consell Comarcal continuarem promovent el progrés de tots els sectors de la nostra 
magnífica comarca i seguirem destinant tots els nostres esforços a l’assoliment d’objectius 
principals com les polítiques socials i d’atenció a les persones per millorar-ne la qualitat de vida i 
el seu benestar, el suport i serveis als municipis, la promoció turística amb el desenvolupament de 
projectes estratègics, i el desenvolupament econòmic i territorial mediambientalment sostenible.
 
Aquest catàleg de serveis és la conjunció de tota l’experiència i el coneixement posats en comú 
per formar un equip i uns projectes de tots i per a tots els bagencs i bagenques. Com a Presidenta 
del Consell Comarcal del Bages, espero que sigui de la vostra utilitat. 

Estem a la vostra disposició. 
Moltes gràcies, 

Estefania Torrente i Guerrero
Presidenta del Consell Comarcal del Bages
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      àrea de Presidència i Vicepresidència

Conseller de l’Àrea de Territori i 
Mobilitat
David Aaron López i Martí

Consellera de l’Àrea d’Educació i 
Cultura

Sílvia Tardà i Serrano

Conseller de l’Àrea de Joventut i 
Habitatge
Enric Forcada i Valiente

Conseller de l’Àrea de Suport als 
Municipis i Consum
Sergi Grau i Torrent

Presidenta i Consellera de l’Àrea de 
Presidència i Vicepresidència
Estefania Torrente i Guerrero 

Vicepresident, Conseller de l’Àrea 
de Presidència i Vicepresidència i 
President del Consell d’Alcaldes 
Eloi Hernàndez i Mosella

Consellera de l’Àrea de Serveis Socials 
d’Atenció Especialitzada, Acollida, 
Integració i Gent Gran
Eulàlia Sardà i Bonvehí

Conseller de l’Àrea de Medi Ambient
Joan Zapata i Lluch

Conseller de l’Àrea de Turisme 
Agustí Comas i Guitó

Conseller de l’Àrea d’Administració
Jordi Palma i Sánchez 

Consellera de l’Àrea de Serveis Socials 
Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat
Àdria Mazcuñán i Claret

Consellera de l’Àrea de 
Desenvolupament Comarcal
Marta Viladés i Ribera

equip de govern

Presidenta

Estefania Torrente i Guerrero

Personal adscrit

Montserrat Ramos Sedano
(Administrativa)
93 693 03 97
presidencia@ccbages.cat
 
Horari

De 8 a 15 h (de dilluns a divendres).
De 15.30 a 18 h (dilluns, a excepció del 
període comprés entre el 15 de juny i el 
15 de setembre).

Presidència i 
Vicepresidència
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      àrea de Presidència i Vicepresidència

Responsable

Maria Llum Bruno García (Secretària)
93 693 03 91
secretaria@ccbages.cat

Personal adscrit

Betlem Pascual Serra 
(Tècnica PO FEDER)
93 693 04 19
sgenerals@ccbages.cat

Eva López Quesada (Administrativa)
93 693 03 91
sgenerals@ccbages.cat

Dolors Simon Torra
(Administrativa)
93 693 03 90
sgenerals@ccbages.cat

serveis generals Horari

De 8 a 15 h (de dilluns a divendres).
De 15.30 h a 18 h (dilluns, a excepció 
del període comprés entre el 15 de juny i 
el 15 de setembre).

Els Serveis Generals proporcionen suport 
jurídic a totes les àrees operatives.

• Gestió del Règim i Funcionament Intern de 
la Corporació.

• Contractació administrativa que inclou 
la central de contractació electrònica a 
través del perfil del contractant i de la seu 
electrònica.

• Gestió dels recursos humans. Presencial i 
telemàtica a través de la seu electrònica.

• Gestió i tramitació de subvencions i registre 
de documents. Presencial i telemàtica a 
través de la seu electrònica.

• Assistència tècnica per a la gestió i 
tramitació de les certificacions de les obres 
municipals del Pla Únic d’Obres i Serveis 
de Catalunya (PUOSC) a través d’Eacat.

• Gestió dels convenis interadministratius. 
Telemàtica a través Eacat o a través de la 
seu electrònica.

• Gestió de les qüestions vinculades a la 
transparència i la seu electrònica.

• Gestió i tramitació del fons FEDER 2015-
2020. El projecte consisteix en posar en 
valor el patrimoni natural i cultural de la 
comarca sota el segell UNESCO.

Responsable

Montserrat Ramos Sedano
93 693 03 97
presidencia@ccbages.cat

Personal adscrit

Eder Pozo Pérez (Tècnic)
93 693 03 88
imatgecorporativa@ccbages.cat

Horari

De 8 a 15 h (de dilluns a divendres).
De 15.30 h a 18 h (dilluns, a excepció 
del període comprés entre el 15 de juny i 
el 15 de setembre).

Comunicació La finalitat d’aquesta àrea és garantir una 
presència constant de la institució als mitjans 
de comunicació i donar-la a conèixer a la 
ciutadania.

Els serveis que s’ofereixen des d’aquesta 
àrea són: la definició i la implementació de 
les estratègies de comunicació del Consell 
Comarcal del Bages: estratègia conjunta del 
Consell i estratègies concretes de cada un dels 
programes. El disseny i la coordinació de tot el 
material que s’edita de cada una de les àrees 
del Consell Comarcal. La comunicació interna 
i externa. Les convocatòries de premsa, les 
notes de premsa i la difusió de tot allò que es 
projecta des de l’ens comarcal. 
El protocol d’actes, esdeveniments i altres i la 
gestió de l’arxiu de notes de premsa i material 
gràfic.



 

CAtàleg De seRVeIsCONsell COMARCAl Del BAges

 

      àrea de Presidència i Vicepresidència

Responsable

Maria Llum Bruno García (Secretària)
93 693 03 91
secretaria@ccbages.com

Personal adscrit

Josep M. Llucià Aubia
(Administratiu)
93 693 03 50
registre@ccbages.cat

Horari

De 9 a 14 h (de dilluns a divendres).
De 16 a 18.30 h (dilluns i dimecres).

Registre i Atenció al
Públic

Estiu

De 9 a 14 h (dilluns a divendres).

De 16 a 18.30 h (dilluns) els períodes 
compresos entre el 15 de juny i el 15 
de juliol, i  l’1 de setembre i el 15 de 
setembre.

Nadal

De 9 a 14 h (dilluns a divendres)
del 27 de desembre al 5 de gener, 
ambdós inclosos.

Setmana Santa

De 9 a 14 h (dilluns a divendres).
del 21 de març al 24 març, ambdós 
inclosos.

El Registre General és l’instrument per 
controlar el flux de comunicació entre el 
Consell Comarcal del Bages i la ciutadania o 
altres organitzacions i que dona fe de si s’ha 
produït o no aquesta comunicació.
 
Canal electrònic (via internet)

Funciona tots els dies de l’any, durant les 
24 hores del dia. A efectes de còmputs de 
terminis, la recepció de documents en un dia 
inhàbil es considerarà efectuada el primer dia 
hàbil següent. La data i hora per la qual es 
regeix aquest registre, és l’establerta per la 
seu electrònica.

Aquesta seu registra les sol·licituds, els 
escrits o les comunicacions relatives a tràmits 
o procediments telemàtics que hi ha en el 
Portal de tràmits i gestions i els que es creïn 
en el futur, sempre que les normes d’aquests 
procediments així ho indiquin.

També es poden presentar les sol·licituds 
efectuades a través del model o sistema 
electrònic d’instància genèrica.

Canal presencial

Funciona tots els dies de l’any que siguin 
hàbils a la ciutat de Manresa. Vegeu horaris i 
adreça del registre.
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      àrea d’Administració

Responsable

Francesca Crespiera Homs
(Interventora)
93 693 03 85
sfinancers@ccbages.cat

Montserrat Vila Prat (Tresorera)
93 693 03 85
sfinancers@ccbages.cat

Personal adscrit

Maria Alba García Pérez (Administrativa)
93 693 03 88
sfinancers@ccbages.cat

Miriam Guerrero Pérez (Administrativa)
93 693 03 87
sfinancers@ccbages.cat

Horari

De 8 a 15 h (de dilluns a divendres).
De 15.30 a 18 h (dilluns, a excepció del 
període comprés entre el 15 de juny i el 
15 de setembre).

serveis Financers Controla i fiscalitza internament la gestió 
econòmica, financera i pressupostària, la 
comptabilitat i la tresoreria. Això té repercussió 
directa en qualsevol fet econòmic que es 
produeixi dins de cada àrea, servei o objectiu 
dins del servei.

La intervenció té com a missió proporcionar 
suport en matèria de gestió econòmica, 
pressupostària i comptable a les àrees 
operatives i treballa els aspectes següents:

• Les funcions pròpies de la Intervenció 
encomanades als funcionaris d’habilitació 
estatal d’acord amb allò que estableix la 
disposició addicional segona de la Llei 
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic.

• La validació prèvia i justificació de 
subvenció.

• La confecció del pressupost, de la 
liquidació del pressupost i del compte 
general i les declaracions impositives.

La tresoreria treballa els aspectes següents: 

• Les funcions pròpies de la tresoreria 
encomanades als funcionaris d’habilitació 
estatal d’acord amb allò que estableix la 
disposició addicional segona de la Llei 
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic.

• L’elaboració de les nòmines.

• La realització d’estudis sobre els costos de 
personal.

• La liquidació de les subvencions, taxes i 
impostos.

• Les relacions amb les entitats financeres i 
la realització de cobraments i pagaments.

 

Responsable

Maria Llum Bruno García (Secretària)
93 693 03 91
secretaria@ccbages.cat

Personal adscrit

Isabel Alarcón Casòliva
(Tècnica de gestió de personal)
93 693 03 71
gestiopersonal@ccbages.cat

Horari

De 8 a 15 h (de dilluns a divendres).
De 15.30 a 18 h (dilluns, a excepció del 
període comprés entre el 15 de juny i el 
15 de setembre).

Recursos Humans
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      àrea de serveis socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat

Responsable

Flori Mérida Barrero
93 693 03 63
ssaprimaria@ccbages.cat
ssocials@ccbages.cat

Personal adscrit

Adelina Palma Velàzquez 
(Administrativa)
93 693 03 63 
ssocials@ccbages.cat 

Alícia Benito Conde (Tècnica de suport)
93 693 03 63
suportprimaria@ccbages.cat 

Núria Prat Sopeña (Treballadora social)
Ester Martí Riera (Treballadora social)
Fina Bonache Ortiz 
(Treballadora familiar)
Concepció Caelles Casanovas 
(Educadora social)
Montse Reina Martínez
(Treballadora social)
Sussanna Quero Rodríguez
(Treballadora familiar)

serveis socials Bàsics Horari

De 8 a 15 h (de dilluns a divendres).
De 15.30 h a 18 h (dilluns, a excepció 
del període comprés entre el 15 de juny i 
el 15 de setembre).

Els serveis socials bàsics garanteixen les 
necessitats de la ciutadania. Pretenen donar 
solucions a problemes socials i també intenten 
prevenir situacions de risc. 

Tot això s’aconsegueix amb un conjunt 
d’accions orientades a millorar el benestar 
social i amb un equip de professionals formats 
i especialitzats.

Els serveis socials bàsics són el primer 
nivell del sistema públic de serveis socials i 
garanteixen la proximitat amb les persones 
usuàries i els àmbits familiar i social.

Serveis:

• Assessorament tècnic als professionals i 
responsables polítics municipals.

• Coordinació tècnica amb professionals 
dels serveis socials municipals mitjançant 
les xarxes de treball.

• Prestació dels serveis socials bàsics dels 
municipis de Sant Salvador de Guardiola, 
Castellfollit del Boix, Aguilar de Segarra, 
Rajadell, Fonollosa i Castellnou de Bages.

• Atenció domiciliària en els municipis Sant 
Salvador de Guardiola, Castellfollit del Boix, 
Aguilar de Segarra, Rajadell i Fonollosa. 
Teleassistència.

• Atenció a persones que puguin tenir 
dubtes o consultes per sol·licitar 
el reconeixement de la situació de 
dependència. Elaboració de pla individual 
d’atenció a la persona dependent: Artés, 
Súria, Navàs, Aguilar de Segarra, Rajadell, 
Sant Salvador de Guardiola, Fonollosa, 
Castellfollit del Boix i Castellnou de Bages.

• Allotjament urgent per a persones grans 
maltractades.

• Sessions grupals dirigides a pares i mares 
perquè adquireixin estratègies personals, 
emocionals i educatives que els permetin 
prevenir i afrontar de forma constructiva 
problemes i conflictes familiars.

• Àpat a l’estiu través dels centres oberts 
dels ajuntaments.

• Oficina comarcal d’assessorament 
energètic i atenció a la pobresa energètica.  
Tallers de divulgació i promoció de 
mesures que cal aplicar a la llar per reduir i 
optimitzar la despesa energètica. 

• Elaboració de protocols d’intervencions, 
estudis, diagnosis i plans d’actuació 
d’abast comarcal: absentisme escolar, 
protocol de SAD, protocol de seguiment 
de Plans Individuals d’Atenció. 

• Programa Libertempo: propostes 
esportives i teràpia assistida amb animals 
que s’adreça a nens, nenes i adolescents 
d’entre 6 a 16 anys en situació de risc 
d’exclusió social.

• Programa Rubik: projecte d’inserció laboral 
per a persones en situació de vulnerabilitat 
social adreçat als ajuntaments.
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      àrea de serveis socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat

servei d’Informació i 
Atenció a la Dona (sIAD)

Responsable

Flori Mérida Barrero
93 693 03 63
ssaprimaria@ccbages.cat
ssocials@ccbages.cat

Personal adscrit

Ester Arcos i Rossell (Tècnica d’igualtat)
93 693 03 63 
dona@ccbages.cat 

Sandra Alvarado Gómez
(Psicòloga del SIAD)
93 693 03 63 (cita prèvia)
siad@ccbages.cat

Ester Jodar Torrecillas
(Advocada del SIAD)
93 693 03 63 (cita prèvia)
siad@ccbages.cat

Horari

De 8 a 15 h (de dilluns a divendres).
De 15.30 h a 18 h (dilluns, a excepció 
del període comprés entre el 15 de juny i 
el 15 de setembre).

El servei d’informació i atenció a la dona del 
Consell Comarcal s’adreça principalment a 
dones de la comarca del Bages que pateixen 
discriminació per raó de gènere, violència 
masclista, assetjament sexual, desigualtats 
laborals i conflictes familiars.

Serveis:

• Atenció i orientació jurídica i psicològica 
per dones.

• Conducció de grups terapèutics per dones 
que han patit situacions de violència 
masclista.

• Protocol de violència masclista del Bages: 
crear i establir les bases, els mecanismes 
i els circuits per dur a terme una actuació 
correcta en casos de violència masclista.

• Acollida d’urgència per a persones en 
situació de risc i els seus fills/es o víctimes 
de violència masclista.

• III Pla de polítiques d’igualtat de gènere. A 
partir dels eixos recollits en aquest pla es 
realitzen un conjunt de mesures per anar 
assolint la igualtat entre dones i homes 
de la comarca com ara: campanyes 
de sensibilització, tallers i activitats 
adreçades als centres educatius, xerrades 
i exposicions. 

• Consulta i cessió de préstec d’un fons 
documental (llibres, revistes, contes)  i 
l’exposició “El Bosc de Contes”.
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      àrea de serveis socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat

servei d’Atenció Integral 
(sAI) lgtBI Bages

Responsable

Flori Mérida Barrero
93 693 03 63
ssaprimaria@ccbages.cat
ssocials@ccbages.cat

Gestió del servei

93 693 03 63 (cita prèvia)  
sai@ccbages.cat

Horari

De 9 a 14 h (dilluns, dimecres i dijous). 
De 15 a 18 h (dilluns).

La finalitat del servei és la d’oferir  atenció,  
informació i assessorament a persones 
lesbianes, gais, trans, bisexuals, intersexuals 
(LGTBI) a la ciutadania, a entitats i a 
professionals en temes relacionats amb la 
diversitat afectiva sexual i de gènere. Defensar 
els drets LGTBI i erradicar l’homofòbia, la 
transfòbia i la bifòbia.

Serveis:

• Atenció, informació i assessorament 
personalitzat a la ciutadania, persones 
LGTBI i els seus familiars.

• Acompanyament per presentar incidències 
o denúncies relacionades per situació de 
discriminació.

• Gestió i tramitació de canvi de nom de 
targetes sanitàries.

• Informació i difusió de recursos de LGTBI.

• Campanyes de sensibilització a l’entorn 
dels dies internacionals: 17 de maig i 28 
de juny.

• Activitats d’educació coeducativa a les 
escoles. 

• I Pla comarcal de LGTBI. Marca les 
prioritats polítiques en matèria d’igualtat 
i lluita contra la discriminació per raó 
d’orientació sexual o identitat de gènere.
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àrea de serveis socials d’Atenció especialitzada, Acollida, Integració i gent gran

Responsable

Xavier Montes Azagra
93 693 03 98
saia@ccbages.cat

Personal adscrit

Magda Jiménez Segura (Administrativa)
93 693 03 98
saia@ccbages.cat

Montse Segon Armengol (Psicòloga)
Jose Luis Dastis Martínez (Psicòleg)
Elisabet Soler Costa (Psicòloga)
Jordi Pidelaserra i Font (Pedagog)
Emma Gonzalo i Gallego
(Treballadora social)
Montse Díaz Sánchez
(Treballadora Social)
Cristina Sala Bueno
(Treballadora social)
Anna Roca Querol (Educadora social)
Anna Ureña Calveras
(Educadora social)
Elisabet Agüera Blanque
(Educadora social)

servei d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència 
(sAIA)

Horari

De 8 a 15 h (de dilluns a divendres).
De 15.30 h a 18 h (dilluns, a excepció 
del període comprés entre el 15 de juny i 
el 15 de setembre).

L’equip EAIA són responsables d’atendre 
casos de desemparament o en risc que 
detecten els serveis socials bàsics, les 
instàncies judicials o policials i la DGAIA.

Serveis:

• Donar suport tècnic i assessorament als 
serveis socials bàsics i altres serveis de la 
xarxa i col·laborar-hi en les matèries de llur 
competència. 

• Fer valoracions especialitzades de 
situacions de risc greu o desemparament 
d’infants i adolescents que no es poden 
abordar des d’un servei social bàsic, tenint 
en compte els corresponents informes de 
derivació.

• Proposar i fer el seguiment, el  tractament i 
l’avaluació de les mesures de protecció.

• Elaborar i fer el control dels plans de millora 
individuals i familiars.

• Coordinar-se amb els serveis socials 
bàsics, amb els professionals dels altres 
sistemes de benestar social, amb les 
entitats associatives i amb els altres serveis 
especialitzats.

• Altres funcions establertes per 
l’ordenament jurídic vigent.



 

CAtàleg De seRVeIsCONsell COMARCAl Del BAges

àrea de serveis socials d’Atenció especialitzada, Acollida, Integració i gent gran

Responsable

Roser Nin Blanco
93 693 03 78
inclusio@ccbages.cat

Personal adscrit

Magdalena Jiménez Segura 
(Administrativa)
93 693 03 98
ssaespecial@ccbages.cat

Adrià Silva Ramos
(Auxiliar administratiu)
93 693 03 78
acollida@ccbages.cat

Mònica Busuldu Cabot
(Tècnica d’Envelliment i Diversitat 
Funcional)
93 693 03 84
tractambe@ccbages.cat

Horari

De 8 a 15 h (de dilluns a divendres). 
De 15.30 a 18 h (dilluns, a excepció 
període comprès dintre el 15 de juny i el 
15 de setembre).

servei d’Inclusió social Serveis:

• Servei de primera acollida del Bages.

• Servei d’interpretació lingüística.

• El Servei d’Assessorament d’Estrangeria.

• Xarxa per a l’Acollida i la Inclusió de les 
persones Refugiades al Bages i sol·licitants 
de protecció internacional al Bages (XAIR).

• El consell de les persones grans del Bages.

• Servei d’assessorament especialitzat en 
discapacitat.

• Servei d’intèrpret de llengua de signes.

• Suport a les persones sordes oralistes.

• Recursos d’interès per a persones grans, 
persones amb diversitat funcional, familiars, 
entitats i associacions i professionals que 
treballen amb aquests col·lectius.

• Desenvolupament d’activitats i programes 
de sensibilització, bon tracte i convivència 
en la diversitat als ajuntaments, centres 
educatius de primària, centres educatius 
de secundària i adreçades a la ciutadania 
en general.

• Servei de transport adaptat i assistit del 
Bages.

• Estudis, diagnosis i plans d’actuació.

• Consell de les Persones Grans del Bages.

• Taula per l’Acollida, la Protecció i la Inclusió 
dels adolescents i joves que han migrat 
sols al Bages.

• Protocol d’Actuació contra els 
maltractaments a les Persones Grans del 
Bages.



 

CAtàleg De seRVeIsCONsell COMARCAl Del BAges

      àrea de turisme

Responsable

Montserrat Selga Basomba
93 693 03 96
turisme@ccbages.cat 

Personal adscrit

Ferran Climent Costa
(Director científic del Geoparc)
93 693 03 95
info@geoparc.cat

Montserrat Selga Basomba
(Tècnica del Rebost del Bages)
93 693 03 96
rebostbages@ccbages.cat 

Gemma Jimenez Cortés (Administrativa)
93 693 03 89
jimenezcg@ccbages.cat 

Horari

De 8 a 15 h (de dilluns a divendres). 
De 16 a 18.30 h (dilluns, a excepció del 
període comprés entre el 15 de juny i el 
15 de setembre).

Bages turisme Turisme del Consell Comarcal treballa en la 
planificació turística del Bages: gestiona les 
polítiques turístiques i desenvolupa projectes 
estratègics per fer valdre els actius turístics 
de la comarca a través de l’ens Bages 
Turisme. Destaca la incorporació del relat 
turístic del Bages-Geoparc per vetllar pel 
desenvolupament territorial i situar el turisme 
com a un dels fonaments del desenvolupament 
social i econòmic de la comarca del Bages.

Es duen a terme accions dirigides als agents 
del sector turístic de la comarca tant públics 
com privats: formacions, tallers, sortides de 
coneixement, programes de competitivitat, 
elaboració i distribució de fulleteria, participació 
en fires, gestions de xarxes, intercanvis del 
sector, ordenació de la informació, etc.

Les accions dirigides a públic final (turistes i 
visitants) són accions de promoció com trips 
i publicitat i accions de comunicació per a 
donar a conèixer i promocionar la destinació 
Bages-Geoaprc a través dels webs i xarxes 
socials següents:

www.bagesturisme.cat 
 @bagesturisme 
www.rebostbages.cat 

@rebostbages
www.geoparc.cat 

@geoparccatalunyacentral
 

+

+

+

http://bagesturisme.cat/
https://www.facebook.com/bagesturisme
http://twitter.com/bagesturisme
http://instagram.com/bagesturisme
https://www.facebook.com/rebostbages/
https://twitter.com/rebostbages
https://www.facebook.com/parcgeologiciminer
https://twitter.com/Geoparc
http://bagesturisme.cat/
http://www.rebostbages.cat/
http://geoparc.cat/


 

CAtàleg De seRVeIsCONsell COMARCAl Del BAges

      Desenvolupament Comarcal

Responsable

Isabel Ledesma Fernández
93 693 03 83
peconomica@ccbages.cat

Personal adscrit

Adrià Martí Torra
(Tècnic AODL Pla industrial)
93 693 03 52
pindustrial@ccbages.cat  

Carla Puiggrós Mussons
(Tècnica AODL programa taula de la 
formació del Bages)
93 693 03 83
formabages@ccbages.cat 

Cristina Casals Alguacil
(Auxiliar administrativa)
93 693 03 83
peconomica@ccbages.cat

Joan Martínez Vila (Tècnic)
93 693 03 52
peconomica@ccbages.cat

Promoció Comarcal 
i Dinamització 
socioeconòmica

Horari

De 8 a 15 h (de dilluns a divendres).
De 15.30 h a 18 h (dilluns, a excepció 
del període comprés entre el 15 de juny i 
el 15 de setembre).

L’Àrea de Desenvolupament Comarcal treballa 
amb l’objectiu de fomentar l’ocupació i el 
desenvolupament econòmic de la comarca, 
dona suport als ajuntaments en la promoció 
de les empreses i la gestió dels polígons 
industrials.

Serveis:

• Consulta de bases de dades de sòl 
industrial dels polígons i empreses.

• Servei de localització empresarial en la 
cerca d’espais per a noves ubicacions i/o 
noves indústries.

• Difusió i promoció conjunta dels polígons i 
d’empreses del Bages a través de la web 
comarcal www.poligonsbages.cat

• Assessorament i acompanyament per 
fer negoci en economia circular a través 
d’estratègies i aplicabilitat al territori.

• Estudis, diagnosis i plans d’actuació.

• Taula de formació del Bages: òrgan de 
participació sectorial i de caràcter consultiu 
que té com a missió la millora i l’impuls de 
la formació laboral a la comarca.

+

http://poligonsbages.cat/


 

CAtàleg De seRVeIsCONsell COMARCAl Del BAges

      Desenvolupament Comarcal

Responsable

Isabel Ledesma Fernández
93 693 03 83
peconomica@ccbages.cat

Personal adscrit

Marina González Descarga
(Tècnica de coordinació de programa de 
treball i formació)
93 693 03 62
peconomica@ccbages.cat 

Horari

De 8 a 15 h (de dilluns a divendres).
De 15.30 h a 18 h (dilluns, a excepció 
del període comprés entre el 15 de juny i 
el 15 de setembre).

Programes d’Ocupació L’Àrea de Desenvolupament Comarcal, 
gestiona programes per fomentar l’ocupació 
a la comarca mitjançant subvencions del 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i de la 
Diputació de Barcelona.

Serveis:

• Gestió de programes per fomentar 
l’ocupació a la comarca del Bages.

• Contractes en pràctiques per a joves.

• Contractes de treball i formació a persones 
aturades majors de 45 anys, persones 
no perceptores ni d’atur ni de subsidi, 
persones perceptores de la Renda 
Mínima d’Inserció i altres persones en risc 
d’exclusió social.



 

CAtàleg De seRVeIsCONsell COMARCAl Del BAges

      àrea de territori i Mobilitat

Responsable

Noemí Fosas Ferrer
93 693 03 92
mediamb@ccbages.cat

Personal adscrit

Marta Fíguls Tristany
(Tècnica de Medi Ambient)
93 693 03 76
mediamb@ccbages.cat

Cristina Sala Trulls
(Tècnica d’Administració Especial)
93 693 03 92
mediamb@ccbages.cat
 
Horari

De 8 a 15 h (de dilluns a divendres).
De 15.30 a 18 h (dilluns, a excepció del 
període comprès entre el 15 de juny i el 
15 de setembre).

territori i Mobilitat Des de l’Àrea de Territori i Mobilitat, s’estudien 
i es gestionen diversos projectes d’interès i 
impacte territorial que afecten la comarca. 
A més a més es tramiten comunicacions 
d’activitats amb afectació al medi natural:

• Estudi i informe de planejament urbanístic, 
territorial i sectorial.

• Estudi i informe de projectes.

• Elaboració d’estudis.

• Elaboració de cartografia.

• Arranjament de camins.

• Promoció i execució d’accions i projectes 
per a la mobilitat sostenible i segura.

• Informe de modificacions de termes 
municipals.

• Tramitació de comunicacions prèvies per 
a la realització d’activitats organitzades 
de circulació motoritzada en grup al medi 
natural.

• Tramitació de comunicacions de crema.

• Col·laboració amb la Federació d’ADF del 
Bages-Moianès.



 

CAtàleg De seRVeIsCONsell COMARCAl Del BAges

      àrea de territori i Mobilitat

Responsable

Noemí Fosas Ferrer
93 693 03 92
mediamb@ccbages.cat

Personal adscrit

Sònia Oliver Díaz 
(Tècnica de Protecció Civil)
93 693 03 73
pcbages@ccbages.cat

Horari

De 8 a 15 h (de dilluns a divendres).
De 15.30 h a 18 h (dilluns, a excepció 
del període comprés entre el 15 de juny i 
el 15 de setembre).

Protecció Civil El servei de protecció civil comarcal presta 
assistència i suport als ajuntaments de la 
comarca en totes les tasques que integren la 
protecció civil municipal:

• Elaboració i implantació de plans de 
protecció civil.

• Elaboració de protocols d’actuació.

• Elaboració d’informes tècnics de plans 
d’autoprotecció.

• Realització de simulacres.

• Manteniment i actualització del catàleg 
de recursos i cartografia comarcal sobre 
riscos, recursos i elements vulnerables 
existents al territori.

• Suport tècnic en emergències d’abast 
de protecció civil (nevades, incendis 
forestals...).

• Coordinació amb altres agents implicats en 
la protecció civil.

• Promoció d’actuacions d’interès per a la 
protecció civil comarcal.

Pr
ote

cció Civil 

B A G E S



 

CAtàleg De seRVeIsCONsell COMARCAl Del BAges

      àrea de Medi Ambient

Responsable

Noemí Fosas Ferrer
93 693 03 92
mediamb@ccbages.cat

Personal adscrit

Marta Fíguls Tristany
(Tècnica de Medi Ambient)
93 693 03 76
mediamb@ccbages.cat

Gemma Cucurella Pinilla (Enginyera)
93 693 03 75
cucurellapg@ccbages.cat  

Cristina Sala Trulls 
(Tècnica d’Administració Especial)
93 693 03 92
mediamb@ccbages.cat

Marta Benítez Almedina 
(Tècnica)
93 693 03 80
mediamb@ccbages.cat

Medi Ambient Horari

De 8 a 15 h (de dilluns a divendres).
De 15.30 h a 18 h (dilluns, a excepció 
del període comprés entre el 15 de juny i 
el 15 de setembre). 

Des de l’Àrea de Medi Ambient es presta 
assistència als ajuntaments i es gestionen 
serveis i projectes per a la sostenibilitat 
ambiental i la millora de la qualitat de vida dels 
ciutadans de la comarca:

• Gestió dels sistemes d’abastament 
d’aigua potable en alta: Bages-Llobregat i 
Bages-Cardener. Subministrament d’aigua 
als municipis i elaboració i execució de 
projectes d’infraestructures d’abastament.

• Informe d’activitats sotmeses al règim 
de llicència ambiental (annex II de la Llei 
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció 
i control ambiental de les activitats), a 
través de la ponència comarcal d’avaluació 
ambiental.

• Planificació, elaboració i execució de 
projectes de restauració d’espais fluvials.

• Definició d’itineraris de natura.

• Realització d’informes, estudis i projectes 
en l’àmbit del medi ambient.



 

CAtàleg De seRVeIsCONsell COMARCAl Del BAges

      àrea de Medi Ambient

Responsable

Noemí Fosas Ferrer
93 693 03 92
mediamb@ccbages.cat

Personal adscrit

Judit Balaguer Madrid (Arquitecta)
93 693 03 75
balaguermj@ccbages.cat

Gemma Cucurella Pinilla (Enginyera)
93 693 03 75
cucurellapg@ccbages.cat 

Horari

De 8 a 15h (de dilluns a divendres).
De 15.30 a 18 h (dilluns, a excepció del 
període comprès entre el 15 de juny i el 
15 de setembre).

Oficina Tècnica Comarcal L’oficina tècnica presta servei als ajuntaments 
de la comarca en matèria d’enginyeria i 
arquitectura a través de la signatura de 
convenis de col·laboració o l’aplicació de 
taxes:

• Servei d’enginyeria: es destinen 
professionals enginyers als ajuntaments 
per a la realització de les tasques pròpies 
d’enginyeria municipal: control i inspecció 
d’activitats, manteniment d’instal·lacions 
municipals, supervisió de serveis, projecció 
i gestió d’obres d’instal·lacions.

• Servei d’arquitectura: es destinen 
professionals arquitectes als ajuntaments 
per a la realització de les tasques pròpies 
d’arquitectura municipal: planificació i 
gestió urbanística, informe de llicències 
i protecció de la legalitat urbanística, 
projecció i gestió d’obres d’urbanització i 
edificació. 



 

CAtàleg De seRVeIsCONsell COMARCAl Del BAges

      àrea de Medi Ambient

Responsable

Noemí Fosas Ferrer
93 693 03 92
mediamb@ccbages.cat

Personal adscrit

Marc Rotllan Puig (Enginyer)
93 693 03 80
bagesenergia@ccbages.cat

Cristina Sala Trulls
(Tècnica d’Administració Especial)
93 693 03 92
bagesenergia@ccbages.cat

Horari

De 8 a 15 h (de dilluns a divendres).
De 15.30 a 18 h (dilluns, a excepció del 
període comprès entre el 15 de juny i el 
15 de setembre).

Agència Comarcal de 
l’energia del Bages

L’Agència Comarcal de l’Energia del Bages 
presta assistència i suport als ajuntaments 
de la comarca per comptabilitzar i optimitzar 
la gestió dels consums energètics, per a  
l’execució d’actuacions per a l’estalvi i la 
millora de l’eficiència energètica, la utilització 
d’energies renovables i la mitigació i adaptació 
al canvi climàtic. Els principals serveis que 
realitza són:

• Implantació i explotació d’un sistema 
informatitzat de comptabilitat i gestió dels 
subministraments energètics. 

• Tramitació i seguiment de reclamacions a 
les companyies subministradores.

• Optimització de la contractació de 
subministraments energètics. 

• Monitoratge de consums elèctrics en 
equipaments públics.

• Realització de mesuraments puntuals 
(mesures luxomètriques d’enllumenats, 
mesuraments elèctrics in situ, descàrrega 
de dades de comptadors).

• Elaboració d’auditories energètiques en 
equipaments públics. Seguiment i suport 
en la implementació de les mesures 
proposades.

• Elaboració de memòries valorades, plecs 
de prescripcions i altra documentació 
tècnica vinculada a projectes de millora 
energètica (energies renovables, tecnologia 
LED en enllumenat públic, punts de 
recàrrega de vehicles elèctrics).

• Suport en l’elaboració i seguiment dels 
plans d’acció per a l’energia sostenible i el 
clima.

• Informació i assistència en la tramitació 
d’ajuts. 

• Realització d’accions formatives i de 
sensibilització ambiental.

• Assessorament general en matèria 
d’energia.



 

CAtàleg De seRVeIsCONsell COMARCAl Del BAges

      àrea d’educació i Cultura

Responsable

Aleix Solé Sellarés
93 693 03 93 i 93 693 03 57
educacio@ccbages.cat

Personal adscrit

Marina Escàmez Marquès 
(Administrativa)
93 693 03 57
educacio@ccbages.cat

Eva Sensada Correas
(Auxiliar administrativa)
93 693 03 93
educacio@ccbages.cat

Pere Vilarasau Soler (Xofer)
93 693 03 93

Montse Fernandez Vargas
(Acompanyant de transport)
93 693 03 93

Carme López Trasserras 
(Acompanyant de transport)
93 693 03 93

educació Horari

De 8 a 15 h (de dilluns a divendres).
De 15.30 h a 18 h (dilluns, a excepció 
del període comprés entre el 15 de juny i 
el 15 de setembre).

Serveis:

• Gestió del servei de menjadors escolars.

• Tramitació i gestió dels ajuts de menjador.

• Tramitació i gestió del servei de transport 
escolar.

• Tramitació dels ajuts de desplaçament.

• Transport adaptat i d’educació especial  
per menors en edat escolar.

• Dinamització dels consells d’infants 
municipals.

• Fomentar la participació d’escoles 
i municipis en el programa “Cultura 
Emprenedora a l’Escola” (CUEME).

Responsable

Aleix Solé Sellarés
93 693 03 93 i 93 693 03 57
educacio@ccbages.cat

Horari

De 8 a 15 h (de dilluns a divendres).
De 15.30 h a 18 h (dilluns, a excepció 
del període comprés entre el 15 de juny i 
el 15 de setembre).

Serveis:

• Gestió de l’Arxiu Comarcal del Bages 
que rep i conserva la documentació 
generada per organismes i centres oficials i 
donacions de particulars.

• Conservar, tractar i difondre el patrimoni 
documental.

• Declaracions de béns d’interès local.

Cultura



 

CAtàleg De seRVeIsCONsell COMARCAl Del BAges

      àrea de Joventut i Habitatge

Responsable

Aleix Solé Sellarés
93 693 03 93 i 93 693 03 57
educacio@ccbages.cat

Personal adscrit

Alba Pascual Sarri (Tècnica de joventut)
93 693 03 54
joventut@ccbages.cat

Anna Grau Bosch
(Tècnica d’ocupació juvenil)
93 693 04 26
joventut@ccbages.cat

Horari

De 8 a 15 h (de dilluns a divendres).
De 15.30 h a 18 h (dilluns, a excepció 
del període comprés entre el 15 de juny i 
el 15 de setembre).

Joventut Serveis:

• Donar suport i assessorament tècnic als 
ajuntaments per a la planificació i execució 
de polítiques de joventut.

• Coordinar i organitzar formació adreçada 
a professionals que intervenen en l’àmbit 
juvenil. 

• Organitzar accions de sensibilització per 
prevenir el consum de drogues i alcohol.

• Control de les instal·lacions juvenils i de les 
activitats de lleure amb joves.

• Tramitació del carnet d’alberguista.

• Gestió i tramitació Servei de Voluntariat 
Europeu: projectes per acollir joves 
voluntaris internacionals.

• Projectes per enviar joves d’entre 18 i 
30 anys a programes internacionals de 
voluntariat. 

• Assessorament en mobilitat internacional.

• Acompanyar persones joves en la transició 
del sistema educatiu al sistema laboral 
i/o ocupacional a través del referent 
d’ocupació juvenil.

• Dinamització juvenil als ajuntaments.



 

CAtàleg De seRVeIsCONsell COMARCAl Del BAges

      àrea de Joventut i Habitatge

Responsable

Chari Caballero García
93 693 03 61
habitatge@ccbages.cat

Personal adscrit

Marcel Escola Torra
(Arquitecte tècnic)
93 693 03 61
habitatge@ccbages.cat

Sonia Reillo Monteagudo
(Auxiliar administrativa)
93 693 03 77
habitatge@ccbages.cat

Elisenda Mata Aymerich
(Auxiliar administrativa)
93 693 03 61
habitatge@ccbages.cat

Horari

De 9 a 14 h (dilluns, dimarts i dijous).
De 16 a 18.30 h (dilluns, a excepció del 
període comprés entre el 15 de juliol i el 1 
de setembre).

Oficina de Rehabilitació i 
Habitatge

D’acord amb el conveni de col·laboració 
entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
i el Consell Comarcal del Bages per a 
l’assessorament i la gestió de serveis en 
matèria d’habitatge respecte de diverses 
tasques competència de la Generalitat de 
Catalunya, els serveis que es presten són:

• Informació i assessorament en matèria 
d’habitatge. 

• Tramitació de cèdules d’habitabilitat: 
primera, segona ocupació i duplicats. 

• Tramitació de sol·licituds d’ajuts per a la 
rehabilitació d’edificis d’ús residencial.

• Servei d’intermediació de deute hipotecari.

• Registre de sol·licitants d’habitatges de 
protecció oficial.

• Prestacions per al pagament del lloguer.

• Subvencions per al pagament del lloguer.

• Tramitació de denúncies per infraccions als 
habitatges.

• Prestacions econòmiques d’especial 
urgència per a l’habitatge.

• Tramitació Ajut Implícit lloguer. 



 

CAtàleg De seRVeIsCONsell COMARCAl Del BAges

      àrea de suport als Municipis i Consum

Responsable

Joan Monrós Careta
93 693 03 82
sim@ccbages.cat

Personal adscrit

Departament d’Informàtica

Valentí Cano Blancafort
(Tècnic auxiliar d’informàtica, seguretat i 
sistemes)
93 693 03 81
informatica@ccbages.cat

Jordi Rubinart Martínez
(Tècnic auxiliar d’informàtica i 
programació)
93 693 03 81
informatica@ccbages.cat

Suport als Municipis

Marc Caballol Solà 
(Tècnic auxiliar d’informàtica)
619 143 026
sim@ccbages.cat

Informàtica Daniel Portella Bergés
(Tècnic auxiliar d’informàtica)
648 032 779
sim@ccbages.cat

Horari

De 8 a 15 h (de dilluns a divendres).
De 15.30 h a 18 h (dilluns, a excepció 
del període comprés entre el 15 de juny i 
el 15 de setembre).

Serveis:

• Assistència tècnica als ajuntaments 
(software, hardware i còpies de seguretat).

• Assistència tècnica als ajuntaments en 
matèria de compra agregada de serveis de 
telecomunicacions.

• Assessorament, implantació i ús de les 
eines d’administració electrònica.

• Organització d’accions de formació per 
al personal dels ajuntaments sobre eines 
d’administració electrònica.

• Tramitació de certificats digitals (CATcert/ 
Idcat).

• Gestió i manteniment del GESCEM, 
programa de cementiris municipals. 

• Suport tècnic a les àrees operatives del 
Consell Comarcal.

Responsable

Carles Borràs Marín
93 693 04 03
ocic@ccbages.cat

Personal adscrit

María Carmen Rodríguez Cuadra
(Auxiliar administrativa)
93 693 03 53
ocic@ccbages.cat

Horari

De 9 a 14 h (de dilluns a divendres).
De 15.30 h a 18 h (dimecres).

Serveis:

• Informació i atenció als usuaris.

• Tramitació de reclamacions, queixes, 
denúncies i arbitratge.

• Xerrades de temàtiques d’interès per al 
consumidor.

Oficina Comarcal 
d’Informació al 
Consumidor (OCIC)



Consell Comarcal del Bages
Muralla de Sant Domènec, 24

08241 Manresa

Tel.   93 693 03 50
Fax 93 693 03 51

consell@ccbages.cat
www.ccbages.cat

SEGUEIX-NOS: 

¶ Dissenyat i maquetat per Eder Pozo.

https://goo.gl/maps/AUVuT2CKQ9T2
https://goo.gl/maps/AUVuT2CKQ9T2
https://goo.gl/maps/AUVuT2CKQ9T2
https://www.facebook.com/ccbages
https://twitter.com/consellbages
https://www.ederpozo.com/
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