
Un any
de compromís

amb el territori



OBJECTIUS INICIALS 2021
CONCRECIÓ DEL DESPLEGAMENT DELS
SERVEIS TERRITORIALS1
8

4 Serveis Territorials desplegats a la tardor 2022
4 Serveis Territorials desplegats a la primavera 2023

 
Etapa 1. 2022
 
Vilafranca del Penedès
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Vilanova i la Geltrú
Departament d’Educació
El Vendrell
Departament Drets Socials
Igualada
Departament de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori
           

           

http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=3392


OBJECTIUS INICIALS 2021
DINÀMICA DE TREBALL A TRAVÉS DELS
CONSELLS DE DIRECCIÓ2

30
CONSELLS DE DIRECCIÓ DEL PENEDÈS

Anoia
Alt Penedès - Garraf

Baix Penedès

Actes i reunions com a delegat - 158
20 Consells de Coordinació Territorial amb
Alcaldesses i Alcaldes
 30 Consells de Direcció del Penedès

Reunions internes de la Generalitat - 172

Visites de membres del govern - 47

 

           

           
.

més de 300 reunions i actes

http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=3392


OBJECTIUS INICIALS 2021
POLÍTICA DE PROXIMITAT I SERVEI A
TOTS ELS AGENTS DEL TERRITORI3

85
Visites territorials a municipis o Consells Comarcals 

 

Creació de sinergies amb el territori
Presents a les xarxes socials:

 Twitter @delgovpenedes (667seguidors) 
 Instagram @gencat.penedes (566 seguidors)

Informació als ens locals de subvencions i informació d’interès publicades
Consell territorial de la Vegueria: 

Trobada mensual amb totes les alcaldies per tractar temes d’interès
municipal (pandèmia, salut, crisi humanitària Ucraïna, fons NEXT,
mobilitat...) 

Treball constant amb agents: 
Consells Comarcals, universitats, agents econòmics, entitats socials, 
 cooperatives, etc.

Trobades i taules sectorials
Agenda rural, mobilitat, infraestructures, salut, etc.

           



OBJECTIUS INICIALS 2021
IMPULSAR EINES DE PLANIFICACIÓ COM A
ELEMENTS DE COHESIÓ 4

Detectant les necessitats del territori 
Territorialitzant el Pla de Govern
Aprofitant les fortaleses i oportunitats del
Penedès
Treballant transversalment amb tots els
Departaments          

Fer efectives les quatre transformacions
amb mirada Penedesenca 

           
.
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com ho estem fent
Treballant amb transparència

Escoltant el territori
Apropant la Generalitat a la ciutadania

objectius 2022



OBJECTIUS I MÉS DE 195 ACCIONS PER
LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA I SOCIAL
DEL  PENEDÈS20

1. Impulsar una formació diversificada i equilibrada territorialment 
2. Augmentar l'ús social del català.
3. Promoure una mobilitat col·lectiva, connectada i descarbonitzada.
4. Planificar la regió sanitària del Penedès i enfortir l'atenció primària i comunitària. 
5. Implementar la Transició energètica al Penedès.
6. Potenciar la indústria, la innovació empresarial i el sector primari per millorar la competitivitat
territorial i la qualitat en el treball.
7. Assolir una millor cohesió social a través de l'educació, la cultura i l'esport. 
8. Donar suport actiu al sector en la transformació cap a un turisme sostenible ambientalment,
social i econòmic. 
9. Continuar impulsant infraestructures viàries fonamentals per la demarcació.
10. Potenciar les polítiques d'accés a l'habitatge.          



OBJECTIUS I MÉS DE 195 ACCIONS PER
LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA I SOCIAL
DEL  PENEDÈS20

11. Optimitzar la resposta operativa dels cossos de seguretat i emergències.
12. Promoure un estil de vida saludable.
13. Prioritzar l'atenció al benestar emocional de la ciutadania.
14. Garantir l'accés a la cultura construint un sistema cultural de referència a la vegueria.
15. Millorar l'accessibilitat de l'administració de justícia.
16. Fomentar la creació d'espais o equipaments socials i residencials per a gent gran.
17. Fer efectiva la perspectiva de gènere, assolir la transversalitat de les polítiques d'igualtat i
avançar en l'erradicació de les violències masclistes.
18. Donar suport i acompanyar als ens locals, potenciant la col·laboració entre municipis i
elaborant una estratègia específica per al Penedès.
19. Consolidar una estratègia cohesionadora des de la Delegació del Govern. 
20. Apropar la Generalitat a la ciutadania.
          



Presidència

Avantprojecte de Llei de Governs Locals 
Avantprojecte de Llei d’Ocupació Pública 

Avantprojecte de Llei de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
Avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals 

 
Barems en les subvencions i modificació de les
Bases reguladores talent esportiu: Subvencions

Programa B, Impacte, Federacions, Consells
esportius.

 
Coordinació i Cooperació de la secretaria general

de l’Esport i l’Activitat física amb el Departament de
Salut, Educació, entre d'altres com Loteries.

 

COOPERACIÓ I ADMINISTRACIÓ LOCAL

Un any apropant la Generalitat al territori

Seguiment del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC)
Assessorament en sol·licituds de modificació.
Increment del Fons de Cooperació Local 2022

 

IMPULS NORMATIU

LEGISLATURA DE 
L’ESPORT FEMENÍ



Vicepresidència, Polítiques
Digitals i Territori 

Desplegament dels
Serveis Territorials

tardor 2022
   Implantació dels Serveis Territorials, amb conveni amb

l’Ajuntament d'Igualada. Nomenament del director dels
Serveis Territorials la tardor de 2022.  

Planificació de l'inici per a la
construcció de 182 habitatges de
lloguer assequible promoguts per

l'INCASÒL
Igualada 

Vilafranca del Penedès
Sant Pere de Ribes

Calendarització dels treballs pendents, 
Presentació del catàleg del paisatge del Penedès 

Compromís d’aprovació de l’avenç a finals de 2022. 
 

Pla Territorial del Penedès 

Habitatge
Un any connectant el Penedès



Empresa i Treball 

Programa “Treball a les comarques”, impulsat pel
SOC destinat a concedir ajuts a aquells territoris amb
més necessitats de reequilibri territorial i econòmic.
Enguany la comarca del Baix Penedès s’ha sumat a

aquest programa on ja participava l’Anoia. 
 

Nova seu de l’oficina d’ACCIÓ de la Vegueria Penedès
 

L’agència per la competitivitat de l’empresa de la
Generalitat de Catalunya comptarà aquesta tardor amb
una nova oficina al territori, a Sitges en concret, sumant-
se a la xarxa d’oficines que l’agència té al territori i arreu

del món. 
 
 

Treballem per la reindustrialització del Penedès
 



Salut Regió sanitària del Penedès i enfortir l'atenció
primària i comunitària.

 

50Pla d'inversions plurianual 
Consorci Sanitari Alt Penedès - Garraf

Consorci Sociosanitari d'Igualada
 
 

Pla funcional ampliació de l’Hospital del
Vendrell.

M d'€

Redacció, des de la Regió sanitària, conjuntament amb el proveïdor
Xarxa Santa Tecla i Catsalut. Durant el 2022, obres de reforma i

ampliació de la nova àrea d’urgències i Rehabilitació de l’Hospital del
Vendrell, 900.000 euros, finançats per la Fundació Xarxa Santa Tecla.



Economia i Hisenda 

7,8
 El Penedès ja ha rebut 7,8 milions d’euros dels Fons

Next Generation EU, fins al maig de 2022. 
 

Pressupost de la Generalitat inversió 2022 Penedès. El 50% de la
inversió a la vegueria del Penedès es concentra en actuacions

vinculades al cicle de l’aigua, i arriba al 86% si hi afegim els
imports assignats en els àmbits de salut, educació i habitatge.

 
És destacable el reforç als serveis públics (mossos d’esquadra,

bombers, sanitaris, recursos educatius, etc.), que respon a
l'augment demogràfic. 

76,9M d'€ M d'€

Pressupost com a garantia per avançar cap al progrés
econòmic i social de la demarcació i del país



Igualtat i Feminismes
Perspectiva de gènere, transversalitat de les polítiques d'igualtat i

erradicació de les violències masclistes

91
Finançament del nou Acord Marc d'Igualtat i

Feminismes a Catalunya pel període 2022-2025

2,5M d'€ M d'€
Finançament pel desplegament de la Xarxa Servei

d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) a la
Vegueria Penedès pel període 2022 - 2025



Acció Exterior i Govern Obert 

17 de desembre 

Celebració a la UPC de Vilanova i la Geltrú, de la primera de les conferencies celebrades a les vegueries, en el marc
de la participació del Govern de la Generalitat a la Conferència sobre el Futur d’Europa , sota el títol “Economia,

justicia social, ocupació i transformació digital”
 

Conferència sobre el futur d'Europa

Un any connectats al món



Educació 

FONS REACT. Per l'adequació d’edificis escolars a
traves del propi departament d'educació o d'INFRACAT 

·
Escola Els quatre vents de Copons (0,35 M€) 

Escola Agnès de Sitges (2,4M€)
Escola Teresa Godes i Domènech del Montmell (3,5 M€) 

Escola Jacint Verdaguer de la Granada. En construcció (4,4 M€)
 

10,6M d'€
 Implantació dels Serveis Territorials, amb conveni amb
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Nomenament del

director de Serveis Territorials el juliol de 2022.  

Nomenament del
Director de Serveis

Territorials 

4 noves escoles

Un any de més i millors oportunitats educatives



Recerca i Universitats 

40 noves places del grau d’Infermeria de la Universitat
Rovira i Virgili (URV) a la nova seu de Vilafranca del
Penedès.
 
40 noves places a la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
(Unitat Docent Igualada UdL) a Igualada

80Noves places universitàries

Nova oferta universitària al Penedès

80 al Vendrell Universitat Rovira i Virgili (URV)
40 a Vilafranca Universitat Rovira i Virgili (URV) 

240 a Igualada Universitat de Lleida (UdL)
410 a Vilanova i la Geltrú Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 
 770 places al Penedès



Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural 

Desplegament dels
Serveis Territorials

tardor 2022
   Implantació dels Serveis Territorials, amb conveni amb

l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Nomenament del
director dels Serveis Territorials la tardor de 2022.  

Tots els consells comarcals penedesencs s'han acollit a la línia
d'ajuts convocada per l'ICAEN i tindran oficines comarcals

d'impuls a la transició energètica.
 

Pla territorial per a la implantació de les instal·lacions d'energies
renovables a Catalunya, model energètic basat en la generació

distribuïda en el territori i participada per la ciutadania. 
 

3,6 M d'€

Un any vertebrant el territori



Interior 

Visites a Comissaries dels Mossos d’Esquadra 
 Visites a Parcs de Bombers 

 Visites a oficines d'Agents Rurals
Pla INFOCAT Consells Comarcals

 

Consolidació de la Policia Marítima del cos dels Mossos
d'Esquadra a Vilanova i la Geltrú a l'àrea marítima del

centre, així com consolidació d'efectius i bases nàutiques
arreu del litoral.

  Mossos
d'Esquadra57

Incorporació de 57 efectius de la promoció 2021.
 
 

Un any amb més serveis públics de proximitat

Consolidació Policia Marítima

Coordinació Territorial



Drets Socials 

El Govern planifica la construcció d’un nou edifici pel servei
d'atenció a infants i adolescents víctimes d'abusos sexuals al

Penedès.

Barnahus PenedèsDesplegament dels
Serveis Territorials

tardor 2022
   Implantació dels Serveis Territorials, amb conveni amb

l’Ajuntament de Vendrell. Nomenament del director de
serveis territorials la tardor de 2022.  

Presentació dels programes de rehabilitació
d'habitatges dels Fons Europeus, en una
jornada conjunta amb tots els municipis

 

Un any sumant drets socials 



Cultura 

Igualada capital de la cultura Catalana 2022
 

Col·laboració amb els principals actors culturals del territori
 

Col·laboració en diversos projectes de restauració -
rehabilitació monumental i museístics 

 
Creus de Sant Jordi 2022
Maria Carme Cardó i Soler

Colla Castellera Bordegassos de Vilanova i la Geltrú
 

Presentació a Vilanova i la Geltrú del Pacte
Nacional per la Llengua davant de representants

del món local i comarcal, agents socials i
econòmics, col·legis professionals, universitats i

administració de justícia.

Millor cohesió social a través de la cultura, l'educació i l'esport 



Justícia 

Finalització de la implementació del mòdul de tramitació digital
TRA de l’eJcat als diferents partits judicials (Igualada,

Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú i el Vendrell) 
 

 Amb aquesta actuació finalitza el desplegament de l’eJcat a la
judicatura civil de la vegueria

 

Subvencions a ens locals per a projectes adreçats a
recuperar la memòria democràtica, a través del

reconeixement i la difusió del patrimoni memorial de
Catalunya del període 1931-1980.

 
A la convocatòria del 2022 es van presentar 10 sol·licituds

de la Vegueria del Penedès.

Subvencions memòria
democràtica  

eJcat

 Millorar l'accessibilitat de l'administració de justícia
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