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MARC LEGAL
La Llei de l’organització comarcal de Catalunya determina que els consells
comarcals han d’elaborar un Programa d’actuació comarcal (PAC) que ha
d’incloure serveis, activitats i obres que han de dur a terme, la manera
d’acomplir-los, els mecanismes de coordinació amb els municipis i
comarques limítrofes i la previsió dels recursos necessaris per a ﬁnançar
les actuacions.

ANTECEDENTS
A l’inici del mandat 2015-2019, el document marc de programació i
d’actuació del Consell Comarcal estava recollit vigent era el PAC aprovat
pel Ple l’any 2010. Posteriorment, l’any 2014 es va procedir a l’aprovació
de la pròrroga i l’ampliació del PAC, per un termini reduït, amb la
ﬁnalitat de desenvolupar el projecte “Boscos del Vallès” i garantir-ne el
desenvolupament dels serveis previstos. Tanmateix, en aquesta mateixa
sessió, es va establir el compromís de començar les tasques d’elaboració
d’un nou PAC comarcal.
Per l’elaboració del nou PAC s’ha tingut en compte el context comarcal i
l’evolució de diferents indicadors econòmics i socials.
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CONTEXT GENERAL
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PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL PAC
L’elaboració del PAC es va concebre com a una oportunitat per a la
reﬂexió i reformulació del paper que, com a institucions i al llarg dels
propers anys, han de desenvolupar els ens locals comarcals
especialment en relació a l’impuls de polítiques de desenvolupament
que afavoreixin la millora de la qualitat de vida de les persones, la
consolidació i creació d’activitat econòmica i ocupació, la promoció
territorial sota criteris de sostenibilitat i respecte mediambiental i,
ﬁnalment, la consolidació de models de gestió basats en la
transparència, participació i el bon govern.
Amb aquesta visió, i amb la voluntat de deﬁnir prèviament un horitzó
de futur comú en les polítiques comarcals a promoure al llarg del
període 2016-2020, es va elaborar el document Bases per a una
estratègia compartida de les administracions públiques locals per al
període 2016-2020” que va servir de base per a l’aprovació de l’acord
5/2016 aprovat pel Consell d’Alcaldes i Alcaldesses celebrat el mes de
maig de 2016. Aquest contempla l’impuls d’una estratègia compartida
que, a partir del consens i la participació del conjunt d’ens locals,
permeti abordar els principals reptes del territori i de les
administracions públiques.

Fruit de la reﬂexió i anàlisi d’aquests elements, entre molts d’altres, es van
iniciar les activitats de concertació i participació necessàries per a
l’elaboració del “Programa d’Actuació Comarcal 2016-2020 (PAC)” i que
poden sintetitzar-se en les següents:

A NIVELL INSTITUCIONAL
A NIVELL TÈCNIC
2 sessions de treball amb 2 sessions amb l'equip de
preresentants
direcció
institucionals dels
ajuntaments
1 sessió amb consellers
comarcals
2 sessions de treball
Participants:
Sessions: 5

CONJUNT DE
TREBALLADORS /ES
2 sessions de treball
amb el conjunt de
treballadors/es

12 amb els equips tècnics
de les àrees
2 amb les consorcis
(turisme i residus)
Participants: 27
Sessions: 16

Participants: 46
Sessions: 2

Fruit i culminació de tots aquests treballs el Programa d’Actuació Comarcal
2016-2020 (PAC)” va ser aprovat per acord núm. 38/2016 del Ple del Consell
Comarcal, en sessió del dia 28 d’octubre de 2016. Amb aquesta aprovació si bé va
ﬁnalitzar el procés d’elaboració es va obrir el període de desplegament,
seguiment i valoració que ha arribat ﬁns a l’actualitat.

CONSELL COMARCAL
DEL VALLES OCCIDENTAL

UN FULL DE RUTA VIU I DINÀMIC
• El Programa d’Actuacions Comarcal 2016-2020 s’entén com a com
full de ruta i instrument per a l’acció política i tècnica del Consell
Comarcal del Vallès Occidental i dels consorcis adscrits (Consorci per
a la Gestió de Residus del Vallès Occidental i del Consorci de Turisme
del Vallès Occidental, dissolt el desembre de 2018).
• Aquest contempla un conjunt d'activitats complementàries
orientades articular estratègies institucionals i territorials que
permetin el desenvolupament de polítiques comarcals en tots aquells
aspectes que, des del lideratge comarcal, permetin abordar de forma
progressiva reptes identiﬁcats o que emergeixen en els propers anys.
• El PAC està concebut com a un document viu, dinàmic i obert a la
seva permanent adaptació a necessitats territorials. Vol posar èmfasi
en les preocupacions i demandes que des dels ens locals es
determinin com a elements comuns de les polítiques supralocals i/o
comarcals.
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EIXOS DEL PAC
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ADAPTACIÓ DEL PRESSUPOST COMARCAL AL PAC
Des de l’any 2016, l’elaboració del Pressupost Comarcal es
fa en base a la nova estructura del PAC, en els quatre eixos
de treball.
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VALORACIÓ DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ
La valoració del conjunt del Programa d’Actuació Comarcal (PAC)
s’ha portat a terme a partir de la metodologia de Quadre de
Comandament. Aquesta ha permès analitzar el nivell d’assoliment
dels objectius estratègics establerts en el PAC a partir de la valoració
de l’estat d’execució de les 201 accions previstes per a cadascun
dels eixos, línies i programes de treball.
L’estat d’execució s’ha ponderat segons tres
segons indicador de color:

nivells diferenciats

• Accions realitzades i/o en
desenvolupament: verd
• Accions iniciades: ambre
• Accions no
realitzades:vermell

Segons les dades globals del Quadre de Comandament, s’han
realitzat o iniciat el 91% de les actuacions previstes al PAC. Un 9%
no s’han realitzat, bé perquè no s’han considerat prioritàries des del
conjunt dels ens locals de la comarca o bé per inexistència del
finançament d’altres administracions per a dur-les a terme.

EIX 1. COHESIÓ SOCIAL I QUALITAT DE VIDA
Les accions incloses en aquest eix tenen com a finalitat general
contribuir a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes
de la nostra comarca en tots aquells àmbits d’intervenció considerats
com a prioritaris: atenció social bàsica, inclusió social i atenció a la
població fràgil, promoció de la igualtat d’oportunitats, atenció a la
dependència, potenciació de l’ocupació de qualitat, entre d’altres.
Aquest Eix ha acumulat més del 80% del pressupost comarcal cada
any durant aquest mandat.
De les 54 accions previstes en el PAC el 85% s’han realitzat o estan en
curs, l’11% s’han iniciat i només 2 (4%) no s’han arribat a executar. L’alt
volum d’accions portades a terme al llarg d’aquest període també es
correspon amb el pressupost executat per aquest eix i que és,
percentualment, el que registra major quantia.
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EIX 2. DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Aquest eix contempla un total de 42 accions orientades a la
promoció de la formació professionalitzadora, l’impuls i consolidació
de models econòmics més socials i sostenibles i d’altres específics,
espais de concertació i mesures específiques en matèria de
reindústrialització, l’optimització dels serveis a emprenedors i la
promoció del coneixement i la innovació com a palanques clau per
al desenvolupament socioeconòmic.

Del conjunt d’accions, el 71% de les planificades estan realitzades i/o
en desenvolupament, el 19% estan avaluades com a iniciades i
només el 10% (4 accions) no s’han pogut iniciar. Destacar que
l’execució d’aquestes activitats ha estat condicionat anualment per
l’aprovació de subvencions promogudes per la Generalitat de
Catalunya, bàsicament SOC, i la Diputació de Barcelona en el marc
de les diferents convocatòries previstes en el Pla "Xarxa de Governs
Locals 2016-2019".
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EIX 3. MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
L’Eix 3 és el que més accions contempla (un total de 61) atès que
integra les accions del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès
Occidental agrupades, per la coherència interna, dins de la Línia 16:
per millorar la gestió de residus.
Del total de les accions, el 59% ha estat realitzades o estan en
desenvolupament, el 20% estan en fase inicial i el 21% no s’han portat
a terme. La major part d’aquestes darreres (un total de 13) es
corresponen a les actuacions de gestió de l’aigua, urbanisme,
ordenació territorial i benestar animal.

En aquests àmbits no s’ha considerat prioritària l’actuació en aquest
mandat, en el qual s’ha fet un important esforç per posar en marxa el
projecte Boscos del Vallès, la prevenció d’incendis forestals i s’ha fet
una important aposta per les energies renovables. A més, s’ha invertit
en obra pública millorant les instal·lacions comarcals i fent-les més
eficients energèticament.
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EIX 4. EINES PEL BON GOVERN
Amb la finalitat de promoure nous models de governança i concertació
territorial així com també de gestió de les polítiques públiques
comarcals aquest eix, integra un total de 44 accions de caràcter
transversal. En aquest cas el nivell totes les accions han estat
realitzades o desenvolupament (77%) o iniciades (23%).
De fet, en aquest mandat, i amb la voluntat de recuperar el prestigi
institucional de l’ens i millorar les condicions de treball del personal,
s’ha fet una important aposta per a aplicar noves eines pel bon govern,
que garanteixin la transparència i l’accés a la informació, la
comunicació, la implementació de l’administració electrònica, la millora
del coneixement i anàlisi territorial i el desenvolupament d’estratègies
sectorial i territorials.

Val a dir que també s’han portat a terme millores de processos interns
i en les eines de gestió, a més d’un creixement del 40% de la plantilla,
al mateix temps que s’han disminuït les retribucions a càrrecs electes.
També s’han dedicat esforços a respondre les recomanacions de
l’informe de 2015 de la Sindicatura de Comptes.
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SEMÀFOR DEL PAC
EIX 1. COHESIÓ SOCIAL I QUALITAT DE VIDA

ACCIONS

LÍNIA 1. PER GARANTIR ELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS
PROGRAMA 1.1.1. SERVEI BÀSIC D’ATENCIÓ SOCIAL

Equips bàsics d'atenció social bàsica

LÍNIA 2. PER ATENDRE LA INCLUSIÓ SOCIAL I LA POBLACIÓ FRÀGIL
PROGRAMA 1.2.1. SUBSISTÈNCIA BÀSICA

Taula comarcal de salut
La parada solidària
Gestió i suport tècnic a rebostos
Lots de suport social

PROGRAMA 1.2.2. POBRESA ENERGÈTICA

Prestacions econòmiques d'urgència social
Acció comarcal contra la pobresa energètica

LÍNIA 3. PER GARANTIR LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS
PROGRAMA 1.3.1. ATENCIÓ INFÀNCA I ADOLESCÈNCIA

Servei d'equips d'atenció a la infància i a l'adolescència (SEAIA)

PROGRAMA 1.3.2. IGUALTAT I DRETS CIVILS

Centres oberts i recursos socioeducatius
Servei dinformació i atenció a les dones (SIAD)
Campanya de sensibilització "piula contra la violència masclista"
Promoció d'igualtat i gènere
Accions LGTBIQ (Lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres, intersexuals i queer)

PROGRAMA 1.3.3. MIGRACIONS I CIUTADANIA

Servei de primera acollida
Servei de traducció i interpretació (SETI) per a persones nouvingudes
Servei d'assessorament tècnic
Amb les persones refugiades, el Vallès comarca d'acollida a persones nouvingudes

PROGRAMA 1.3.4. SUPORT A FAMÍLIES

Convivència intercultural
Ajuts individuals de menjador escolar (AIM)
Servei de transport escolar

LÍNIA 4. PER PROMOURE L’AUTONOMIA I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA
PROGRAMA 1.4.1. ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

Serveis d'atenció domiciliària (SAD) - ABSS

PROGRAMA 1.4.2. DEPENDÈNCIA

Servei de teleassistència
Equip atenció dependència (PIAS)
Banc de dispositius de suport a la dependència (DSD)
Servei d'acompanyament

PROGRAMA 1.4.3. DIVERSITAT FUNCIONAL

Servei de transport adaptat
Turisme accessible

LÍNIA 5. PER GARANTIR ALTRES DRETS BÀSICS
PROGRAMA 1.5.1 SALUT

Taula comarcal de salut

PROGRAMA 1.5.2. EDUCACIÓ
PROGRAMA 1.5.3. HABITATGE

Activitats educatives
Oficina comarcal d'habitatge
Qualitat de l'edificació i rehabilitació de l'habitatge
Programes socials de l'habitatge
Programa de mediació per al lloguer social
Coordinació amb l'àrea bàsica de serveis socials comarcals
Implementació ILP 24/2015 per fer front a l'emergència habitacional

PROGRAMA 1.5.4. JOVENTUT

Oficina jove
Visites a activitats d'educació en el lleure

PROGRAMA 1.5.5. ESPORTS

Visites de compliment de la normativa d'instal·lacions juvenils
Turisme esportiu

PROGRAMA 1.5.6. CULTURA

Consells esportius
Turisme cultural

PROGRAMA 1.5.7 COOPERACIÓ INTERNACIONAL

Atenció a situacions d'emergència internacional
Codesenvolupament

PROGRAMA 1.5.8. PUNT DE VOLUNTARIAT COMARCAL

Punt de voluntariat ABSS

PROGRAMA 1.5.9. GENT GRAN

Congrés de la gent gran
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SEMÀFOR

LÍNIA 6. PER POTENCIAR L’OCUPACIÓ DE QUALITAT
PROGRAMA 1.6.1 ACCÉS AL MERCAT DE TREBALL

Serveis ocupació a la comarca
Programes per la millora de l'ocupabilitat
Cohesió i contractació

PROGRAMA 1.6.2 PLA DE GARANTIA JUVENIL

PROGRAMA 1.6.3 QUALITAT DE L’OCUPACIÓ

Xarxa impulsors pla de garantia juvenil
Programes d'ocupació
Contractació joves en pràctiques
Converses del mercat de treball
Igualtat de gènere al mon laboral
Tallers Instituts d'Educació Secundària

Estat de les accions
Pla d'Actuació Comarcal 2016-2020
46 Realitzades i/o en desenv.
6 Iniciades
2 No realitzades
54 Total d'accions

EIX 1. COHESIÓ I QUALITAT DE VIDA
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EIX 2. DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL

ACCIONS

LÍNIA 7. PER IMPULSAR LA FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA
PROGRAMA 2.7.1.ANÀLISI I PLANIFICACIÓ

Anàlisi i planificació de la formació professional

PROGRAMA 2.7.2 INTERACCIÓ DELS SISTEMES EDUCATIUS

Treball en xarxa i promoció de noves iniciatives
Mesa Formació pel treball

PROGRAMA 2.7.3. CONNEXIÓ FORMACIÓ I ENTORN

Formació dual a l'empresa
Vocacions industrial

LÍNIA 8. PER DESPLEGAR UNA ECONOMIA SOCIAL I SOSTENIBLE
PROGRAMA 2.8.1. ECONOMIA VERDA I CIRCULAR

Treball en xarxa
Preparació i qualificació de recursos humans
Accions de divulgació i sensibilització promoció econòmica
Detecció d'oportunitats i suport a empreses/projectes
Emprenedoria i ocupació entorn l'economia verda i circular
Promocio econòmica al teixit productiu
Nous models de consum

PROGRAMA 2.8.2. ECONOMIA COOPERATIVA, SOCIAL I SOLIDÀRIA

Treball en xarxa
Foment de l'economia social i solidària
Fomen idees envovadores
Impuls de nous models de finançament

PROGRAMA 2.8.3. RESPONSABILITAT SOCIAL EMPRESARIAL

Diagnosi i proposta pla de RSC en admon públiques i ESS
Potenciar el valor de l'RSE i la competitivitat empresarial i territorial
Accions de divulgació i sensibilització
Suport en la integració de l'RSE a l'empresa

LÍNIA 9. PER POTENCIAR SECTORS ECONÒMICS ESPECÍFICS
PROGRAMA 2.9.1 COMERÇ

Mercavallès
Modificació franja horària establiments comercials
Models territorials de comerç
Servei prèstec carpes

PROGRAMA 2.9.2. TURISME

Consorci de turisme del Vallès Occidental

LÍNIA 10. PER IMPULSAR LA REINDUSTRIALITZACIÓ
PROGRAMA 2.10.1. POLÍGONS INDUSTRIALS

Servei de informació i difusió industrial
Cooperació i dinamització territorial
Política industrial local comuna: fiscalitat, usos i sòl

PROGRAMA 2.10.2. INDÚSTRIA AVANÇADA

Pla d'accés a la fibra òptica de les empreses industrials
Pla integral d'acceleració de la indústria 4.0

LÍNIA 11. PER OPTIMITZAR ELS SERVEIS A EMPRESES I EMPRENEDORS
PROGRAMA 2.11.1. CENTRE DE SERVEIS BÀSICS I AVANÇATS

Centre de serveis bàsics
Centre de serveis avançats

PROGRAMA 2.11.2. COMPETITIVITAT EMPRESARIAL

Prospecció empresarial
Xarxes comercials de proximitat
Cooperació i networking empresarial
Millora gestió empreses turístiques

PROGRAMA 2.11.3. CULTURA EMPRENEDORA

Cultura emprenedora a l'escola
Cultura emprenedora en la formació secundària i la formació professional
Actitud emprenedora al llarg de la vida
Emprenedoria d'impacte

LÍNIA 12. PER PROMOURE EL CONEIXEMENT I LA INNOVACIÓ
PROGRAMA 2.12.1. INNOVACIÓ I TREBALL EN XARXA

Treball en xarxa
Turisme de reunions i coneixement

Estat de les accions
Pla d'Actuació Comarcal 2016-2020
31 Realitzades i/o en desenv.
8 Iniciades
3 No realitzades
42 Total d'accions

EIX 2. DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL
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SEMÀFOR

EIX 3. MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

ACCIONS

LÍNIA 13. PER OPTIMITZAR ELS RECURSOS NATURALS
PROGRAMA 3.13.1 SERVEI COMARCAL DE BIOMASSA FORESTAL

Estructuració del mercat de compravenda de biomassa forestal a la comarca
Instal·lacions tèrmiques de biomassa forestal
Treball en xarxa per al foment de l'ús de biomassa forestal de proximitat

PROGRAMA 3.13.2. PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS

Actuacions i obres en infraestructures forestals
Zones estratègiques prioritàries
Treball en xarxa per a la prevenció d'incendis

PROGRAMA 3.13.3. ALTRES RECURSOS NATURALS

Gestió de l'aigua

LÍNIA 14. PER LLUITAR CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC
PROGRAMA 3.14.1. ENERGIA

Millora a la comarca de l'eficiència i l'estalvi energètic a les administracions
Implementació a la comarca d'energies renovables a les administracions
Treball en xarxa per a la promoció de l'estalvi energètic i la reducció d'emissions deCO2
Servei comarcal d'energia

PROGRAMA 3.14.2. QUALITAT DE L’AIRE

Millora i reducció de les emissions de CO2
Seguiment de la qualitat de l'aire
Treball en xarxa per al control i la millora de la qualitat de l'aire
Mobilitat eficient i de baixes emissions
Foment de la reducció d'emissions

LÍNIA 15. PER PROTEGIR EL MEDI NATURAL I L’ESPAI PÚBLIC
PROGRAMA 3.15.1. MEDI NATURAL i ORDENACIÓ FORESTAL

Turisme actiu i de natura
Planificació forestal
Associacionisme forestal

PROGRAMA 3.15.2 ACTIVITAT AGROPECUÀRIA I ALIMENTÀRIA

Turisme gastronòmic

PROGRAMA 3.15.3. URBANISME

Transformacions urbanístics
Plantejament urbanístic
Serveis tècnics de suport als ajuntaments

PROGRAMA 3.15.4. PROTECCIÓ CIVIL

Plans d'autoprotecció
Coordinació d'emergències
Assistència i suport als plans d'actuació municipal

PROGRAMA 3.15.5. QUALITAT AMBIENTAL

Llicències ambientals d'activitats
Actuacions d'educació i sensibilització

PROGRAMA 3.15.6. BENESTAR DELS ANIMALS

Prevenció de l'abandonament i el maltractament

LÍNIA 16. PER MILLORAR LA GESTIÓ DE RESIDUS
PROGRAMA 3.16.1.PLANIFICACIÓ

Pla de gestió dels residus i recursos del Vallès Occidental 2016-2020

PROGRAMA 3.16.2. TRACTAMENT I RECOLLIDA DE RESIDUS

Fracció resta: centre de tractament de residus del Vallès Occidental

Observatori de residus
Fracció orgànica: planta de biometanització de Can Barba
Residus voluminosos: planta intercomarcal de reciclatge
Envasos
Fracció vegetal
Deixalleries: diverses fraccions i Terrassa neta
Dipòsit controlat
Servei comarcal de recollida d'oli
Residus especials en petites quantitats
Servei deixalleria mòbil
Serveis distribució de compost
Servei recollida càpsules de cafè
PROGRAMA 3.16.3. PREVENCIÓ I FOMENT DEL RECICLATGE

Programa activitats educació ambiental
Sensibilització i conscienciació ciutadana
Setmana del medi ambient: setmana de prevenció
Programa per reduir el malbaratament alimentari

PROGRAMA 3.16.4.SERVEIS ALS AJUNTAMENTS

Suport a plans locals, deixalleries municipals, eficiència serveis
Cicle jornades tècniques
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SEMÀFOR

LÍNIA 17. PER MILLORAR LES INFRAESTRUCTURES DEL TERRITORI
PROGRAMA 3.17.1. ORDENACIÓ TERRITORIAL

Senyalització de recursos turístics i camins
Manteniment de la cartografia comarcal
Base digital de dades comarcals
Inventari de camins comarcals
Inventari de béns immobles del Consell Comarcal

PROGRAMA 3.17.2. OBRA PÚBLICA

Suport a inversions turístiques
Gestió PUOSC municipal
Gestió d'obres i serveis

PROGRAMA 3.17.3. MOBILITAT I TRANSPORTS

Pla zonal de camins d'interès territorial
Xarxa de camins i bicicletes
Mesa de mobilitat sostenible del Vallès Occidental

PROGRAMA 3.17.4. TELECOMUNICACIONS

Suport a entitats del territori

Estat de les accions
Pla d'Actuació Comarcal 2016-2020
36 Realitzades i/o en desenv.
12 Iniciades
13 No realitzades
61 Total d'accions

EIX 3. MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
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EIX 4. EINES PEL BON GOVERN

ACCIONS

LÍNIA 18. PER RENOVAR ELS SERVEIS PÚBLICS
PROGRAMA 4.18.1. CARTERES DE SERVEIS

Cartera de serveis als ajuntaments
Guia breu de serveis als ajuntaments
Compra agregada de telecomunicacions
Cessió pistes d'ensenymant i examens de conduir
Mancomunació de serveis i contractació agregada
Servei informàtica i telecomunicacions
Servei recursos humans
Serveis jurídics
Contractació, logística i compres
Serveis econòmics
Servei de manteniment tècnic de la seu comarcal

PROGRAMA 4.18.2. MANCOMUNACIÓ I ECONOMIES D’ESCALA

PROGRAMA 4.18.3 MILLORA DE PROCEDIMENTS

LÍNIA 19. PER GARANTIR LA TRANSPARÈNCIA I L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ
PROGRAMA 4.19.1. TRANSPARÈNCIA

Desplegament i aplicació de la llei de transparència
Suport als municipis
Desplegament de l'administració electrònica
Suport als municipis
Entitat de registreT-CAT
Servei arxiu i gestió de documents
Arxiu comarcal: polítiques arxivístiques comarcals

PROGRAMA 4.19.2. ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

PROGRAMA 4.19.3. ARXIU I GESTIÓ DE DOCUMENTS

LÍNIA 20. PER FACILITAR LA COMUNICACIÓ I LA PARTICIPACIÓ
PROGRAMA 4.20.1. ATENCIÓ CIUTADANA I REGISTRE GENERAL
PROGRAMA 4.20.2. ESPAIS DE DEBAT I PARTICIPACIÓ

PROGRAMA 4.20.3. COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ

Oficina atenció ciutadana (OAC)
Servei de registre
Mecanismes de participació ciutadana
Avaluació de polítiques públiques
Mecanismes de participació interna
Servei comunicació i imatge
Servei i premsa
Promoció i ús de les TIC
Servei comunicació als consorcis
Serveis de comunicació als ajuntaments i altres entitats

LÍNIA 21. PER MILLORAR EL CONEIXEMENT I ANÀLISI DEL TERRITORI
PROGRAMA 4.21.1. OBSERVACIÓ PERMANENT

Observatori comarcal
Open Data i cooperació
Sistema de gestió i seguiment
Observatori de residus
Jornades i seminaris

PROGRAMA 4.21.2. TRANSFERENCIA BONES PRÀCTIQUES

LÍNIA 22. PER DESENVOLUPAR ESTRATÈGIES
PROGRAMA 4.22.1. ESTRATÈGIES SECTORIALS

Pacte per a la reindustrialització del Vallès Occidental
Espais reflexió estratègica sobre turisme
Planificació estratègica
Projectes estratègics sectorials
Organització territorial
Programa d'Actuació Comarcal
Comissió petits municipis

PROGRAMA 4.22.2. ESTRATÈGIES TERRITORIALS

LÍNIA 23. PER AMPLIAR LA CONCERTACIÓ I PROJECCIÓ DEL TERRITORI
PROGRAMA 4.23.1. CONCERTACIÓ

PROGRAMA 4.23.2. PROMOCIÓ, POSICIONAMENT I MÀRQUETING

Participació en espais externs
Espais de concertació d'àmbit comarcal
Projecció com referent de territori industrial
Estratègies de promoció i màrqueting turístic

EIX 4. EINES PEL BON GOVERN

CONSELL COMARCAL
DEL VALLES OCCIDENTAL

SEMÀFOR

CONSELL COMARCAL
DEL VALLES OCCIDENTAL

Consell Comarcal del Vallès Occidental
Carretera N-150, km. 15, 08227, Terrassa
www.ccvoc.cat

