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El pressup
ost com

arcal

Aquest mandat 2015-2019 el Consell Comarcal del Vallès Occidental ha 
fet un salt endavant en la seva actuació d’impacte al territori i en la con-
creció de mesures de millora interna. Han estat quatre anys d’intensa tas-
ca, de la mà dels ajuntaments i entitats de la comarca, per revertir una 
situació de desprestigi de l’administració comarcal i per actuar sobre les 
casuístiques fruit de la crisis econòmica. 

Des del primer moment, el govern comarcal ha treballat sota la premissa 
de la màxima transparència i ha engegat accions per millorar l’eficièn-
cia i l’eficàcia de l’administració: l’aprovació del Codi Ètic, la reducció de 
les retribucions a càrrecs electes, la posada en marxar del Gestor d’Ex-
pedients i l’impuls a l’administració electrònica en són algunes mostres. 
Com també la millora de processos interns i un augment de la plantilla del 
40% en aquest període. 

El Consell també s’ha posicionat com ens de referència en el disseny de 
polítiques públiques comarcals. Junt amb el Consell d’alcaldes i alcaldes-
ses hem marcat el full de ruta que s’ha plasmat en el Programa d’Actuació 
Comarcal, basant la nostra actuació en quatre eixos: el de Benestar i cohe-
sió social, el de Desenvolupament Econòmic, el de Territori i medi ambient 
i el de Bon Govern. Ho hem fet amb la planificació de mesures estratègi-
ques pel territori i amb la complicitat dels agents econòmics i socials. 

Val a dir que la lluita contra l’exclusió social ha estat la nostra prioritat 
cabdal. Hem destinat anualment més del 80% del pressupost comarcal 
ha actuacions per a les persones. La sortida de la crisi ens ha portat noves 
desigualtats i ha calgut afrontar nous reptes per a millorar la situació de 
les famílies més vulnerables. 

Avui podem dir que el Consell Comarcal és un ens fort, útil, eficaç, trans-
parent, capaç i amb visió de futur. És garant de l’equitat i la igualtat en 
la prestació de serveis i suport essencial pels municipis més petits. És 
també generador d’opinió i aglutinador de consensos per tirar endavant 
polítiques comarcals i per reivindicar davant les administracions compe-
tents el finançament i els canvis necessaris per una comarca millor. 

Des d’aquestes línies vull agrair a tothom qui ha fet possible tota aquesta 
tasca al mateix temps que vull mostrar el convenciment que aquesta feina no 
pot quedar aquí. El Vallès Occidental necessita generar sinèrgies i aglutinar 
complicitats per fer que els 23 municipis de la comarca segueixin avançant.

Ignasi Giménez 
Renom

President del Consell 
Comarcal del Vallès 
Occidental i alcalde 
de Castellar del Vallès 



El Vallès Occidental 
compta amb 917.905 
habitants a 31 de desembre 
de 2018, el 12’1% de la 
població catalana

La població de la comarca 
ha augmentat des de 
2015 en 17.224 persones 
(+1,91%).

El 17,2% de la població té 
menys 15 anys i el 16,4% 
més de 65 anys. L’edat 
mitjana de la població se 
situa entorn el 41 anys. 

Evolució de la 
població i estructura 
demogràfica

Mercat immobiliari i lloguer

Entre 2015 i 2017 (últim any amb dades 

disponibles) hi hagut un augment del 

nombre de transaccions immobiliàries de 

compra-venda a la comarca (+51,6%) 

El lloguer ha guanyat pes en el mercat 

immobiliari (d’un 44,6% del total de 

transaccions registrades el 2015 a un 

51,6% el 2017) i el preu s’ha incrementat 

en un 17,2%.

Educació i formació

Entre el curs 2014-2015 i 
el 2017-2018, la població 
en edat escolar s’ha incre-
mentat en 6.639 alumnes 
(+ 1,71%).

Creix l’alumnat d’ESO 
(+10%) i d’FP superior 
(+10,5%) i disminueix 
l’alumnat d’educació 
infantil (-6,6%). 

Aproximadament 1 de 
cada 3 joves d’entre 18 
y 24 anys està matri-
culat en estudis uni-
versitaris. 

El 2017 a  la comarca 
creix la franja de 
població que ingressa 
menys de 6.010 euros 
l’any i representa un 
13’2% del total. 

El PIB del Vallès 
Occidental representa 
el 12% del total del 
Catalunya.

Des del quart trimestre 
del 2015, increment de 
45.166 llocs de treball 
(+13,2%) i de 1.078 
empreses (+4,2%). 

Des del desembre del 
2015, l’atur registrat 
ha disminuït en 17.000 
persones (un -25,5%) i se 
situa en 49.530 persones. 

La indústria continua 
essent un sector 
econòmic molt rellevant 
a la comarca i aplega el 
20,7% del total de llocs 
de treball. 

La taxa d’atur registral ha 
caigut 4,5 punts i afecta 
a l’11,11% de la població 
activa registral de la 
comarca. Xifra semblant 
a Catalunya (10,90%).

La cobertura de les 
prestacions se situa en el 
54%, el que significa que 
el 46% dels aturats de la 
comarca no reben cap 
tipus de prestacions per 
desocupació. 

Els anomenats tre-
balladors pobres, el 
precariat, que guanyen 
menys de 12.020 euros 
anuals estan per sobre 
del 22%.

Es mantenen marcades diferèn-
cies entre municipis: cinc muni-
cipis de la comarca tenen nivells 
de pobresa baixos i n’hi ha 5, 
per contra, que tenen nivells de 
pobresa molt alts. 

Desigualtats i pobresa

Activitat econòmica i 
mercat de treball
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El pressupost 
comarcal 

El pressupost comarcal vol dotar el territori de les eines, recursos i ac-
cions necessàries per garantir la cohesió social que permeti un creixe-
ment econòmic sostenible, en el marc d’una institució endreçada, efi-
cient i garant del bon govern, que aposta pel personal de l’organització 
com a valor cabdal per l’avanç de les polítiques públiques.

Aquest mandat, els diferents pressupostos aprovats avalen polítiques 
públiques que posen la cohesió social al centre del treball del Consell. 
Un pressupost que al llarg del mandat ha respòs a una clara voluntat de 
transparència i bon govern i que ha retornat a l’organització el prestigi 
institucional que li correspon. 

El pressupost comarcal ha reflectit les dues raons de ser del Consell Co-
marcal. D’una banda: el servei directe a la ciutadania, que es plasma en 
actuacions vitals en Serveis Socials, en atenció a la infància, en depen-
dència, en educació, en atenció a la diversitat, però també en accés al 
mercat de treball i a l’habitatge. I d’altra banda la generació de coneixe-
ment, la creació de continguts i d’informació que ens permeten posicio-
nar-nos com a generadors d’opinió, de debat, com a centre de discussió 
de les polítiques públiques al territori. 

Després de 4 anys, i venint d’una situació de desprestigi i de cert estan-
cament en les polítiques públiques, s’ha pogut revertir aquesta situació 
oferint als ajuntaments i la ciutadania un Consell fort, amb capacitat de 
gestió i amb un equip humà que ha consolidat la seva estructura i les se-
ves condicions de treball. El pressupost ha viscut un increment del 25% 
en quatre anys. 

Al llarg del mandat el Pressupost del Consell Comarcal s’ha adaptat tam-
bé a la nova estructuració en Eixos de treball establerta pel nou Programa 
d’Actuació Comarcal (PAC), aprovat el 2016. Aquesta nova metodologia 
permet comprovar com més del 80% dels comptes anuals es destinen a 
polítiques de cohesió social, que correspon a l’Eix 1 del nou PAC. 
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Evolució pressupost 2015-2019

S’observa un creixement del capítol 1, que res-
pon a l’increment de la plantilla, que ha crescut 
un 40% en quatre anys. Aquest increment del 
capítol 1 també respon a l’increment de retribu-
cions al personal i a l’absorció dels Consorcis 
de Turisme i d’Ocupació. 

El Capítol 2 –despeses corrents- es manté al 
llarg del mandat. Pel que fa  al Capítol 4 –sub-
vencions- viu un increment sobretot els exerci-

Despeses del Consell Comarcal

cis 2017, 2018 i 2019 per l’augment de finança-
ment pels ajuts individuals de menjador i la 
consolidació del finançament de les polítiques 
d’ocupació i promoció econòmica.

El capítol 6 (inversions) té una punta de creixe-
ment l’any 2016 per les obres de construcció de 
les diferents infraestructures del projecte Bos-
cos del Vallès, i el 2017 i 2018 per les obres que 
s’han fet a la seu del Consell. 
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Eix 1. Cohesió social 
i qualitat de vida

Eix 3. Medi ambient
i sostenibilitat

Eix 2. Desenvolupament
econòmic i social

Eix 2. Eines pel
bon govern

Total del
pressupost
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Taxes i preus públics
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20192019 20182018 20172017 20162016 20152015
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Pressupostos participatius 

Per tal de promoure la participació, transversalitat i innovació del conjunt 
de professionals d’aquest Consell, els pressupostos comarcals inclouen 
els Pressupostos Participatius, dotats anualment en 15.000 euros per a 
projectes proposats pels treballadors i treballadores de la institució. S’ha 
aplicat als pressupostos de 2017, 2018 i 2019 amb una gran participació. 

Amb aquesta iniciativa es vol posar en valor la imaginació, creativitat, 
iniciativa i capacitat dels treballadors i treballadores per aportar propos-
tes innovadores que siguin d’interès per al conjunt de professionals i que 
permetin incorporar elements de canvi i de millora. Es vol activar el talent 
que hi ha dins la casa i que els treballadors i treballadores siguin actors 
principals de l’activitat de la institució, pensant més enllà de la feina de 
cadascú. Aquests projectes poden tenir dimensions internes (per als tre-
balladors i treballadores del consell), dimensions externes o ambdues.
 
Els treballadors i treballadores del Consell són els encarregats i encarrega-
des de formar equips, presentar els projectes i també de votar entre tots i 
totes els seleccionats per tal que es portin a terme.  En total s’han presen-
tat 19 propostes i se n’han executat 10. Podeu trobar informació detallada 
de cada projecte realitzat als diferents apartats d’aquesta memòria.  

Ingressos comarcals

Com es pot veure en el gràfic, la major part dels 
ingressos del Consell Comarcal provenen de la 
Generalitat de Catalunya, per delegació de com-
petències (en l’exercici 2019 representen un 76% 
del pressupost). Els ajuntaments són la segona 
font de finançament, a gran distància, mentre 

que la Diputació de Barcelona també col·labora 
en el pressupost comarcal en diferents suports. 
Altres ingressos de menor import a destacar són 
per exemple els provinents de les taxes i preus 
públics del Mercat comarcal Mercavallès que 
representen només 3% dels ingressos.
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Durant tot el mandat, des del Consell Comar-
cal s’ha encapçalat la demanda d’un finança-
ment més just pels consells comarcals i s’ha 
liderat les reivindicacions davant el govern de 
la Generalitat de Catalunya. 

El novembre de 2015 es va iniciar un espai de 
trobada i debat amb els consells comarcals de 
la demarcació de Barcelona per tal de poder re-
flexionar conjuntament sobre les qüestions que 

més els afecten i preocupen i poder buscar-hi so-
lucions. Aquests consells van signar un manifest 
per reclamar una millora del seu finançament. 

En el document s’assegura que “Els consells 
comarcals, des de la seva constitució, desen-
volupen la seva activitat i les competències 
que li són assignades amb una manca de re-
cursos propis i una excessiva dependència dels 
ingressos finalistes d’altres administracions”. 

Finançament dels consells comarcals

Convenis tresoreria amb la Diputació de Barcelona

En el marc del Pla de Tresoreria per a Consells Comarcals, el CCVOC ha 
signat crèdits anuals amb la Diputació de Barcelona. El Consell Comarcal 
destina aquests imports a necessitats puntuals de tresoreria i per seguir 
complint els terminis de pagament a proveïdors que marca el Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques. En total s’han rebut 4.974.367 eu-
ros aquest mandat
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Programa d’actuació 
comarcal 2016-2020 

La Llei de l’organització comarcal de Catalunya determina que els con-
sells 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.

A l’inici del mandat 2015-2019, el document marc de programació i d’ac-
tuació del Consell Comarcal 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’am-
pliació 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 compro-
mís de començar les tasques d’elaboració d’un nou PAC comarcal.

Fruit d’aquest encàrrec i dels treballs portats a terme al llarg de l’any 2015,  
el mes de maig del 2016 el Consell d’alcaldes i alcaldesses va aprovar 
l’acord per a l’impuls d’una estratègia compartida que, a partir del con-
sens i la participació del conjunt d’ens locals, permetés abordar els prin-
cipals reptes del territori i de les administracions públiques, prenent com 
a punt de partida el document “Bases per a una estratègia compartida 
de les administracions públiques locals per al període 2016-2020”.

Aquest document juntament amb les activitats de debat, participació i 
concertació territorial portades a terme tant a nivell institucional, com 
tècnic i amb el conjunt de professionals de l’entitat va permetre l’elabo-
ració del Programa d’actuació comarcal del Vallès Occidental 2016-
2020, aprovat el maig de 2016 pel Consell d’alcaldes i alcaldesses. 
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El Programa d’Actuació Comarcal  del Vallès 
Occidental 2016-2020 respon a la voluntat 
del govern comarcal de marcar un full de ruta 
2016-2020, incorporant, més enllà del marc 
competencial actual, els objectius i línies estra-
tègiques que són prioritaris per a l’acció comar-
cal. Aquest contempla un conjunt d’activitats 
complementàries orientades articular estratè-
gies institucionals i territorials que permetin el 
desenvolupament de polítiques comarcals en 
tots aquells aspectes que, des del lideratge co-
marcal, permetin abordar de forma progressi-
va reptes identificats o que emergeixen en els 
propers anys.

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).

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. En 
finalitzar el mandat s’ha fet una avaluació del 
compliment del PAC que es pot trobar actua-
litzada permanentment al web corporatiu, dins 
de l’apartat de Rendició de comptes i també de 
la nova pàgina del PAC. 

Full de ruta fins el 2020  



16

Pr
og

ra
m

a 
d

’a
ct

ua
ci

ó 
co

m
ar

ca
l 2

0
16

-2
0

20

4 eixos de treball 

El PAC determina quatre eixos de treball i cada 
un inclou diferents línies, programes i actuacions. 

C
re
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em

en
t 

in
cl

us
iu

Cohesió social i 
qualitat de vida 

L1. Per garantir els serveis socials bàsics

L2. Per atendre la inclusió social i la població fràgil

L3. Per garantir la igualtat d’oportunitats

L4. Per promoure l’autonomia i atenció a la 
dependència

L5. Per garantir altres drets bàsics

L6. Per potenciar l’ocupació de qualitat

C
re

ix
em

en
t 

so
st

en
ib

le

Medi ambient 
i sostenibilitat 

L13. Per optimitzar els recursos naturals

L14. Per lluitar contra el canvi climàtic

L15. Per sensibilitzar sobre el medi natural i l’espai 
públic

L16. Per millorar la gestió de residus

L17. Per millorar les infraestructures del territori

C
re

ix
em

en
t 

in
te

l·l
ig

en
t

Desenvolupament 
econòmic i social

L7. Per impulsar la formació professionalitzadora

L8. Per desplegar una economia social i sostenible

L9. Per potenciar sectors econòmics específics

L10. Per impulsar la reindustrialització

L11. Per optimitzar els serveis a empreses i 
emprenedors

L12. Per promoure el coneixement i la innovació

G
ov

er
na

nç
a

Eines pel bon govern

L18. Per renovar els serveis públics

L19. Per garantir la transparència i l’accés a la 
informació

L20. Per facilitar la comunicació i participació 

L21. Per millorar el coneixement i anàlisi del territori

L22. Per desenvolupar estratègies

L23. Per ampliar la concertació i projecció del 
territori

Eina de gestió del PAC Què fem al Consell? 

Durant l’any 2017 es va fer el desenvolupament 
i implementació de l’eina de gestió, seguiment i 
avaluació del conjunt de línies, programes i ac-
cions del PAC per tal de dotar-lo d’informació 
quantitativa i qualitativa, tant per mesurar l’es-
tat del seu desplegament i impacte tècnic, com 
en relació a l’execució pressupostària. 

El procés d’elaboració del PAC també va com-
portar un exercici intern de posar en valor la 
feina del Consell. El personal de la casa va po-
der participar en un reportatge on s’explicava 
la seva tasca.



Eines pel
bon govern

El mandat 2015-2019 ha consolidat la Transparència com a eix fonamental en l’ac-
ció de govern i administrativa del Consell Comarcal del Vallès Occidental. També 
s’ha impulsat la millora dels procediments que han repercutit en una majora efi-
ciència de l’organització, incidint en una reorganització i consolidació de la planti-
lla i una rebaixa de la despesa política. 

01



Serveis Jurídics 

Comunicació

Informàtica

Recursos Humans 

Contractació 
Gestionats contractes per 
valor de 18’9 milions d’€

725 notes de premsa 

10 línies d’actuació i 50 accions 
descrites en el Pla de Mitjans de 
xarxes socials

473
informes 
generats 

67
béns immobles 
inventariats, en 
titularitat o drets 
d’ús

91
equips  
renovats

2.735
incidències 
resoltes

Integració dels consorcis 
d’Ocupació i Turisme

Oferta pública 
d’ocupació de 26 places 

Increment de la 
plantilla del 40% 

Nou acord regulador 
de les condicions de 
treball el 2015

De 88 a 147 
treballadors/es en 
quatre anys

Millora dels 
espais de treball

Transparència

Administració  
Electrònica

Observatori  
Comarcal 

250.162€
d’estalvi gràcies 
al desplegament 
de l’administració 
electrònica.

21.438
tràmits electrònics 
en 16 anys. 

+80%
de les entrades i 
sortides de registre 
electròniques.

Elaborats 10 productes diferents 
amb 106 publicacions

Creació de la Comissió 
de la Transparència

Obertura del Portal 
de Transparència del 
Consell Comarcal del 
Vallès Occidental

Es redueixen un 62% 
l’assignació a grups 
polítics comarcals 

Es redueixen un 31% les 
indemnitzacions per 
assistència a òrgans 
col·legiats a electes

Elaboració del 
Codi Ètic

Obtenció de 4 Segells 
Infoparticipa
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Transparència

S’han implementat mecanismes, consolidat canals de comunicació i im-
pulsat accions per fomentar els dos eixos principals de la Transparència: 
la publicitat activa i donar garanties d’accés a la informació pública.

Comissió de la Transparència

El Ple del 4 de febrer de 2016 va aprovar per unanimitat la creació de la 
Comissió de la Transparència amb la voluntat de desenvolupar i vetllar 
per la correcta implementació de la Llei de Transparència i Bon Govern. 
Aquesta Comissió es reuneix periòdicament per tractar temes relacio-
nats amb aquest àmbit i està presidida per un membre de l’oposició, el 
conseller comarcal Josep Maria Osuna, alcalde de Ripollet, del grup co-
marcal de les CUP-CAV. 

El juliol de 2018 es va crear la Comissió Ètica formada pel Joan Canimas 
i Brugué, Doctor en filosofia i màster en bioètica i dret, Isabel Marquès 
Amat, Síndica Municipal de Greuges de Terrassa i Manuel Hernández 
Martín, Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell.

Per garantir la transparència i 
l’accés a la informació

Codi ètic i bon govern

El dia 27 de juliol de 2016 es va aprovar al Ple el nou Codi Ètic i Bon 
Govern, impulsat per la Comissió de la Transparència amb l’objectiu de 
recollir els principis, les regles i els models de conducta dels càrrecs elec-
tes i de tot el personal del Consell Comarcal. La finalitat d’aquest docu-
ment és garantir una gestió política propera i transparent i  aprofundir en 
l’oferiment de mecanismes democràtics i participatius en la gestió dels 
recursos públics. Aquest codi ètic està en sintonia amb la Llei 19/2014 de 
Transparència, accés a la informació pública i bon govern.
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Per garantir la transparència i l’accés a la inform
ació

L’assignació a grups polítics 
comarcals: des de l’inici de 
mandat s’ha reduït en un 62%, 
des de gener de 2016.

Reducció del pressupost per 
a grups polítics comarcals, de 
220.800 euros el 2015 a 83.904 
euros el 2019.

Les indemnitzacions per assis-
tència a òrgans col·legiats s’han 
reduït un 31% entre 2015 i 2019. 

Durant el mandat 11 consellers 
i conselleres comarcals han 
renunciat a les indemnitzacions 
per assistència en compliment 
del Codi Ètic.

Renúncia del vehicle de presi-
dència en benefici de l’ús del 
personal.

2015 2016 2017 2018 2019

Assignació grups polítics comarcals 220.800€ 83.904€ 83.904€ 83.904€ 83.904€

Indemnitzacions assistència òrgans col·legiats 97.550€ 87.795€ 87.795€ 87.795€ 67.795€

Renuncia de dietes i rebaixa dels sous polítics 

En base al Codi Ètic diferents consellers i conselleres comarcals han re-
nunciat a les retribucions. La web del Consell Comarcal publica de forma 
actualitzada la relació de renúncies i  la informació relativa a les declara-
cions del béns dels càrrecs polítics.

L’equip de govern comarcal ha fet evident el 
seu compromís en col·laborar amb la justícia i 
d’abordar les conseqüències que es puguin deri-
var de les decisions judicials.  El gener de 2016 el 
Consell Comarcal es va presentar com a acusa-
ció particular en les causes del cas Mercuri que 
l’afecten, junt amb els consorcis de la comarca. 
Arran dels encàrrecs de la Comissió de la Trans-

Acusació particular del Cas Mercuri 

parència es va fer una important tasca d’inves-
tigació interna que va permetre aportar nova in-
formació a la causa el gener de 2017. El Consell 
Comarcal juntament amb el Consorci per a la 
Gestió de Residus ha obert un procediment civil 
per poder rescabalar els diners que presumpta-
ment es varen cobrar de manera il·lícita per part 
de l’anterior gerència dels consorcis. 
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Portal de la Transparència 

L’11 de febrer de 2016 es va obrir el Portal de la Transparència del Consell 
Comarcal del Vallès Occidental. Des de llavors s’ha fet una important tas-
ca d’actualització que ha implicat la col·laboració dels diferents departa-
ments de la institució. L’any 2017 es va realitzar un estudi intern sobre el 
Portal que va permetre establir les bases de creixement necessàries per 
a l’activació de nous ítems de publicitat d’acord amb la normativa vigent. 
També va permetre la identificació i millora dels canals de comunicació 
interna que nodreixen el Portal de Transparència amb nova informació.

S’han habilitat els canals de comunicació necessaris per poder realitzar el 
tràmit de “Sol·licitud d’accés a la informació pública”, un requisit legal pre-
vist a la normativa vigent sobre Transparència i Bon govern. Des de la seva 
posada en marxa s’han resolt favorablement el 100% de les sol·licituds.

El Laboratori de Periodisme i Comunicació per 
a la ciutadania plural de la UAB va iniciar l’any 
2012 el Mapa Infoparticipa. L’any 2016 va ser el 
primer any que els Consells Comarcals van po-
der ser avaluats d’acord als criteris marcats per 
l’organització. El Consell Comarcal ha aconse-
guir Segell en les quatre edicions realitzades. 

Visualitzacions
Any 2016: 14.231 
Any 2017: 22.583
Any 2018: 20.964

Ítems més visitats
1.  Instància genèrica (tràmit)
2. Convocatòries de personal
3. Tauler d’edictes 

Segell Infoparticipa

Suport als ens locals 
de la comarca

El Consell, en el marc de la relació amb el 
Consorci Administració AOC, ha col·laborat 
en implantar el portal de transparència a l’ens 
local. S’han fet sessions informatives pels 
ajuntaments. 



23

Per garantir la transparència i l’accés a la inform
ació

Des dels diferents departaments del Consell s’ha treballat per avançar en 
l’ús de les eines d’administració electrònica que el Consorci AOC posa 
a disposició dels ens locals. Aquestes eines han permès agilitzar proce-
diments,  relacionar-nos telemàticament amb empreses, ciutadans i ad-
ministracions, i estalviar despeses de recursos així com agilitzar tràmits. 
Les dades recopilades pel Consorci AOC reflecteixen que el Consell ha 
estalviat 250.162 euros des de 2003 fins a febrer de 2019 gràcies al des-
plegament de l’administració electrònica. En aquests 16 anys s’han fet 
21.438 tràmits electrònics entre els quals s’hi inclouen instàncies, notifi-
cacions, factures electròniques i anuncis, entre d’altres trameses.

Calendari de 
desplegament
de l’administració 
electrònica 
2015-2019

6 de febrer 
de 2015

Obertura de la Seu Electrònica del CCVOC (an-
teriorment es posen en marxa tràmits en línia i la 
factura electrònica).

5 d’octubre 
de 2015

Obertura de la nova web corporativa del CCVOC.

11 de febrer 
de 2016

Obertura del Portal de Transparència del CCVOC. 

6 de juny del 2017 Contractació del subministrament i implantació d’un 
sistema de gestió d’expedients i documents electrònics 
amb l’aplicació AUPAC.

27 de desembre 
de 2017

Posada en marxa del Registre AUPAC, amb la mi-
gració completa dels assentaments que hi havia a 
l’aplicació usada fins llavors. 

1 d’octubre de 2018 Inici d’expedients de Recursos Humans amb AUPAC.

29 de maig 
de 2018

Publicada primera licitació amb sobre digital 2.0.

Juny de 2018 Obertura de la Carpeta Ciutadana.

Gener de 2019 Substitució dels tràmits en línia e-TRAM més utilitzats 
per d’altres desenvolupats amb el gestor d’expedients.

Desplegament
de l’administració 
electrònica

Per garantir la transparència i 
l’accés a la informació
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Durant el mandat 2015-2019 s’ha fet una apos-
ta ferma per dotar l’organització d’un Gestor 
d’Expedients per acabar d’unificar el Sistema 
de Gestió de Documents del Consell Comarcal 
del Vallès Occidental i lligar-ho amb el Portal 
de Transparència. El gestor d’expedients és la 
peça essencial per la gestió del BackOffice que 
ha de permetre al Consell crear la passarel·la 
automatitzada que nodreix el Portal de Trans-
parència amb informació fiable, íntegra i au-
tèntica. L’aposta per la implantació del Gestor 
ha de servir en primera instància per fomentar 
la transparència organitzativa però amb la cla-
ra finalitat d’oferir a la ciutadania informació de 
qualitat que permeti tant l’auditoria ciutadana 
de l’acció del Consell com la rendició de comp-
tes per part de l’organització.

El procediment de contractació del gestor d’ex-
pedients es va iniciar el 2016. S’adjudicà el juny 
de 2017  i es va començar a implantar la segona 

meitat de 2017. L’Oficina d’Atenció Ciutadana 
va ser el primer servei on es va implantar amb 
la captura de documentació digitalment i de 
forma segura, fet que ha comportat canvis en 
la metodologia de treball de l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana que tenen una repercussió evident 
tant en la dinàmica de treball intern com en la 
relació amb la ciutadania. Des de llavors s’ha 
fet una implementació progressiva als dife-
rents serveis, amb la necessària formació del 
personal de la institució. 

AUPAC també permet tenir habilitada la Car-
peta ciutadana, un espai on el ciutadà pot con-
sultar tota la documentació que ha aportat així 
com la consulta de les seves dades personals. A 
més, l’any 2019 s’han obert els primers tràmits 
telemàtics propis del Consell Comarcal que per-
meten la direcció directa i telemàtica mitjançant 
canals de comunicació plenament segurs. 

Implantació del Gestor d’expedients

Serveis de certificació digital  
com entitat de registre ER T-CAT

El Consell actua en qualitat d’Entitat de Registre 
T-CAT per a certificats de l’administració local. 

2015 2016 2017 2018
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Premi administració 
oberta 

El 26 de gener de 2018 el Consell Comarcal va 
rebre el premi Administració Oberta, atorgat 
pel Consorci AOC, en reconeixement a la im-
plantació i l’ús dels serveis d’administració elec-
trònica oferts a la ciutadania i les empreses. 

Certificats tramitats ER T-CAT CCVOC 2015-2018
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Per garantir la transparència i l’accés a la inform
ació

Serveis d’assistència tècnica als 
ajuntaments en la millora de les 
TIC

Des de 2006 el Consell Comarcal i el Consorci AOC han signat succes-
sius convenis de col·laboració per a la prestació de serveis d’assistència 
tècnica a les administracions locals de la comarca per a la millora de la 
prestació dels serveis públics mitjançant la utilització de les TIC. Es pres-
ta suport de proximitat als ajuntaments en implantació de les TIC, forma-
ció, suport i assessorament en la implantació dels serveis que s’ofereixen 
des del Consorci AOC als ens locals, suport en l’ús d’EACAT, signatura 
electrònica... També es recullen les necessitats dels ajuntaments més pe-
tits de 20.000 habitants en reunions i enquestes periòdiques.  

Aquesta col·laboració amb el Consorci AOC s’ha concretat en els termes 
que a continuació es detallen:

Any Modalitat Assoliment objectius Dotació econòmica

2015 Conveni 97% 13821,53€

2016 Conveni 100% 14249,00€

2017 Subvenció 85% 12111,65€

2018 Subvenció Pendent d’avaluació Pendent d’avaluació
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Gestió de documents i arxiu

El període 2015-2019 el servei de gestió de documents i arxiu ha experi-
mentat un període de transició que s’alinea amb la implantació de l’ad-
ministració electrònica. L’objectiu principal d’aquesta àrea ha estat la de 
situar el servei d’arxiu com un dels eixos vertebradors en l’establiment de 
directius i ser un element dinamitzador en matèria de Gestió Documental 
i Transparència.

Consolidació i extensió dels mecanismes d’arxiu

Es normalitza i es fa extensiu l’ús el Quadre de Classificació, l’avalua i 
s’elimina documentació d’acord amb la legislació i es practiquen periòdi-
cament transferències a l’Arxiu Central Administratiu. 

2015 2016 2017 2018 2019

Eliminacions 2 (27.3 m/l) 1 (20m/l) 0 (0m/l) 1 (25m/l) 1(18.3m/l)

Sèries Avaluades 3 0 0 5 7

Transferències 10 5 22 32 1

Préstecs - Consultes 46 44 54 45 8
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Per garantir la transparència i l’accés a la inform
ació

Col·laboració interadministrativa

El servei de Gestió de Documents i Arxiu hi ha col·laborat de forma activa 
en diferents grups de treball amb diferents administracions. L’aportació 
de coneixements tècnics sobre documentació gestionada pels Consells 
Comarcals ha estat el principal valor afegit que s’ha pogut aportar en 
aquests equips interadministratius

Grups CNAAATD.
Grups de treball de la Co-
missió Nacional d’Avaluació 
Accés i Tria. La tasca reper-
cuteix en el destí final de la 
documentació que passarà a 
ser conservada o destruïda.

Grup de Treball del 
Quadre de Classificació de 
Consells Comarcals.
Jornades de treball per uni-
ficar i elaborar un model de 
Quadre de Classificació pels 
consells comarcals. 

Grup de Treball 
Gestor d’Expedients.
Amb la funció principal d’in-
tentar millorar i perfeccionar 
el gestor d’expedients AUPAC. 
Exemple d’èxit al congrés de 
Govern Digital Local 2018.

Polítiques arxivístiques comarcals

Durant el mandat s’han anat formalitzant convenis entre l’Ajuntament de 
Terrassa i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per 
la gestió conjunta de l’Arxiu Històric Comarcal del Vallès Occidental. La 
signatura d’aquests convenis tenen com a objectiu la millora de la gestió 
i el funcionament de l’Arxiu i dotar-lo de recursos que li permetin desen-
volupar les seves activitats. 

L’Arxiu Històric Comarcal del Vallès Occidental s’ha consolidat com un 
dels principals centres d’accés a la informació pública amb les estadísti-
ques més elevades d’accés d’arreu Catalunya en matèria de consultes al 
Portal Arxius en Línia.
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Nova organització i 
integració de les polítiques 
d’ocupació i turisme

Per renovar els serveis públics

Durant el mandat 2015-2019 s’ha treballat per aconseguir una administra-
ció comarcal més eficient i eficaç, evitant duplicitats i despeses.  L’absor-
ció per part del Consell Comarcal de les polítiques portades a terme pel 
Consorci de Promoció econòmica i ocupació – el 2015- i pel Consorci de 
Turisme –el 2019- permet una nova organització del Consell i una major 
eficiència sense perdre les finalitats d’acció de cada ens. 

Integració del Consorci per la Promoció Econòmica i 
Ocupació

El 30 d’abril de 2015 es va dissoldre el Consorci per l’Ocupació i la promo-
ció econòmica del Vallès Occidental (Copevo). Les polítiques d’ocupació 
van ser assumides pel Consell Comarcal que va crear la Comissió infor-
mativa de promoció econòmica i ocupació, la Comissió comarcal de pro-
moció econòmica i ocupació i una nova àrea del Consell: l’Àrea de Desen-
volupament Econòmic Local. La plantilla del Copevo es va integrar el 2015 
al Consell i va suposar la incorporació de 18 persones. La nova àrea va ini-
ciar el seu recorregut a l’organització dotada únicament per personal no 
estructural finançada per recursos externs vinculats a projectes concrets. 
Finalitza el mandat aquest 2019 havent creat quatre places tècniques en 
la plantilla de l’organització, juntament amb la cap de l’àrea i tres places 
de gestió administrativa, per executar satisfactòriament els objectius de 
mandat. Actualment compta amb una plantilla de 27 persones.
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Per renovar els serveis públics

Integració del Consorci de Turisme de Vallès 
Occidental 

El gener de 2019 el Consell assumeix les polítiques de promoció i difu-
sió turística de la comarca i integra les tres treballadores del Consorci en 
l’estructura de llocs de treball i així es reflecteix en el Pressupost 2019 i la 
Relació de Llocs de Treball. El Consorci s’ha integrat a l’estructura del Con-
sell Comarcal, amb la seva mateixa funcionalitat, garantint les aportacions 
públiques de finançament i amb la inspecció i consolidació del personal de 
l’ens dins l’estructura del Consell. 

El Ple del Consorci de Turisme del Vallès Occidental va aprovar el 24 de 
juliol de 2018 de forma inicial la seva dissolució per integrar-se a l’estruc-
tura del Consell Comarcal. Durant la tardor de 2018 els ajuntaments de 
la comarca van ratificar l’acord inicial en els respectius plens municipals. 
Finalment, el mes de desembre de 2018 es va aprovar de forma definitiva 
la dissolució del Consorci i la seva integració al Consell Comarcal.
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Millora dels
procediments 

Per renovar els serveis públics

Recursos humans    
Des de principis de mandat, s’ha posat de manifest la voluntat de treba-
llar en tot el possible per l’estabilitat dels recursos humans de l’organitza-
ció i dotar a les àrees d’una estructura per assegurar una bona prestació 
del objectius previstos en el Programa d’Actuació Comarcal.

Revisió i estudi de l’estructura organitzativa 

La incorporació de nous programes i projectes i la dissolució del Cope-
vo va produir una desconfiguració substancial dels organigrames, de les 
funcions i les assignacions de llocs de treball del personal i conseqüent-
ment algunes de les seves remuneracions salarials.

Es va valorar la necessitat de disposar d’una eina objectiva per tal d’adap-
tar l’organització tècnica i administrativament a la nova realitat.  L’octubre 
de 2015 es va sol·licitar a la Diputació de Barcelona, com a recurs tècnic 
de la Xarxa de Governs Locals, l’assistència tècnica per a la revisió i ac-
tualització de l’estructura organitzativa del Consell i per a una valoració 
dels llocs de treball.

Es va realitzar un anàlisi de l’estructura organitzativa i la configuració i/o 
readaptació dels llocs de treball dels que actualment es disposen, per tal 
de descriure la definició de les funcions d’aquests llocs de treball, en base 
als punts de millora que es van poder identificar i les accions de resposta 
que també s’han pogut arribar a formular.  

Com a resultat es comptà amb el document de diagnosi per part del Ser-
vei d’Assistència a l’Organització Municipal anomenat “Anàlisi, diagnosi i 
millora de l’estructura organitzativa i de llocs de treball”.   Aquest docu-
ment recull una sèrie d’observacions i recomanacions respecte l’organitza-
ció dels recursos humans del Consell, una proposta de Manual de funcions 
dels diversos llocs de treball de què disposa l’organització en l’àmbit de 
temps en que es va dur a terme l’anàlisi (2016-2017) i un a proposta d’orga-
nigrama de l’organització i de Relació de Llocs de Treball optimitzada.
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Per renovar els serveis públics

La finalització d’aquest procés s’ha manifestat en una actualització en 
l’any 2018 dels instruments d’ordenació de personal de l’organització 
(plantilla i Relació de Llocs de Treball) a les conclusions del diagnosi, que 
ha comportat la creació de 10 places noves de plantilla i la reconversió en 
règim funcionarial de 10 places existents a la plantilla però de naturalesa 
laboral. El gener de 2019 també s’ha fet la integració del personal del 
Consorci de Turisme al Consell Comarcal, consolidant les places també 
com a estructurals.

Any Funcionaris Laborals Peventual P n estructural Total

2015 48 11 6 23 88

2016 48 11 1 67 127

2017 54 12 1 43 110

2018 63 13 1 56 133

2019 82 15 1 49 147

Total increment 34 4 -5 26 59

% Increment 41,46 26,67 -500,00 53,06 40,14

Plantilla 2015 Plantilla 2018 Distribució plantilal per àrees
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Pla d’estabilitat laboral

La Llei 3/2017, de 27 de juny i la Llei 6/2018, de 
3 de juliol -ambdues aprovades per a la regu-
lació dels pressupostos generals respectius de 
l’Estat corresponent als exercicis 2017 i 2018- 
incorporen mecanismes jurídics orientats a que 
les administracions públiques puguin consoli-
dar l’augment de la temporalitat en la plantilla 
estructural. Aquesta temporalitat havia estat 
conseqüència de l’ús excessiu de l’eventuali-
tat o la proliferació de situacions d’interinitat 
de llarga durada pels efectes d’un context so-
cioeconòmic i normatiu condicionat per la crisi 
que ha tingut especial incidència en el sector 
públic. El nou marc normatiu doncs, permet 
acomplir la voluntat del govern comarcal de 
donar major estabilitat a la plantilla. 

Amb aquest objectiu, el novembre de 2018 s’ha 
aprovat un Pla d’Estabilitat Laboral pels exer-
cicis 2019-2020 del Consell i l’Oferta Pública 
d’Ocupació de l’exercici 2018 que s’executarà 
a través d’un procés d’estabilització, de confor-
mitat amb l’article 19.U.9 de la Llei 6/2018, de 
3 de juliol de Pressupostos Generals de l’Estat 
relativa a la taxa addicional per a l’estabilització 
de l’ocupació temporal. Aquesta Oferta Pública 
d’Ocupació convoca un total de 26 places per 
a la cobertura definitiva en règim de funcionari 
de carrera com a mesura per contrarestar l’al-
ta temporalitat de la plantilla de l’organització 
que arriba a un índex de gairebé el 79 % del 
personal.

Com a conseqüència de l’anàlisi i l’estudi es-
mentat així com la reformulació del catàleg 
i l’organigrama funcional dels llocs de treba-
ll es van evidenciar desigualtats salarials en 
llocs de treball equiparables de l’organització.  
Amb l’objectiu de revertir parcialment aques-
ta realitat s’ha portat a terme, de forma con-
junta amb els representants dels treballadors, 
un expedient d’aprovació adequació singulars 
de determinats llocs de treball que ha afectat 
36 treballadors/es, pal·liant les disfuncions i 
desequilibris salarials detectats sobre aques-
ta qüestió, a l’espera de poder efectuar la 
corresponent valoració de llocs de treball de 
l’organització. L’increment global sobre el ca-
pítol 1 de l’organització va ser d’un cost total 
de 122.386,04 euros anuals, amb efectes de 
del més d’abril de 2018.

Increment de les retribucions del personal

També cal esmentar que al llarg dels anys 2017, 
2018 i 2019 s’ha aplicat a les retribucions del 
personal de l’organització els increment de les 
retribucions del personal previstos a la llei de 
Pressupostos Generals de l'Estat per recuperar 
de forma progressiva el poder adquisitiu perdut 
durant els anys de  crisi econòmica: 

 · L’octubre de 2017 es va aprovar l’increment 
de l’1%

 · El novembre de 2018 es va aprovar un incre-
ment de l’1’5% amb efectes gener de 2018, 
incrementant un 0.25% addicional amb 
efectes 1 de juliol de 2018, que es va aprovar 
el més de novembre. 

 · El març de 2019 s’ha aprovat l’increment del 
2.25%, amb efectes 1 de gener, incrementant 
un 0.25% addicional des del més de juliol 
d’aquest exercici.
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Processos selectius

26 persones contractades
En les convocatòries 2018 i 2019 del programa 
Enfeina’t s’han contractat 26 persones per co-
brir necessitats en 14 municipis de la comarca 
menors de 30.000 habitants. Finançat pel SOC 
i els ajuntaments.

55 processos selectius
Des de l’any 2015 fins el 2019 s’han portat a 
terme 55 processos selectius amb la partici-
pació de més de 1600 persones. Aquest 2019 
hi ha, de moment 5 processos en curs.

Recurs tècnic
S’ha incorporat un recurs tècnic per a ala mi-
llora de processos per implantar l’administra-
ció digital en les borses de selecció. 

33 joves en pràctiques
S’han contractat 33 joves en pràctiques els 
exercicis 2017, 2018 i 2019 en el marc del pro-
grama de Garantia Juvenil, amb cofinançament 
del SOC i el Fons Social Europeu.  

167 persones
S’han contractat durant 4 edicions del progra-
ma Treball i formació un total de 167 perso-
nes per desenvolupar diferents projectes co-
marcals per cobrir necessitats en 12 municipis, 
amb cofinançament del SOC i el Fons Social 
Europeu.   
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Els treballadors i treballadores del Consell Co-
marcal participen habitualment en sessions 
de formació. D’una banda es porta a terme 
formació de caràcter general de matèries ad-
ministratives com contractació i procediment 
administratiu i des de cada àrea es participa en 
diferents formacions específiques. 

En aquest mandat s’han fet sessions formatives 
de caràcter general sobre el nou Pla d’Actuació 
Comarcal i sobre el nou Gestor d’Expedients. 
També s’han realitzat sessions periòdiques so-
bre administració electrònica. Una altra nove-
tat ha estat els cursos de Llenguatge no sexista.

Els i les professionals de l’EAIA han assistit i 
participat en diverses conferències, jornades i 
formacions per tal d’incrementar la seva exper-
tesa i coneixement en diferents àmbits, com el 
Curs sobre la diversitat religiosa a Catalunya, 
la Jornada “Pensar, actuar, millorar en la inter-

venció amb menors de 14 anys amb conductes 
antisocials”, la Jornada Post Adopció, etc.

Des de l’Àrea de Benestar Social s’han organitzat 
dos cursos per als professionals de l’Àrea Bàsica 
i del Consell Comarcal: Eines per treballar la in-
tervenció social des de l’ENEAGRAMA i Sortim 
del despatx, Intervenció socioeducativa a la llar. 

Des de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
s’ha realitzat formació interna mitjançant el 
projecte Avancem conjuntament i P’alante. El 
personal de l’àrea també ha participat en dife-
rents formacions externes.

Al llarg de 2018 arrel dels Pressupostos Partici-
patius 2018 s’ha dut a terme un projecte d’efor-
timent d’equips: Team Building, per al personal 
del Consell Comarcal amb la realització de di-
ferents activitats.

VOCàtering

En el marc dels pressupostos participatius 2018 
s’ha implantat un servei de càtering per als tre-
balladors i treballadores del Consell Comarcal. 

Formació
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Negociació col·lectiva 

Després d’un llarg procés de negociació i canvis en les normatives, el Con-
sell Comarcal va signar el 4 de desembre de 2015 un nou acord regulador 
de les condicions de treball dels empleats i empleades públiques del Con-
sell Comarcal. L’acord va ser ratificat pels treballadors i treballadores del 
Consell de forma majoritària en Assemblea i posteriorment va ser aprovat 
pel ple comarcal per unanimitat. El nou document contempla una millora 
de les condicions laborals dels treballadors i treballadores de la institució. 
El conveni estava denunciat des de 2007 i un dels compromisos del nou 
govern va ser treballar per tal que l’acord fos realitat el més aviat possible. 

El document recull, entre altres:

 · El compromís per a l’elaboració de les fitxes descriptives dels llocs de 
treball i la corresponent valoració que se’n derivi.

 · L’acord i les condicions d’un complement de productivitat per l’assis-
tència, incentivant aquells mecanismes que evitin situacions d’absen-
tisme regular, per tal de millorar els indicadors de productivitat en el 
treball. 

 · L’acord i les condicions per a l’aplicació del complement salarial per les 
baixes per IT.

 · Una major cobertura des del punt de vista de la responsabilitat civil.

 · Una major cobertura en la assegurança per mort o incapacitat dels 
empleats i empleades del Consell Comarcal.

 · L’acord obert sobre l’aplicació dels ajusts socials condicionats a la regu-
lació mitjançant una norma específica. 

 · La promoció interna per a les categories inferiors i les bases per a l’ela-
boració d’un pla de formació.



36

Pe
r 

re
no

va
r 

el
s 

se
rv

ei
s 

pú
bl

ic
s

 · S’amplien els canals d’informació i participació de la representació del 
personal.

 · Un apartat normatiu sobre el règim disciplinari i un altre sobre la segu-
retat , la salut i els riscos laborals, la igualtat de tracte del empleats/
des i els seus drets col·lectius.

 · Definicions de caràcter jurídic, com la regulació de controvèrsies, el 
protocol d’intervenció en casos d’assetjament laboral o el pla d’igualtat. 

Un cop aprovat l’acord es va constituir la Comissió Mixta de negociació 
del personal laboral i funcionari per al Seguiment de l’acord regulador de 
les condicions de treball de les empleades i empleats públics del Consell 
Comarcal del Vallès Occidental (2016-2019) sorgit de les últimes elec-
cions sindicals realitzades el juliol de 2016. Des de llavors s’ha dut a terme 
una labor intensa de comunicació i trasllat d’informació amb els repre-
sentants dels treballadors pel que fa a les matèries de noves contrac-
tacions, processos selectius i aquelles que s’han requerit des de l’àmbit 
sindical. D’aquest treball n’ha resultat:

 · nova regulació del complement de productivitat addicional per predis-
posició a la mobilitat. 

 ·  l’adequació dels complements específics de determinats llocs de 
treball afectats per productivitats fixes i continuades en el temps. (Es-
mentades en l’informe 14/2016 emès per la Sindicatura de Comptes) 

 ·  un treball d’anàlisi dels llocs de treball iniciat per l’organització en l’estu-
di organitzatiu efectuat per la Diputació de Barcelona que han desem-
bocat en l’aprovació d’un Manual de funcions i una Relació de Llocs de 
Treball complerta en l’exercici 2018 i un estudi de retribucions del perso-
nal amb l’objectiu de reduir desigualtats salarials dins l’organització.

 ·  un Pla d’Estabilitat Laboral pels exercicis 2019/2020 i una oferta pú-
blica d’ocupació consensuada amb els representants del treballadors 
molt ambiciosa que afecta a 28 llocs. 

 ·  Així mateix, hi ha creades comissions específiques en els àmbits de 
prevenció de riscos i seguretat laboral i en l’àmbit de Formació. 
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S’han realitzat diferents actuacions d’amplia-
ció, reforma i millora a la seu del Consell per 
aconseguir millorar les condicions de treball 
l’eficiència energètica de les instal·lacions. Les 
diferents propostes d’actuació van sorgir del 
document tècnic “Diagnosi de l’estat de con-
servació i manteniment dels edificis de la seu 
comarcal”, realitzat el 2017.

També es van tenir en compte estudis de l’au-
ditoria energètica i un intercanvi d’impres-

sions amb el personal. Fruit d’aquests treballs 
es van identificar algunes actuacions més ur-
gents, executades en una primera fase, i d’al-
tres de més envergadura que s’han executat 
en la segona fase. 

Durant el 2017 es van executar petites reformes 
per millorar la seguretat en les escales d’accés 
als edificis, la salubritat de les instal·lacions de 
sanejament i la qualitat i eficiència de l’enllu-
menat interior. 

Millora dels espais de treball 

Intervencions a l’edifici 2:

 · Execució de la xarxa enterrada de saneja-
ment per a la recollida d’aigües pluvials de 
la coberta.

 · Retirada del pi i reparació de l’escala d’accés. 

 ·  Superfície ampliada: 114,14m².

 ·  Superfície reformada 544,13 m².

 ·  Nou menjador integrat amb accés indepen-
dent.

 ·  Creació de 3 grans sales de treball, 3 sales 
de reunions, 3 despatxos de coordinació i 2 
arxius.

 ·  Impermeabilització i aïllament tèrmic de 
tota la coberta i condicionament i aïllament 
tèrmic  de l’antic garatge, reconvertit a 
espai de treball.

 · Implementació d’una instal·lació fotovoltai-
ca coberta per donar suport a les escome-
ses elèctriques dels edificis 1 i 2.

 · Nou sistema del control d’encesa automàti-
ca de l’enllumenat exterior.

Intervencions a l’edifici 1:

 · Reparació del tram d’escala de la planta 
baixa.

 · Manteniment i conservació per a la 
reconnexió de baixants de recollida 
d’aigües pluvials de coberta amb la xarxa 
enterrada existent.

 · Rehabilitació d’un tram de col·lector de la 
xarxa de sanejament. 

 · Canvi del conjunt de l’enllumenat interior 
per un més eficient tipus LED.

 ·  Canvi de tancaments finestres i protectors 
solar per uns més eficients.

 · Millora del sistema d’envolvent interior 
coberta.

 · Nou sistema del control d’encesa 
automàtica de l’enllumenat exterior.
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Assessorament en matèria jurídic-administrativa

Durant el mandat s’ha dut a terme un procés de revisió i sistematització 
d’expedients per incrementar la qualitat jurídica dels mateixos i fer un tre-
ball d’anàlisi de processos simultàniament a la implementació del l’eina del 
gestor d’expedients. Així mateix s’ha impulsat l’assessorament jurídic a les 
diferents àrees tècniques des de l’inici de l’expedient per reconvertit els 
Serveis Jurídics de la institució en part dels subjecte creador de l’expedient 
i no únicament tenir una intervenció revisora, potenciant el caràcter trans-
versal del servei. S’han generat 473 informes jurídics durant el mandat.

Serveis jurídics   

Resposta al Síndic de Greuges

Durant el període 2015-2019 s’han tramitat 
21 queixes i cinc actuacions d’ofici del Sín-
dic de Greuges. En tot moment s’ha treba-
llat en estreta col·laboració amb el Síndic 
de Greuges.

Resposta a les recomanacions 
de la Sindicatura de Comptes

Durant tot el mandat s’han anat resolent 
les qüestions plantejades per la Sindicatu-
ra de Comptes en l’informe emès el 2015, 
seguint les recomanacions dels informes 
de la Secretaria i la Intervenció del Consell.

Inventari comarcal 

Era imprescindible dur a terme una revisió de 
l’inventari Comarcal, per actualitzar el catàleg 
de béns immobles existent, l’última aprova-
ció del qual constava en sessió plenària de 
data 10/12/2009. A aquest efecte, s’ha efec-
tuat l’actualització pertinent d’altes i baixes de 
béns derivats de les operacions patrimonials 
aprovades i s’ha millorat la gestió de les dades 
mitjançant la incorporació de dades cartogrà-
fiques, registrals i cadastrals, amb la finalitat 
d’aconseguir una informació unitària, coherent 
i coordinada sobres els béns i drets. 

També s’ha dotat d’un manual de pautes amb 
l’objectiu de regular la gestió de l’inventari de 
béns i drets incorporant els procediments ade-
quats a cada operació a realitzar i així facilitar la 
gestió patrimonial. Aquest treball serveix com 
a garantia d’una gestió eficient dels béns, i per-
met decidir sobre els usos que han de donar-se 
a aquests, sobre les possibilitats d’obtenció de 
majors rendiments i sobre la millor forma de 
servir a l’interès general. S’han inventariat 67 
béns immobles, en titularitat o drets d’ús.
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Contractació i compres   

Aquest mandat ha vingut marcat per la nova Llei de contractes 9/2017 i 
per la posada en marxa de l’Administració electrònica, amb la incorpora-
ció d’eines com el Sobre digital, iniciada el maig de 2018, prevista en la 
nova Llei de Contractes del Sector Públic.  

Gestionats contractes per 
valor de 18.938.128’46 €, 
de 2015 a 2018. 

El 2016 es detecta un increment dels contrac-
tes de tipologia Menors que a partir del 2017 
és decreixent degut a l’entrada en vigor del 
canvi legislatiu.

La part proporcional que es manté amb més 
volum són els contractes de servei (catalogats 
ara com a Oberts enlloc del que havien estat 
Menors).

15 contractacions per 
mitjans telemàtics.

Increment important del 
volum de contractes des del 
2015 fins al 2018: de 30 a 59 
contractes.
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Mancomunació i 
economies d’escala

Per renovar els serveis públics

El Consell Comarcal treballa en tot moment impulsant la mancomunació 
de serveis i les economies d’escala per tal d’aconseguir l’equitat i la igual-
tat en la prestació de serveis públics en els municipis vallesans. És per 
això que es planteja l’actuació del Consell com una actuació d’abast co-
marcal i amb especial atenció a les necessitats dels municipis més petits.

Acord amb el Vallès Oriental 

El Consell d’alcaldes i alcaldesses de febrer de 2017 va acordat proposar 
un acord estratègic entre els Consells Comarcals del Vallès Oriental i del 
Vallès Occidental, amb la finalitat de generar el debat necessari treballar 
conjuntament en determinats àmbits i ser lobby davant d’altres adminis-
tracions. Des del Vallès Occidental s’ha fet una proposta a l’Oriental en 
aquest sentit. Al mateix temps, de forma sectorial es treballa en complici-
tat entre les dues comarques i coordinant la prestació de serveis. 

La relació entre les dues comarques es basa en l’estudi “Les oportunitats 
de desenvolupar polítiques conjuntes al territori dels Vallessos”, elaborat 
per l’Institut Cerdà, per encàrrec de la Diputació de Barcelona, després 
que les dues comarques ho sol·licitessin. Aquest estudi indica quins són 
aquells àmbits on es pot generar una actuació estratègica conjunta. 
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Atenció als municipis més petits 

A principis de mandat es van recollir qüestions d’interès dels petits mu-
nicipis en una trobada que va servir per marcar línies de treball que s’han 
executat des de les diferents àrees: transport i mobilitat, planificació co-
marcal de l’oferta formativa professional, projectes de promoció turística 
de proximitat i processos de mancomunació i compres agregades.

Contractació de personal 

S’ha impulsat i consolidat la contractació de 
personal per part del CCVOC per a portar a 
terme projectes d’abast supramunicipal a dife-
rents municipis de la comarca, per exemple en 
el marc del programa Enfeina’t o dels progra-
mes Treball i Formació (TIF). 

Adhesió a la central de compres 
ACM

El juliol de 2016 el Consell Comarcal es va adhe-
rir al sistema d’adquisició centralitzada de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques i 
del Consorci Català pel Desenvolupament Lo-
cal per poder adquirir béns i subministraments 
i contractar serveis a través de la Central de 
Compres. S’han adquirit nous equips d’impres-
sió multifunció, en modalitat de rènting, així 
com d’ordinadors, maquinari associat, i progra-
mari, en modalitat de compra.

Compra agregada de 
telecomunicacions

El Consell Comarcal està adherit al conveni 
de col·laboració entre el Consorci Localret i la 
Diputació de Barcelona per a la contractació 
centralitzada de serveis de telecomunicació. 
L’adhesió s’ha renovat el juliol de 2017 per al 
període 2018-2022 pels beneficis en termes de 
tarifes i serveis que suposa. S’espera que l’adju-
dicació efectiva d’aquest nou contracte es pro-
dueixi durant el primer trimestre 2019. També 
és vigent un conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Vallès Occidental i la Di-
putació de Barcelona per a la realització de tas-
ques de suport als municipis en la contractació 
centralitzada de serveis de telecomunicacions.

Pistes d’ensenyament i d’exàmens 
de conduir 

El Ple del Consell Comarcal va aprovar el gener 
de 2017 el Conveni interadministratiu de dele-
gació de gestió del servei del mercat comarcal 
de fruites i verdures i de les pistes d’examen i 
conduir per part de l’Ajuntament de Sabadell i 
l’Ajuntament de Terrassa per 10 anys més. 



42

Pe
r 

re
no

va
r 

el
s 

se
rv

ei
s 

pú
bl

ic
s

Servei d’informàtica 
i telecomunicacions  

Per renovar els serveis públics

Des del Servei d’Informàtica i Telecomunicacions s’ha portat a terme dife-
rents actuacions, tant a nivell intern com en relació amb els municipis de 
la comarca, tal com s’ha recollit en l’apartat d’Administració electrònica. 

Sistemes, ofimàtica i aplicacions corporatives

Al llarg de 2017 es completa la integració dels recursos informàtics del  
Copevo, s’unifica el sistema de còpies de seguretat en un únic producte i 
s’estableixen noves polítiques de còpia D2D.

El gener de 2017 es canvia el sistema de correu existent a la plataforma 
de la Diputació de Barcelona,  comportant millores clares en l’accés web 
i estalvi molt considerable en el cost d’actualització de versió, llicències 
d’usuari i en el manteniment d’un servidor específic.

El març de 2017 es posa en marxa una nova versió d’aplicació d’incidèn-
cies informàtiques al servidor de hosting extern del Consell Comarcal. 

El desembre de 2018 es completa la renovació del maquinari de servi-
dors virtuals, duplicant la potència de procés de la plataforma de què 
es disposava el 2013. Permet donar cobertura als nous requeriments de 
l’administració electrònica i a l’increment d’usuaris. 

Al llarg del mandat es fa la gestió de garanties, manteniments i actualitza-
cions contractades amb diversos proveïdors, per garantir el suport en cas 
d’incidència, i l’actualització o substitució del bé quan s’avaria. S’actualit-
zen paquets de programari ofimàtic i monitors per tal de tenir un parc el 
més homogeni possible.
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Any Incidències gestionades

2015 637

2016 612

2017 775 

2018 711

Renovació
d’ordinadors

Incidències informàtiques 
d’usuaris/es del Consell

Gestió de les pàgines webs del 
Consell i els Consorcis

S’ha efectuat la gestió de totes les noves altes 
i modificacions de webs allotjats al servei de 
hosting del Consell Comarcal, actuant d’in-
terlocutors entre els serveis responsables dels 
webs, els desenvolupadors i el hosting. També 
s’ha definit el model i requeriments a complir 
pels nous desenvolupaments web i s’ha fet la 
gestió dels dominis corporatius. A finals de 
2018, 26 webs corporatius estan allotjats al 
hosting del Consell Comarcal. 

Millora de processos

Durant l’any 2018 s’ha realitzat la millora de 
processos de transport escolar, ajuts de men-
jador i borses de treball amb consultoria de 
Diputació de Barcelona. El 2015 es va portar a 
terme la consultoria en gestió de la documen-
tació electrònica en fase de tramitació, amb 
suport de Diputació de Barcelona. 

Telecomunicacions

S’ha fet la gestió de la xarxa interna i les telecomunicacions (fix, mòbil, 
dades) en el marc del conveni de compra agregada de telecomunica-
cions. També la gestió de portabilitats, gestió de nous productes i ser-
veis, renovació de terminals, i integració amb els serveis corporatius. S’ha 
vist millorada la cobertura del WIFI per a visites a les instal·lacions del 
Consell, mitjançant l’adquisició i configuració de nou equipament.

 · 2016: nova centraleta IP basada en codi obert Asterisk i desconnexió 
de la centraleta de Telefónica. Completades formacions a usuari i con-
figuració necessària de tots els equips.

 · 2017: estudis de cobertura de la xarxa mòbil de l’operador Movistar, 
a causa d’un servei deficient i petició de mesures correctores. Degut 
a una manca de resposta vàlida per part de l’operador es va desviar el 
trànsit de fix a mòbil pel primari de fibra.

 · 2018: es completa la portabilitat de l’antic operador de Mercavallès 
a l’actual del Consell . S’integra la seva telefonia en la comuna del 
Consell. 

 · 2019: actualització de l’appliance de firewall, millorant la seguretat i la 
gestió de les comunicacions de dades d’entrada i sortida.

Durant el mandat s’han 
renovat 91 ordinadors de 
sobretaula i portàtils
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Unitat de planificació, 
projectes i procediments 
estratègics 

Per renovar els serveis públics

El segon semestre de 2015 es va posar en marxa la Unitat de Planificació, 
Projectes i Procediments Estratègics (UPE), com a eina interna per a la 
coordinació transversal de les activitats, eines, productes i projectes re-
lacionats amb la planificació i desplegament de les polítiques comarcals 
de l’entitat, així com aquelles que es porten a terme al territori des de les 
administracions públiques locals.

Aquesta unitat integra professionals de les diferents àrees del consell i 
té entre les seves finalitats donar suport a les activitats de planificació 
estratègica i operativa en totes les seves fases, donar suport a la identi-
ficació i desenvolupament de projectes estratègics, coordinar les activi-
tats a nivell intern (amb els professionals de l’entitat) i  extern (amb altres 
entitats i agents del territori), identificar línies de finançament per a l’exe-
cució dels programes i serveis previstos i proposar eines per a millorar la 
gestió dels programes conjunts entre diferents àrees.

Les principals fites assolides poden sintetitzar-se en el desenvolupament 
i implementació de l’eina de gestió, seguiment i avaluació del conjunt de 
línies, programes i accions del PAC, la realització de: 6 sessions de “Pos-
ta en valor de la feina que fem”, de 6 sessions formatives sobre l’Ús de 
l’eina de gestió del PAC, d’un taller formatiu “La Promoció territorial de 
la comarca”, del taller formatiu “Disseny i planificació de projectes” i de 
2 tallers “Implementació de la signatura digital”. També s’inclou la iden-
tificació dels procediments estratègics. S’impulsa i coordina la iniciativa 
pressupostos participatius i es dóna suport al desenvolupament de pro-
jectes estratègics impulsats i coordinats des de l’equip de direcció del 
Consell Comarcal: Salari Mínim Comarcal, Acord Vallès Circular, Serveis 
públics compartits.  
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Observatori comarcal  

Per millorar el coneixement i 
anàlisi del territori

L’Observatori Comarcal del Vallès Occidental té com a missió analitzar, 
facilitar i difondre informació social, econòmica i territorial a la ciutada-
nia, institucions i representants polítics, especialment, en els àmbits i po-
lítiques públiques en què l’administració comarcal intervé. 

A l’inici del nou mandat, l’Observatori elaborà un nou pla de treball per 
incorporar una visió més àmplia i transversal de la seva activitat, més 
enllà de l’àmbit del desenvolupament econòmic local que venia desenvo-
lupant. L’anàlisi i el coneixement sobre la situació social, ha esdevingut un 
dels aspectes fonamentals d’aquesta ampliació.

Des de l’Observatori també s’impulsen jornades, comissions i grups de tre-
ball pel seguiment i desenvolupament dels treballs.  Es participa en Comis-
sions territorials i grups d’estudi, com la Comissió mixta d’observació perma-
nent de les desigualtats i la pobresa al Vallès Occidental, el Grup d’experts 
nou model de garantia de rendes i el Grup de treball accés a l’habitatge. 

Xarxa d’observatoris i grups d’estudis

L’objectiu és fomentar la col·laboració entre els diferents observatoris i cen-
tres d’estudi per facilitar noves diagnosis i metodologies. Cal destacar els 
treballs efectuats en el marc de la Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament 
Econòmic Local de la província de Barcelona (XODEL). També es col·labora 
amb el grup impulsat pel Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, indicadors 
d’avaluació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). També 
s’ha participat en diferents jornades organitzades per altres entitats.
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Productes permanents

Durant el mandat s’han revisat i incorporat de forma progressiva noves 
propostes de productes a partir del desplegament dels nous àmbits de 
treball. S’han elaborat 10 productes diferents amb 106 publicacions.

Estudis i informes específics

A partir d’encàrrecs dels òrgans de govern i d’identificar amb les àrees 
del Consell Comarcal els principals àmbits d’interès, s’elaboren diagno-
si específiques, en format d’estudis detallats o d’informes concrets, que 
aportin nou coneixement i informació rellevant. Se n’han publicat 5.

Durant el primer semestre del 2019 s’estan elaborant quatre treballs que 
es publicaran properament: Impacte del Salari Mínim comarcal a les ad-
ministracions locals, Accés i característiques del Parc d’habitatges al 
Vallès Occidental, El Parc d’habitatges buits: situació i problemàtiques i 
l’Informe de conjuntura industrial. 
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Productes permanents

Estudis i informes específics

52 Infoatur (mensual): 
anàlisi de les dades 
d’atur registrat i taxa 
d’atur de la comarca i 
municipis. 

2 Quadern de dades for-
mació pel treball (anual).

3 Informe d’Economia 
Social al Vallès Occiden-
tal (anual).

13 Butlletí Vallès Bones Notícies (tri-
mestral): recull de notícies vinculades 
amb desenvolupament econòmic.

1 Informe Pobresa i des-
igualtat al Vallès Occi-
dental (anual).

9 Informe prestacions de 
desocupació (semestral).

2 Informe sobre el pro-
grama d’Ajuts Individuals 
de Menjador al Vallès 
Occidental (anual). 

16 Flaix socioeconòmic (trimestral): 
radiografia general de la situació 
socioeconòmica de la comarca. 

4 Dades bàsiques muni-
cipals – Qmunicipal.

Temes centrals per al desenvolupament 
de polítiques comarcals (abril 2016) 
Desigualtat i exclusió social al Vallès 
Occidental (juny 2017) .

Mapa de recursos per a combatre la 
pobresa al Vallès Occidental (desembre 
2018): identifica i quantifica els recursos 
públics i privats dedicats a cobrir les ne-
cessitats més bàsiques de la població.

Els salaris al Vallès Occidental (2018): 
aproximació a l’estructura salarial de la 
comarca a partir de l’anàlisi de les retribu-
cions mitjanes. 

Desigualtat i exclusió social al Vallès 
Occidental (juny 2017): aporta coneixe-
ment sobre l’exclusió i la pobresa a 
escala local. 

El comerç al Vallès Occidental i Cata-
lunya: un estat de la qüestió (2018): per 
donar conèixer quina és la situació de 
les diagnosis actuals elaborades a nivell 
català.

4 Informe de població al 
Vallès Occidental (anual).
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Millora de la 
informació     

Per facilitar la comunicació
i la participació

Des del servei de Comunicació i Imatge s’ha treballat per fer un salt qua-
litatiu en la informació que es dona a la ciutadania i garantir la màxima 
transparència en la informació i la rendició de comptes. Ha estat un pe-
ríode marcat per la rapidesa i immediatesa que permeten les xarxes so-
cials. A més, s’ha emfatitzat en el suport als ajuntaments en la difusió de 
polítiques comarcals i s’ha treballat en l’organització d’actes i esdeveni-
ments rellevants.  

Pla de mitjans de les xarxes socials  

El  març de 2017 es va aprovar el “Pla de mitjans de les xarxes socials 
del Consell Comarcal del Vallès Occidental i els consorcis de Turisme i 
Residus”. El document dibuixa les estratègies de comunicació per a les 
diferents xarxes socials i la seva relació i es detallen 10 línies d’actuació 
i 50 accions concretes per dinamitzar i promoure aquests canals de co-
municació social. El Pla permet harmonitzar i coordinar la presència de la 
institució a les xarxes i gestionar la reputació digital de la institució i de la 
marca, que en aquest cas és també la marca d’un territori. 

S’ha configurat el Twitter @consellvallesoc –creat el 2013- com una eina 
important d’immediatesa en la informació. També s’han creat el Face-
book, l’Instagram, el You Tube i el Linkdn de la institució. A més, tam-
bé es coordinen les xarxes socials de projectes temàtics que s’han creat 
aquests darrers anys per donar més visibilitat a accions concretes destin-
ades a perfils molt sectorialitzats.
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Per facilitar la com
unicació i la participació

Instagram

El canal corporatiu del Consell Comarcal 
compta amb 140 seguidors/es i s’utilitza per 
fer difusió de les activitats, jornades, progra-
mes d’ocupació... que impulsa el Consell Co-
marcal del Vallès Occidental.

L’ens compta amb un canal sobre el Concurs 
Piula contra la violència masclista. Actualment 
té 157 seguidors/es i fa difusió de les piulades 
que es presenten al concurs. També es publi-
quen conceptes sobre violència masclista i fe-
minisme per sensibilitzar a la ciutadania.

Facebook 

Actualment es compta amb dos comptes de 
Facebook: un perfil públic corporatiu, amb 
622 seguidors/es, i un perfil restringit espe-
cialitzat que utilitza exclusivament l’Equip 
d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA) 
com a eina de suport tecnològic en la inter-
venció. Es va posar en marxa el maig de 2016 
i actualment compta amb 239 usuaris. Facili-
ta vies de comunicació amb el jovent  permet 
donar-los una resposta immediata. 

Twitter

 · Canal corporatiu del Consell Comarcal. 
2.362 seguidors/es. Difon informació cor-
porativa i actualitat de la institució i els seus 
projectes. 

 · Canal de l’Observatori Comarcal. 581 
seguidors/es. Difon dades d’interès de la 
comarca.

 · Canal del projecte Vallès Circular. 505 
seguidors/es. Difon informació economia 
circular.

 · Canal de la Xarxa d’Innovació Social. 630 
seguidors/es. Difon informació innovació i 
economia social i solidària.

 · Canal del concurs Piula contra la violència 
masclista. 549 seguidors/es. Es comuniquen 
les activitats que es porten a terme durant la 
Campanya Piula.

Linkedin

L’ens compta amb un canal corporatiu amb 
315 seguidors/es, on es publiquen les diverses 
convocatòries que s’obren dels diferents pro-
grames d’ocupació, com el Programa de Ga-
rantia Juvenil entre d’altres.

Youtube

S’hi publiquen reportatges i vídeos informa-
tius sobre les diverses activitats i jornades que 
s’impulsen des de l’ens.
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El “Pla de mitjans de les xarxes socials del Con-
sell Comarcal del Vallès Occidental i els con-
sorcis de Turisme i Residus” també recull les 
accions en els butlletins que s’envien des de 
diferents projectes i preveu la consolidació del 
butlletí electrònic  “El Consell en 2 minuts” que 
s’inicia el gener de 2017.  Es tracta d’un recull 
d’informacions, imatges, reportatges i agenda 
que fan referència a l’activitat comarcal. Aquest 

producte ha ajudat a un major coneixement de 
la institució tant a nivell intern com extern.

Des del Servei de Comunicació també es vet-
lla per l’harmonització dels enviaments de but-
lletins que fan els diferents serveis: butlletí del 
Pacte per la Reindustrialtizació, butlletí Bones 
Notícies de l’Observatori Comarcal, Butlletí de 
la Xarxa per la Innovació Social, etc.

Es mantenen unes relacions constants amb els 
mitjans de comunicació, així com amb els i les 
periodistes i s’elaboren els materials de difusió 
pels mitjans de comunicació, planificant i exe-
cutant les accions comunicatives de la institu-
ció. S’elabora i es manté l’arxiu fotogràfic i au-
diovisual de la institució comarcal.

Nombre de notes de premsa realitzades

Atenció als mitjans de comunicació 

2015 2016 2017 2018

105 191 233 196

Butlletins electrònics i “El Consell en 2 minuts”

Nou web del Consell 

El 5 d’octubre de 2015 es va posar en marxa la 
nova pàgina web del Consell Comarcal amb el 
suport de la Diputació de Barcelona. En desta-
ca l’actualització permanent dels continguts i la 
creació de nous apartats com la de la història 
del Consell Comarcal amb motiu de la celebra-
ció del 30è aniversari, el nou apartat del Pacte 
per la Reindustrialtizació, l’acollida de persones 
refugiades, etc. Així mateix, s’ha treballat con-
juntament amb l’equip d’Informàtica i d’Arxiu 
per tal de millorar en el compliment dels ítems 
establerts per la Llei de Transparència. Tam-
bé s’han coordinat les pàgines webs que s’han 
creat arran de l’inici de nous projectes com el 
Vallès Circular o la Xarxa d’Innovació.
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Per facilitar la com
unicació i la participació

Imatge coorporativa

Comunicació interna

Organtizació d’esdeveniments 
institucionals i jornades 

Una de les missions del servei és vetllar per 
l’homogeneïtzació de la imatge de marca de 
la institució i l’estil corporatiu, tant dels ele-
ments de difusió com en els esdeveniments 
o actuacions que es pugin realitzar. Des del 
Servei d’imatge s’ha incidit aquest mandat en 
la difusió dels projectes d’ocupació, l’Observa-

tori Comarcal, el PAC o el Servei de primera 
acollida, entre d’altres. També s’ha treballat en 
campanyes de comunicació concretes per a di-
ferents projectes o actuacions, com el projecte 
Piula, el Vallès Circular, Mercavallès, el Pacte 
per la Reindustrialització, el 30è aniversari del 
Consell Comarcal, etc.

Des del servei de Comunicació i Imatge s’organitzen diverses jornades i 
sessions dels òrgans col·legiats com són els Consells d’Alcaldes i Alcal-
desses del Vallès Occidental, concentracions de dies commemoratius i 
trobades institucionals. 

Durant el 2015 es va completar el desplegament 
de la Intranet corporativa.  En aquest espai s’hi 
publiquen notícies i circulars amb temes d’in-
terès pel personal. Al llarg del mandat la Intra-
net s’ha consolidat com espai de Comunicació 
interna de la institució. També s’hi pot trobar el 
Recull de premsa que s’elabora periòdicament 
amb temes d’interès per al personal de la casa. 

En diferents moments de l’any s’organitzen 
esdeveniments amb la participació dels treba-

lladors i treballadores per commemorar dates 
significatives. El 2018 també es va fer la cele-
bració interna dels 30 anys de la institució. 

Durant el 2018 s’ha treballat amb el Consorci per 
la Normalització Lingüística per establir les bases 
de col·laboració en la millora de la Llengua Cata-
lana entre els treballadors i treballadores. Es pre-
veu concretar en conveni formal properament.  
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Commemoració dels 30 anys del consell comarcal 

El Consell Comarcal celebrà el seu 30è aniversari el dia 17 d’abril de 2017 
amb un acte d’homenatge a les persones que van fer possible la creació 
del Consell. Es va posar en valor la feina realitzada des de la institució du-
rant aquestes tres dècades, comptant amb els alcaldes i alcaldesses de la 
comarca, així com les persones que al llarg dels 30 anys d’història van ser 
consellers o conselleres i van formar part d’una manera o altra de l’ens.

En el marc de la celebració dels 30 anys del Consell Comarcal es va con-
feccionar una exposició amb les fites més importants de la institució. La 
mostra, realitzada amb documentació i fotografies provinents del fons 
del Consell Comarcal, ha quedat instal·lada a la primera planta de l’edifici 
1 del Consell. 

Cloenda de l’any Joan Oliver, Pere 
Quart

El Vallès Occidental va celebrar un acte comar-
cal de tribut a Joan Oliver, Pere Quart, organit-
zat pel Consell Comarcal. L’acte va estar presidit 
per Carles Puigdemont, president de la Gene-
ralitat de Catalunya i Ignasi Giménez, president 
del Consell Comarcal. També hi va assistir la 
presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè 
Conesa; l’alcalde de Sant Llorenç Savall, Ricard 
Torralba i alcaldes i alcaldesses dels municipis 
de la comarca, així com altres representats ins-
titucionals, la Comissió Joan Oliver i altres enti-
tats vinculades amb el poeta vallesà.
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Atenció ciutadana i registre general

El Consell Comarcal ofereix a la ciutadania i 
als ajuntaments de la comarca diferents ser-
veis públics dins l’àmbit de la Unitat d’Atenció 
Ciutadana (UAC), ubicada a la seu del Consell. 
Es presta el Servei d’atenció telefònica i pre-
sencial el Servei de Registre General. El servei 
de registre permet donar formalitat a qualsevol 
tràmit relacionat amb qualsevol de les àrees 
del Consell. També garanteix el principi d’inte-
roperabilitat de registre entre entitats.

Aquest mandat s’ha consolidat un equip humà 
format per tres persones al capdavant de la UAC 
i el Registre General especialitzades en el valor 
públic del servei d’atenció del Consell. També 
s’ha consolidat el gestor d’expedients electrònics 
AUPAC que permet fer un pas endavant cap a 
l’administració electrònica i l’organització en xar-
xa des de l’atenció ciutadana i l’adaptació total al 
sistema de gestió documenttal del Consell.

Menys paper i més tràmits electrònics

Hem assistir a un procés d’eliminació del paper – amb el conseqüent es-
talvi econòmic- a favor de digitalització segura i la generació de les còpies 
autèntiques de tota la documentació que arriba al Consell -per missatge-
ria, correu postal o presencialment- i de les còpies de les sortides postals 
del Consell. S’ha viscut un considerable increment del registre telemàtic 
tant d’entrada com de sortida i el desús de servei de fax. 

 · Les entrades de registre electròniques passen de 1.547 el 2015 a 4.337 
el 2018, un creixement del 80 %, mentre les entrades tradicionals 
baixen un 32%. 

 · Les sortides de registre electròniques passen de 1.465 a 4.196 en 
quatre anys. Un increment del 86%, mentre les sortides tradicionals 
baixen un 34%.

En aquest mandat s’ha aconseguit consolidar una gestió digital total dels 
enviaments, ja que els justificants de recepció deixen de ser en paper des 
d’abril de 2018 i es passa a la “PEE” (presentació d’entrega electrònica) 
associada al número de registre de sortida del document que s’envia. 

Tot això ha anat acompanyat de l’aposta per la implementació progressi-
va dels tràmits electrònics i un increment de les sol·licituds de certificats 
digitals.
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Des de la UAC també es fa custòdia de l’expo-
sició pública d’expedients administratius que 
estan dins un termini d’exposició pública.  Així 
mateix, es fa divulgació de les activitats de de-
bat i participació ciutadana: la UAC compta 
des de juny de 2017 d’una pantalla on es publi-
quen les activitats de debat i participació ciu-
tadana. La divulgació es fa tant de les activitats 
que organitza el Consell com d’aquelles que 
organitzen d’altres entitats i es desenvolupen 
en les instal·lacions del Consell.

Any Total registres  
Registres 

telemàtics

2019 
(mes de gener) 213 26

2019 
(mes de febrer) 253  80

Nombre de registres telemàtics:

Assentaments d’entrada: Assentaments de sortida:

Any CCVOC

2015 4.633

2016 4.630

2017 4.670

2018 3.143

Any CCVOC

2015 2.982

2016 3.248

2017 2.974

2018 1.941

Evolució del nombre d’assentaments 
d’entrada electrònics:

Evolució del nombre d’assentaments 
de sortida electrònics:

Any e-TRAM EACAT TOTAL

2015 37 1.510 1.547

2016 69 1.796 1.865

2017 255 2.206 2.461

2018 354 3.983 4.337

Any EACAT

2015 1.465

2016 2.755

2017 3.084

2018 4.196

Control de bústies: Nombre d’activitats difoses en la nova pantalla:

Any FAX ccvoc@ccvoc.cat

2015 348 4.558

2016 262 2.941

2017 160 4.454

2018 131 5.809

2017 
(des de juny) 2018

Sala Plens 45 67

Sala 1 25 40

Sala 2 20 33

Sala SIAD 3 7



Estratègies 
territorials

Durant el mandat 2015-2019 el Consell Comarcal ha engegat diferents línies es-
tratègiques d’impacte territorial que han portat a sumar sinèrgies al territori i a 
consensuar polítiques d’actuació en diferents àmbits. La lluita contra la pobresa 
i l’exclusió social ha estat el pilar sobre el qual han pivotat diferents actuacions 
de caire comarcal i el Consell ha liderat la reivindicació al territori en qüestions 
cabdals com els ajuts de menjador i la Renda Garantia de Ciutadania. També s’ha 
reactivat el Pacte per la Reindustrialització i s’ha impulsat un acord per l’economia 
circular i un nou model de gestió forestal.



Boscos del Vallès

Nou enfocament de

la prevenció 
d’incendis

Estructuració del mercat 
de compra-venta de

biomassa 
forestal

Energia neta
i de proximitat 

Pacte per la  
reindustrialització 
del Vallès Occidental

7 mesures amb 
40 actuacions
a desenvolupar per les 38 
entitats membres del Pacte.

Actuacions
en fiscalitat local, foment de 
l’ocupació en la indústria, formació 
pel treball, sòl industrial, economia 
circular, coneixement i innovació.

Vallès  
circular 

Acord territorial
per transformar el model 
de consumir i produir. 

Signat per entitats 
comarcals, ajuntaments, 
universitats, centres 
de recerca, sindicats, 
organitzacions empresarials. 

15 empreses 
s’han adherit al 
compromís Vallès 
Circular.

Nou model de

Beques 
menjador

Lluita contra la 

pobresa 
infantil 
i per la suficiència 
alimentaria

Propostes per
nou model de 

garantia 
de rendes

Accions contra

la pobresa 
energètica  
i l’emergència  
habitacional

Lluita contra la pobresa 
i l’exclusió social

Implementació del 
salari mínim comarcal

Aplicació  
del SMC  
en contractacions 
internes i externes 
del Consell 
Comarcal. 

1.071€ 167
per 14 pagues 
anuals

treballadors i 
treballadores 
beneficiats en 2 
anys d’aplicació al 
CCVOC. 
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Estratègies
territorials

Al llarg del mandat 2015-2019 des del govern comarcal, de la mà del Con-
sell d’alcaldes i alcaldesses del Vallès Occidental,  s’han traçat i executat 
diferents estratègies territorials. Aquestes s’han basat en les necessitats 
dels municipis i en una observació permanent de la realitat comarcal a 
través de l’Observatori del Consell Comarcal. També s’han definit projec-
tes d’impacte comarcal que s’estan abordant des de les diferents àrees 
de treball del Consell de forma transversal. 

Aquestes estratègies territorials han impulsat la col·laboració entre els 
agents públics i privats per tal de poder desenvolupar projectes i actuacions 
específiques. Ha estat bàsic en tot moment el treball en xarxa i la coordi-
nació entre les administracions locals, els agents del territori i la ciutadania. 

Lluita contra la pobresa i 
l’exclusió social  
La lluita contra la pobresa i l’exclusió social ha estat un dels pilars del tre-
ball comarcal durant aquests darrers anys i s’ha materialitzat en diferents 
acords i actuacions. S’han promogut mesures de xoc per a pal·liar els efec-
tes de la crisi i s’han dissenyat estratègies coordinades i a llarg termini per 
a oferir marcs d’oportunitat i reinserció socio-laboral entre les persones 
més afectades. Projectes com el Salari Mínim Comarcal o el nou model 
de garantia de Rendes han estat dues de les accions destacades, així com 
també la lluita per el nou model d’ajuts de menjador, que s’ha liderat des 
del Vallès Occidental, i la demanda d’ajuts de menjador per l’alumnat de 
secundària. Cal destacar que més d’un 80% del pressupost comarcal es 
destina a polítiques de benestar social i atenció a les persones.

El 22,5% de la població 
vallesana es trobava en 
situació de pobresa o 
exclusió social (2017).

Nivell de pobresa relatiu 
es situava en el 21,4% i 
entre el 2011 i el 2016.

La pobresa extrema va 
augmentar del 3,5% al 
7,7% del 2011 al 2016.

El 13,2% de la població 
té uns ingressos per 
rendiments del treball 
de menys de 6.010 euros 
anuals (2017).
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Tot i els lleus indicis de recuperació econòmica i de creació d’ocupació, la 
comarca ha comprovat que es creen desigualtats més accentuades: per-
sisteix el treball precari, es fa crònic l’atur de llarga durada, creixen les difi-
cultats per conciliar el treball i la vida familiar, es posen de manifest dèficits 
de la protecció social envers les noves estructures familiars monoparentals 
i hi ha una manca de polítiques adequades en relació en l’habitatge. 

El 2 de febrer de 2016 els alcaldes i alcaldes-
ses de la comarca acorden fer front comú i 
actuar com lobby de pressió per a garantir el 
dret d’habitatge, l’accés als subministraments 
energètics i una sanitat pública de qualitat. 
S’aprova un acord per garantir l’aplicació de 
la ILP 24/2015 de mesures urgents per afron-
tar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i de 
l’energia. S’aprova la creació de la Comissió 
mixta d’Habitatge i Serveis Socials del Consell 
Comarcal que articuli el treball de regularitza-
ció d’ocupacions i el seguiment de les famílies 
més vulnerables en relació a l’habitatge.
 

Creació de la Comissió mixta d’habitatge i serveis 
socials, la Taula sobre la pobresa energètica i la Taula 
de Salut 

També es va acordar treballar a l’entorn d’una 
Taula sobre la Pobresa Energètica, integrada 
pels representants municipals i les principals 
subministradores d’energia i aigua, a fi de 
desenvolupar programes de lluita i mitigació 
de la pobresa energètica. Els municipis de la 
comarca van acordar també crear una Taula 
comarcal de Salut per defensar la millora de 
l’atenció sanitària, una veu comuna que per-
meti actuar davant la Generalitat de Catalun-
ya per pal·liar els dèficits del sistema sanitari.

Front comú per la 24/2015

El 20 de maig de 2016 el Ple Comarcal va de-
fensar per unanimitat la Llei 24/2015 contra 
l’emergència habitacional, després que el go-
vern espanyol manifestés la voluntat de portar 
aquesta llei al Tribunal Constitucional.

El febrer de 2018, el Consell d’Alcaldes i Alcal-
desses va alertar de la manca d’habitatge públic 
per emergències socials i que només el 25% dels 

habitatges cedits per entitats financeres són 
lliurats a noves famílies en situació de vulnerabi-
litat. Es va requerir a les entitats financeres amb 
un gran nombre d’habitatges buits la necessitat 
de subscriure nous acords. Els municipis van 
fer un front comú per defensar la llei 24/2015 
com una eina que ha aconseguit aturar més de 
30.000 talls de subministrament a Catalunya.
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Creació de la Comissió mixta d’observació permanent 
de les desigualtats i la pobresa al Vallès Occidental 

La Comissió mixta d’observació permanent 
de les desigualtats i la pobresa al Vallès Oc-
cidental es va crear l’11 de maig de 2016 com 
espai de cooperació permanent públic i privat 
que té per objectius fer el seguiment de l’evo-
lució de la pobresa i les mesures en curs per a 
fer-li front, impulsar noves estratègies i actua-
cions innovadores en aquest àmbit, i elaborar 

propostes i/o dictàmens de millora.  Aquesta 
Comissió la integren ajuntaments, entitats i un 
grup d’experts. També en formen part altres 
ajuntaments. Des d’aquesta Comissió, a partir 
del Pla de treball 2018-2019 aprovat, s’ha fet 
el seguiment diferents estudis i productes, i 
elaborat propostes de recomanacions i millora 
presentades als diferents òrgans comarcals.

Estudis “Desigualtat i exclusió social
al Vallès Occidental”

A partir de l’encàrrec fet pel Consell d’alcaldes i alcaldesses, el juny de 
2017 es publica l’estudi “Desigualtat i exclusió social”, elaborat per l’Ob-
servatori comarcal, recollint dades d’interès sobre la desigualtat i l’ex-
clusió social a la comarca. Per portar a terme el treball qualitatiu, el 20 
de desembre de 2016 el Consell Comarcal va acollir la Jornada tècnica 
sobre Desigualtat i Exclusió social.

El novembre de 2018 es publica l’actualització anual de les dades de l’es-
tudi en el marc d’una jornada celebrada a Terrassa amb la participació 
de l’Alt Comissionat per la Lluita contra pobresa infantil, Pau Marí-Klose.
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Acord “Per un canvi de model 
en la lluitat contra la pobresa i la 
desigualtat“

El 8 de juny de 2017 el Consell d’alcaldes i alcal-
desses va aprovar l’acord “Per un canvi de mo-
del en la lluita contra la pobresa i la desigual-
tat”. Aquest acord preveu l’establiment d’un 
Salari Mínim Comarcal i sol·licita a la Generali-
tat de Catalunya la participació d’una represen-
tació de l’administració local de la comarca a la 
Comissió d’avaluació de la implementació de la 
Renda Garantida de Ciutadania.

Mapa de recursos per 
combatre la pobresa 

El 9 de gener de 2019 es publica el Mapa de 
recursos contra la pobresa i la desigualtat, on 
s’apunta que el Vallès Occidental disposa de 121 
recursos per fer front a la pobresa i desigualtat 
que, entre les ajudes i les prestacions econòmi-
ques, sumen un total de 174 milions d’euros de 
despesa l’any.

Lluita contra la pobresa infantil 

El 31 de maig de 2018 es va realitzar la sessió de debat “Pobresa en la 
infància. Situació i reptes al Vallès Occidental”, on es va posar sobre la 
taula una realitat preocupant sobre la pobresa infantil a la comarca: un 
15% dels nens i nenes en edat escolar viuen en una situació de pobresa i 
un 20% de les famílies sol·licitants de beca menjador durant el curs 2016-
2017 no tenien cap ingrés. L’”Informe sobre el programa d’ajuts individuals 
de menjador al Vallès Occidental. Anàlisi de l’evolució i característiques”  
va constatar que la mediana de famílies sol·licitants de beques tenen una 
renda de 7.400 euros anuals i, tot i així, només un 12% reben una beca del 
100%  per cobrir la totalitat del cost del menjador. La sessió de debat va 
comptar amb la ponència a càrrec del professor de Sociologia a la Uni-
versitat de Saragossa i investigador sobre pobresa i infància en diferents 
grups de recerca, Pau Marí-Klose.

Aquestes dades es van traslladar al conseller d’Ensenyament, Josep Bar-
galló en un Consell d’alcaldes i alcaldesses on es va abordar la situació de 
les beques de menjador, tant a la primària com a la secundària, l’educació 
de 0 a 3 anys i el finançament de les escoles bressol, la formació profes-
sional i el manteniment dels equipaments educatius.
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El 5 de febrer de 2018, el Consell Comarcal va 
organitzar la jornada “Cap a un nou model de 
garantia de rendes. Perspectives i situació ac-
tual”, amb l’objectiu de treballar conjuntament 
pels drets i oportunitats de tothom i per fer front 
a la pobresa i les desigualtats.
 
L’abril de 2018 es va constituir el Grup de treball 
de garantia de rendes de la Comissió mixta d’ob-
servació de la pobresa i les desigualtats al Vallès 
Occidental. Des d’aquest grup es va treballar en  
l’estudi sobre els “Models de garantia de rendes 
i escenaris d’implementació al Vallès Occiden-
tal”, elaborat per l’Observatori comarcal i publi-
cat el novembre de 2018. Es va presentar en la 
jornada realitzada a Terrassa amb l’Alt Comis-
sionat per la Lluita contra pobresa infantil, Pau 
Marí-Klose. Durant la jornada, el president del 

Consell Comarcal va proposar millores en l’apli-
cació de la Renda Garantia de Ciutadania com 
el fet que es permeti compatibilitzar la prestació 
amb l’ocupació sense cap altre restricció que 
complir amb els requisits d’insuficiència de ren-
da o que la Renda consideri una prestació com-
plementària d’habitatge a les llars que no tenen 
habitatge en propietat, entre d’altres. 

El 23 de novembre de 2018, el Consell d’alcaldes 
i alcaldesses va traslladar al conseller de Treball, 
Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, les 
preocupacions dels municipis relacionades amb 
l’atenció social, com l’estat del desplegament 
de la Renda Garantida de Ciutadania, la situació 
dels menors no acompanyats, la formació pro-
fessional i la Concertació i Estratègia Territorial.

Per un nou model de garantia de rendes 

Salari mínim comarcal 

El 8 de juny de 2017 Consell d’alcaldes i alcaldesses del Vallès Occidental 
va aprovar establir un Salari Mínim Comarcal de com a mínim 15.000€ 
bruts a l’any (1.071€ mensual en 14 pagues) per acabar amb la precarietat 
dels llocs de treball. Aquesta era una de les mesures previstes en l’acord 
“Per un canvi de model en la lluita contra la pobresa i la desigualtat”.

L’acord implica que els ajuntaments i el Consell Comarcal apliquin aquest 
llindar en les retribucions dels seus treballadors/es i exigir el seu compli-
ment a les contractacions de serveis externs. 
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Amb aquest acord es treballa per contribuir a la dignificació dels salaris 
de les persones que treballen amb i per l’administració pública, per afa-
vorir la qualitat de l’ocupació de les persones que treballen en els sectors 
que presten serveis a les administracions públiques, per demostrar que 
és possible que les administracions públiques tinguin un paper actiu en 
la lluita contra la situació de pobresa dels treballadors i treballadores po-
bres i per experimentar noves fórmules de responsabilitat social en les 
contractacions públiques.

Aplicació del SMC al Consell Comarcal 

El Consell Comarcal  ha aplicat el Salari Mínim Comarcal en les contractacions 
internes i en les contractacions externes des de novembre de 2017.

En les contractacions Internes s’apliquen els llindars mínims de retribució dels 
treballadors i treballadores de l’organització i en els contractes vinculats al 
desenvolupament dels Programes de Treball i Formació es complementen 
amb recursos propis les retribucions d’aquest col·lectius fins a l’import del 
Salari Mínim Comarcal. Se n’han beneficiat un total de 167 treballadors/es 
amb un increment mig de 640€ anuals.

En les contractacions externes, es recullen com a condicions especials en re-
lació amb l’execució del contracte, en l’article 118 de l’actual Llei de Contrac-
tes del Sector Públic, l’obligació del/s contractista/es d’aplicar a la plantilla 
que executi el contracte la millora salarial. Aquesta condició d’execució es 
recull, així mateix, en els contractes formalitzats.

Els serveis adjudicats han estat:

 · Control d’Accessos de la seu comarcal: amb un total de 8 professionals.
 · Servei d’Atenció Domiciliaria: amb un total de 146 professionals que 
realitzen tasques de coordinació (7)  treballador/a familiar (114) i auxi-
liar de la llar (25).

 · Serveis formatius associats a diferents famílies professionals en el 
marc del Programa Treball i Formació corresponent a la convocatòria 
2017: amb un total de 6 formadors.

 · Transport Escolar: amb un total de 208 professionals que realitzen 
tasques de conducció (94) i acompanyament (114).
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Creació de l’Observatori de 
seguiment de la qualitat en la 
contractació pública 

Els sindicats CCOO i UGT i el Consell Comar-
cal del Vallès Occidental han acordat la creació 
d’un Observatori de seguiment de la qualitat 
de la contractació pública. Aquest Observatori 
comptarà amb la participació de la Federació 
d’Empleats i Empleades dels Serveis Públics de 
UGT i de la Federació de Serveis a la Ciutada-
nia de CCOO i tindrà entre els seus objectius 
prioritaris analitzar l’impacte i extensió de la 
proposta del Salari Mínim Comarcal i la seva 
aplicació en els principals sectors que presten 
serveis a l’administració pública, així com tam-
bé fer seguiment de les clàusules socials.

Estudi “Els salaris al Vallès 
Occidental 2016”

L’informe “Els salaris al Vallès Occidental 2016” 
ha estat elaborat per l’Observatori comarcal i 
és la primera aproximació dels guanys salarials 
dels treballadors i treballadores residents als 
municipis del Vallès Occidental. Els resultats 
de l’informe aporten evidència sobre les carac-
terístiques dels salaris i indiquen la necessitat 
de treballar en aspectes com la desigualtat sa-
larial, el tipus de contracte la bretxa de gènere 
i els baixos ingressos.

L’estudi es va presentar el 26 de juny de 2018 
en la sessió “Salaris de ciutat: impacte i apli-
cació”. Durant la sessió es van presentar expe-
riències de l’administració local per incidir en 
els salaris, com la proposta del Vallès Occiden-
tal sobre el Salari Mínim Comarcal.
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Pacte per la Reindustrialització 
del Vallès Occidental 
Els principals agents territorials del Vallès Occidental, ajuntaments, pa-
tronals, sindicats, cambres de comerç i universitats, van signar l’abril de 
2014 la declaració “Cap a la Segona Reindustrialització del Vallès Occi-
dental”. Aquesta recull un seguit d’accions per establir les condicions de 
reindustrialització del territori, fonamentals per a la sortida de la crisi i 
l’establiment d’un model de desenvolupament econòmica local.

Amb el nou mandat iniciat l’any 2015, i a petició de les entitats promoto-
res de la declaració CCOO i UGT, el Consell Comarcal assumeix la coor-
dinació, impuls i secretaria tècnica. El Grup Impulsor de la declaració, 
configurat per una representació diversa de les administracions locals i 
institucions, es va reunir al febrer del 2016 per reactivar la seva activitat 
i impulsar un paquet de mesures prioritàries de les 40 actuacions pro-
posades en la declaració. L’acord del Consell d’alcaldes i alcaldesses de 
juny del 2016 confirmava l’aposta de treball conjunt amb l’establiment de 7 
mesures a desenvolupar de forma immediata per les 35 entitats membres.

La funció principal del Consell Comarcal com a secretaria tècnica del 
Pacte ha estat la coordinació i dinamització dels òrgans de governança i 
el suport tècnic, financer i de recursos humans pel desplegament de les 
mesures i objectius. Això ha suposat alienar les mesures i actuacions del 
Pacte amb aquelles línies previstes en el Programa d’Actuació Comarcal 
del Consell Comarcal que hi tenen una forta vinculació.

Les actuacions han estat complementades per la Diputació de Barcelona 
en el marc de la Xarxa de Governs Locals.
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Valors
Lleialtat i cooperació institucional, 
Cohesió social i territorial, Passat, 
present i futur industrial, Creixe-
ment intel·ligent i sostenible, 
Coneixement, ciència i tecnologia, 
Transformació i adaptació als can-
vis, Qualitat de vida, No duplicitat 
i especialització serveis.

Missió
Compartir les estratègies de 
desenvolupament econòmic local 
per concertar una política comuna 
capaç de posar en pràctica mesu-
res específiques de transformació 
del sector industrial en cooperació 
amb l’estratègia catalana.

Objectius
 · Cohesionar el territori a través del relat de la 
transformació del sector industrial.

 · Impulsar un treball de lobby concertat, pel 
foment de la cooperació institucional, posi-
cionament del territori i finançament conjunt 
davant de tercers.

 · Coordinar les prioritats industrials de la 
comarca amb les del Pacte Nacional per la 
Indústria, amb l’objectiu de disposar d’instru-
ments i recursos pel territori.

 · Donar a conèixer i potenciar els projectes i 
actuacions locals i agrupades que executen 
les entitats i que ja tenen impacte amb em-
preses i persones.

 · Millorar la comunicació i cooperació per 
dinamitzar, difondre i promocionar el valor 
industrial i innovador del territori

La sessió plenària celebrada el 7 de juny del 2018 va aprovar tres acords 
fonamentals per a la consolidació del Pacte.

 · Estratègia conjunta per la transformació de la indústria al Vallès en 
l’horitzó 2022, contempla d’una banda les oportunitats i reptes a les que 
ens afrontem com a societat davant la transformació de la indústria.

 · Desplegament del Pla d’acció 2018-2019, descriu les set mesures prio-
ritàries per al nou període, el tipus d’actuacions a desenvolupar i els 
òrgans i funcionament del Pacte. 

 · Marc de col·laboració amb el Pacte Nacional per a la Indústria, situa els 
treballs en paral·lel de concertació a favor de la indústria que es desenvo-
lupen al Vallès Occidental i Catalunya i les sinèrgies entre ambdós pactes.
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El 30 d’octubre de 2018 es va realitzar la Jornada “Noves tendències per 
a la reindustrialització territorial”, al Centre d’Empreses Masia Can Se-
rra de Rubí, oberta al personal tècnic de tots els membres signants del 
Pacte, en la qual es va comptar amb la presència de la Directora General 
d’Indústria, Matilde Villarroya, i on es va exposar i compartir la situació 
actual del sector. Es van presentar dos estudis de referència elaborats 
per la Generalitat.

Durant aquest mandat s’han desenvolupat dos plans d’acció del Pacte, 
amb la priorització de les següent mesures:

PLA ACCIÓ 2016-2017 PLA ACCIÓ 2018-2019

Coordinació i transferència de bones pràctiques de 
FISCALITAT LOCAL amb afectació a la indústria 

FISCALITAT LOCAL i simplificació administrativa 
amb afectació a la indústria

Foment de l’OCUPACIÓ  a la indústria OCUPACIÓ  a la indústria

Mesa de la FORMACIÓ pel treball FORMACIÓ pel treball a la indústria

Diagnosi, recuperació i dinamització del SOL 
INDUSTRIAL

Dinamització i preservació dels ESPAIS 
INDUSTRIALS (PAE)

Taula de COMERÇ per definir el model territorial Model territorial de COMERÇ als polígons

Prova pilot de desplegament territorial de la NOVA LLEI 
D’OCUPACIÓ

Impulsar l’ECONOMIA CIRCULAR (juny 2017) VALLÈS CIRCULAR a la indústria

Xarxa de promoció del CONEIXEMENT I LA 
INNOVACIÓ (juny 2017)

INDÚSTRIA 4.0: coneixement i innovació
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El Vallès Circular és una iniciativa territorial constituïda l’any 2016 i com-
partida entre administracions, agents socials, ambientals i econòmics 
amb l’objectiu d’impulsar l’economia circular al Vallès Occidental i aprofi-
tar el desenvolupament de noves formes de produir i consumir per guan-
yar competitivitat, qualitat de vida i millora del medi ambient.

El 19 de juny de 2017 es va signar l’Acord Vallès Circular, un acord de 
caràcter territorial signat per les entitats comarcals, els alcaldes i alcal-
desses de la comarca i els representants d’entitats que juguen un paper 
clau en el procés per incorporar els principis de l’economia circular en 
les polítiques de desenvolupament econòmic, social i ambiental (univer-
sitats, centres de recerca, organitzacions empresarials...). 

S’entén com una oportunitat per transformar el model de consumir i de 
produir, articulant processos de millora competitiva en les empreses i de 
desenvolupament social que limitin l’impacte en el medi ambient. Aquest 
acord compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació 
de Barcelona i l’acte de signatura va comptar amb la participació del con-
seller de Territori de la Generalitat de Catalunya, Josep Rull.

Vallès Circular  
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Boscos del Vallès
El projecte Boscos del Vallès és una iniciativa innovadora que aporta un nou 
enfocament a la prevenció d’incendis forestals. Es basa en l’estructuració 
del mercat de compra venda de biomassa forestal per aconseguir una bona 
gestió forestal, que protegeixi dels incendis alhora que permet una dina-
mització econòmica del sector i la generació d’energia de proximitat.

Aques projecte és innovador a Catalunya pel fet de treballar en la preven-
ció d’incendis a través de la valorització de la biomassa forestal, i també 
pel fet que el Consell Comarcal ha creat una competència pròpia i un nou 
Servei Comarcal de Biomassa Forestal.

L’objectiu del projecte “Boscos del Vallès” és doble: promoure l’aprofitament 
de la biomassa forestal per disminuir el risc d’incendis, amb generació d’ener-
gia calorífica per abastar diferents equipaments de la comarca amb una ener-
gia socialment responsable i creant llocs de treball i teixit productiu i treballar 
per incrementar la gestió forestal sostenible del major nombre de finques i el 
màxim d’hectàrees possibles per al bon estat de les masses forestals (augment 
de la resiliència davant de pertorbacions, preservació de la biodiversitat, etc.) 

A partir dels treballs estratègics desenvolupats al Consell Comarcal du-
rant el 2018, el desplegament de l’Acord Vallès Circular és considerat 
com un dels projectes estratègics del Consell Comarcal, que es treballa 
de manera conjunta entre les diferents àrees de la corporació. 

Des del Consell Comarcal s’ha treballat en l’aplicació de l’economia cir-
cular en diferents projectes com el Recooperem –d’aprofitament alimen-
tari- i el Servei Comarcal de Biomassa Forestal. També s’ha sensibilitzat 
els treballadors i treballadores. 

El projecte Vallès Circular disposa d’una web pròpia amb tota la informa-
ció sobre el projecte: http://vallescircular.ccvoc.cat/

En l’apartat de Desenvolupament Econòmic podeu trobar tota la informa-
ció relativa als projectes d’Economia Circular. 



El projecte té dues vessants: un de reforç de les infraestructures per a la pre-
venció d’incendis i la utilització de la biomassa per a la generació d’energia 
renovable a la comarca.

Boscos del Vallès neix seguint el mandat del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses 
del Vallès Occidental l’any 2013 davant la necessitat de fer una passa més 
que complementi les actuacions per a la prevenció d’incendis realitzades 
fins el moment als boscos comarcals. El nou enfocament és fruit de la re-
flexió conjunta entre els diferents actors implicats en la prevenció d’incendis.

Podeu trobar tota la informació sobre les actuacions d’aquest projecte a 
l’apartat de Territori i Medi Ambient. 

D’acord amb el Programa d’Actuació Comar-
cal 2016-2020 el Consell Comarcal té com a 
missió la concertació institucional i l’articula-
ció d’estratègies institucionals i territorials que 
permetin desenvolupar polítiques comarcals 
en tots aquells aspectes que permetin abordar 
de forma progressiva els principals reptes del 
territori. En aquest marc, el mandat a finalit-
zat amb la signatura d’un conveni marc entre 
el Consell Comarcal del Vallès Occidental i la 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en 
matèria de recerca, innovació i desenvolupa-
ment d’estratègies territorials en l’àmbit del Va-
llès Occidental. Els objectius del conveni són, 
planificar i desenvolupar iniciatives de recer-
ca, formació i innovació conjuntes; col·laborar 
amb altres agents del sistema de recerca del 
territori o el foment d’intercanvi d’experiències, 
entre d’altres.

Conveni marc amb la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB)



Cohesió social i 
qualitat de vida

L’eix de Cohesió social i qualitat de vida rep més del 80% del pressupost del Consell 
Comarcal. En aquest s’hi recullen totes les actuacions d’atenció a les persones, es-
devenint un treball transversal en àmbits com serveis socials, educació, habitatge 
o foment de l’ocupació, entre d’altres polítiques d’atenció a col·lectius específics. 

02



Migracions
i ciutadania

5 certificats  
d’acollida lliurats 

125 
persones

3.901 
traduccions

participen a 
accions formatives 
d’acollida

realitzades en 
20 idiomes

Habitatge 4.696 tràmits
realitzats

10.828 consultes 
ateses per l’Oficina 
d’Habitatge

752 expedients
de subvencions 
referents al lloguer.

Suport a 
les famílies EAIA

· Increment del nombre d’ajuts de 
menjador en un 29% en 4 cursos

·  93 rutes de transport escolar amb 
6.791 infants usuaris durant el 
mandat

·  Creixement d’un 37% en 4 anys 
en les hores d’atenció domiciliària, 
arribant fins les 138.000

· Més de 1.000 infants i adolescents 
atesos el 2018

· 542 casos en seguiment el 2018

· Increment de 6 professionals 
en 4 anys

· Increment de MENA atesos passant 
de 5 el 2015 a 84 el 2018

Subsistència bàsica

13 municipis
i 37 escoles
participen al projecte 
Recooperem

Dinem Junts
a 10 instituts

Inici del programa

Més de 25.000 
àpats repartits
gràcies al Recooperem a 
famílies vulnerables

6.586 lots
de suport social 
repartits a 12 municipis

29 auditories
energètiques 
realitzades

Serveis socials Foment ocupació

10.185 37 a 45

S’ha passat de 
8.686 persones 
usuàries el 2016 a

S’han 
incrementat de

els i les 
professionals 
durant el mandat

el 2018

515
persones joves 
beneficiàries 
dels programes 
d’ocupació

703
persones i 111 
empreses han 
participat a les 
jornades de 
Converses del 
Mercat de Treball

Polítiques de gènere

dones ateses al 
Servei d’Atenció 
a les Dones

dones usuàries del 
SIAD en situació 
de violència 
masclista

142 2.900
participants
als tallers Piula

1.736 485
participants
als tallers de 
llenguatge no 
sexista
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Servei bàsic 
d’atenció social

Des del Consell Comarcal del Vallès Occidental es porta la gestió amb els 
ajuntaments que conformen l’Àrea Bàsica Comarcal  integrada per 12 mu-
nicipis amb una població inferior als 20.000 habitants: Castellbisbal, Ga-
llifa, Matadepera, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Rellinars, Sentmenat, 
Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Ullastrell, Vacarisses i Vilade-
cavalls. Aquesta competència emana de la Llei 12/2017 de Serveis Socials. 

Aquest mandat s’ha vist la necessitat d’actualitzar el marc de relació en-
tre el Consell Comarcal i els ajuntaments de l’Àrea Bàsica per tal ajus-
tar-los a la llei Serveis Socials i a les necessitats actuals de serveis. És per 
això que s’han signat nous convenis, en els quals s’incorporaran tots el 
programes i projectes que es desenvolupen directament des del Consell 
Comarcal en els municipis, on s’especificaran els objectius a assolir, les 
accions, l’avaluació i previsió de finançament si es coneix.

El plenari de l’Àrea Bàsica, integrat pels alcaldes i alcaldesses dels 12 mu-
nicipis de l’Àrea Bàsica i els seus corresponents regidors i regidores de 
serveis socials, és qui estableix les línies estratègiques, marca les priori-
tats i vetlla per l’acompliment dels objectius establerts.

Per garantir els serveis socials bàsics
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Per garantir els serveis socials bàsics

Creixement del nombre de per-
sones usuàries de 8.686 el 2016 
a 10.185 el 2018.

Els professionals de l’Àrea Bàsi-
ca han passat de 37 el 2016 a 45 
el 2019.

Els col·lectius amb major nom-
bre d’intervencions són: Gent 
gran i famílies.

La taxa de cobertura durant el 
mandat gira a l’entorn del 10%.

Les problemàtiques més ateses 
són les econòmiques, les man-
cances socials i laborals.

Equips bàsics d’atenció social bàsica 

L’Atenció Social Bàsica és una prestació garantida. Els equips profes-
sionals que presten i gestionen els serveis social bàsics estan formats 
per persones diplomades en treball social i en educació social. Aquest 
col·lectiu de professionals informen, orienten, diagnostiquen, valoren, 
prescriuen prestacions, detecten situacions de risc per actuar de forma 
preventiva i realitzen projectes comunitaris per a la integració social de 
persones i col·lectius en risc.

La Cartera de Serveis Socials estableix una ràtio de 3 treballadors/es so-
cials i 2 educadors/es socials per cada 15.000 habitants. 

Des del Consell Comarcal s’ha contribuït a l’assoliment de la ràtio de pro-
fessionals de l’Àrea Bàsica que integren els dotze municipis amb una po-
blació menor de 20.000 habitants, essent una població de més de 92.227 
habitants de la comarca del Vallès Occidental. 
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Coneixedors de les dificultats d’alguns ajuntaments més petits per a la 
prestació dels serveis socials bàsics, des del Consell Comarcal s’han sig-
nat convenis de col·laboració amb els municipis de Rellinars, Ullastrell i 
Gallifa per tal de garantir la prestació del servei als ciutadans i ciutadanes 
del municipi, donant compliment als principis rectors del sistema públic 
de serveis socials. El Consell Comarcal aporta, en el mateix territori, els 
professionals adients per a la prestació dels serveis socials bàsics.  El 
darrer trimestre de 2018 l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall es va afegir 
als municipis als quals el Consell Comarcal presta atenció directa, amb la 
contractació d’un treballador social.

Atenció social directa a Rellinars, Ullastrell, Gallifa i 
Sant Llorenç Savall

Contracte programa amb el departament de treball, 
afers socials i famílies

Des del 2008, el Contracte Programa és l’instrument de coordinació, coo-
peració i col·laboració entre el departament competent de la Generalitat 
i les àrees bàsiques, en matèria de Serveis Socials, altres programes rela-
tius al benestar social i polítiques d’igualtat. Recull els eixos estratègics i 
principis rectors, els serveis i programes, el finançament i la justificació i 
una fitxa per cadascun dels serveis inclosos. El Ple del Consell Comarcal, 
el juliol de 2016 va provar el Contracte Programa 2016-2019. Anualment 
es signa una addenda amb el finançament anual.

2015 2016 2017 2018

Import Contracte Programa 2.642.857,45 € 2.671.287,37 € 3.029.815 € 3.275.597 €

Des del Consell Comarcal es fan tasques de 
coordinació mensuals, destinades als tèc-
nics que composen els serveis socials bàsics 
dels municipis menors de 20.000 habitants. 
Es comparteixen experiències, i es treballa en 
grups per dissenyar línies d’actuació comunes.  

Amb la finalitat de millorar el servei prestat als 
ciutadans, a banda de les formacions continua-
des en temes específics que consten a cada un 

Gestió, coordinació, supervisió i formació

dels serveis, cada any es realitzen sessions for-
matives de reciclatge i actualització dels i les 
professionals, per exemple el curs La relació pro-
fessional en la intervenció en casos de vulnera-
bilitat social o El mindfulness en l’atenció social. 

Al llarg del mandat s’han constituït diferents 
grups de treball com el de l’actualització del 
Reglament de prestacions d’urgència social i el 
grup de treball del programa Hèstia.
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Per atendre la inclusió social i la p
oblació fràgil

En el mandat 2015-2019 s’ha treballat per donar resposta a les necessitats de 
subsistència bàsica detectades entre col·lectius vulnerables a través d’una 
xarxa de distribució àgil, diversificada, saludable, ajustada a les necessitats 
individuals i sostenibles. Al mateix temps, s’han unit esforços en la recerca 
de fonts de finançament i d’agents territorials que s’involucrin en la donació 
de productes, la lluita contra el malbaratament i en la distribució de la xarxa.

Recooperem, cuina per 
compartir
El Consell Comarcal i el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès 
Occidental, a través d’un conveni marc de col·laboració, desenvolupen el 
projecte Recooperem, que consisteix en la recollida de l’excedent d’àpats 
preparats de menjadors escolars i les empreses de restauració del te-
rritori i la seva  posterior distribució, en favor de la inclusió social, entre 
aquelles persones o famílies de la comarca que tenen necessitats socials 
concretes, ja sigui per la seva situació econòmica com per la seva situa-
ció de dependència, garantint una alimentació bàsica. Es compta amb la 
col·laboració dels ajuntaments de la comarca, entitats socials, empreses 
de menjador i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

El projecte Recooperem té dues vessants. D’una banda, el seu marcat 
caràcter social i solidari, amb la col·laboració dels agents socials del te-
rritori. D’altra banda, garanteix la necessitat de disminuir el malbarata-
ment alimentari, reduint la generació de residus i recuperant els aliments. 
Aquesta és una de les accions incloses a les polítiques comarcals del Va-
llès Circular, un dels projectes estratègics del Consell Comarcal. En aca-
bar el curs 2018-2019 hi participen 13 municipis i 37 escoles.

Subsistència 
bàsica

Per atendre la inclusió social i la població fràgil
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El Recooperem, pas a pas

Inicis del projecte “Recooperem, cuina per 
compartir”

Al març, els municipis de Vacarisses i Viladecavalls 
s’incorporen al projecte que va obrir Rellinars el setem-
bre del 2014. 

2015

Incorporació de Castellar del Vallès, Sant Llorenç 
Savall, Ullastrell i Matadepera

S’incorporen Castellar del Vallès, amb 4 escoles; Vi-
ladecavalls, amb dues escoles; i Vacarisses, Rellinars, 
Matadepera, Sant Llorenç Savall i Ullastrell, amb una 
escola a cada municipi.

2016

Pel curs 2018-2019, s’ha confirmat la incorporació de  
Badia del Vallès i Sant Cugat del Vallès. 

2019

Incorporació de Barberà del Vallès i consolidació 
als altres municipis 

S’incorpora Barberà del Vallès amb quatre escoles. 
L’Agència de Salut Pública de Catalunya reconeix el 
projecte als premis PAAS 2018 a l’àmbit Social. Es pre-
senta el projecte a l’Assemblea General de la Xarxa de 
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i a la Trobada 
d’escoles sostenibles de Sabadell.

2018

Incorporació de Terrassa i Rubí

Al març s’incorporen cinc escoles del municipi de 
Rubí. El desembre s’incorpora Terrassa amb quatre 
escoles i Prodis. 

2017
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Per atendre la inclusió social i la p
oblació fràgil

En el marc del projecte es realitza la formació per a totes les persones 
implicades directament en la manipulació dels aliments i en col·laboració 
amb el Departament de Salut Pública. També es fa una recollida de mos-
tres periòdica per realitzar les analítiques de control establerts al proto-
col de seguretat del projecte. Cada curs se’n realitzen a l’entorn de 70.

Els anys 2017 i 2018 s’han realitzat una jornades de formació i agraïment a 
les persones que treballen en el projecte, tant des de les entitats socials 
com, especialment, les cuineres de les empreses de menjador escolar, 
ajuntaments, etc.

Recooperem Families Kg residus evitats Àpats

2015 295 763 2.318

2016 290 1.971 4.587

2017 473 2.867 6.054

2018 630 4.918 12.405

Total mandat 1688 10.519 25.364

Total àpats repartits Total quilos de residus evitats

0 0

10.000 4.000

20.000 8.000

30.000 12.000

25.364

12.405
6.0544.5872.015

2015 20152016 20162017 20172018 2018Total 
mandat

Total 
mandat

10.519

4.918
2.8671.971

763
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veis socials, celebrat el 27 de febrer de 2019, es 
va presentar i aprovar el Reglament regulador 
de les prestacions econòmiques d’urgència so-
cial, per tal d’unificar criteris i la necessitat de 
barems comuns per garantir l’equitat entre els 
diferents municipis que conformen l’àrea bàsi-
ca. S’han unificat criteris com el llindar d’accés, 
el percentatge i la puntuació en la valoració 
econòmica i social, la modalitat de la prestació 
i el percentatge de cofinançament dels ajunta-
ments segons la puntuació. 

Els ajuts d’urgència social tenen l’objectiu de 
pal·liar necessitats socials bàsiques i econòmi-
ques de les famílies de manera puntual i urgent, 
però també contemplen que a mig i llarg termi-

ni, es pugui incidir en la consecució de l’autono-
mia personal de les mateixes i afavorir la seva in-
clusió social convertint-se en el principal recurs 
dels serveis socials per fer front a les problemà-
tiques socioeconòmiques de les famílies.

Les prestacions poden tenir diferents moda-
litats: ajuts per alimentació i necessitats bà-
siques de subsistència,  alimentació infantil, 
higiene i lactància, ajuts per a roba i calçat, 
ajuts destinats a prevenir, pal·liar i evitar situa-
cions d’exclusió social associades a la carèn-
cia o insuficiència de recursos econòmics pel 
manteniment de l’habitatge habitual i/o de les 
despeses derivades del mateix, desplaçaments 
habituals per necessitats formatives, ajudes 
per a l’escolarització, etc.

Prestacions econòmiques d’urgència social

La suficiència alimentària de l’alumnat d’Educa-
ció Secundària és una de les prioritats del Con-
sell Comarcal del Vallès Occidental. Cada any 
molts nens i nenes que fins a sisè de Primària 
rebien una beca de menjador per poder dinar a 
l’escola, es queden sense aquest ajut quan fan 
el pas a la Secundària. Arribar a l’ESO significa 
per a més de 800 nens i nenes de la comarca 
deixar de rebre una beca de menjador.
 
És per això que des del Consell Comarcal i la 
Fundació Probitas -organització privada sense 
ànim de lucre amb l’objectiu de contribuir a as-
segurar la nutrició dels menors amb risc d’exclu-
sió social- s’ha treballat per poder fer realitat un 
projecte socioeducatiu i de reforç de l’alimenta-
ció per poder oferir un àpat saludable diari als 
nens i nenes que van a  l’Institut. La Fundació 
Probitas que ja disposava d’un programa socioe-
ducatiu integral i de reforç a l’alimentació  que 
desplega a  9 instituts i 7 municipis de Catalunya  
per als i les alumnes de secundària, el programa 
“RAI-ESO Dinem Junts!”.

 “Dinem Junts” és un projecte d’intervenció so-
cioeducativa en el qual s’inclou el menjar. Però no 

només això: es fa en un espai protector, el mateix 
institut de l’alumne, s’ofereix reforç escolar, com-
binat amb activitats socioeducatives i esportives.

El projecte es va iniciar al gener del 2018 a  l’Ins-
titut Can Mas de Ripollet i s’ha anat implantant 
progressivament a altres instituts de la comarca. 
Els instituts adherits actualment són: l’Institut 
Castellar (Castellar del Vallès), l’Institut Can Mas 
(Ripollet), l’Institut Sabadell (Sabadell),  l’Institut 
Nicolau Copèrnic (Terrassa), l’Institut Vacarisses 
(Vacarisses) i l’Institut Federica Montseny (Badia 
del Vallès). Es preveu iniciar el projecte durant el 
curs 2018-2019 a 4 instituts més de la comarca. 
Uns 30 alumnes de mitjana es beneficien del pro-
grama en cada centre.

Dinem junts
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Per atendre la inclusió social i la p
oblació fràgil

Gestió i suport tècnic a rebostos
L’octubre de 2016, el Consell Comarcal va implantar el servei eQuàliment als 
municipis de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de la comarca per a la gestió 
dels projectes adscrits als rebostos municipals.

És una aplicació informàtica disponible al núvol que permet gestionar la 
distribució solidària d’aliments i altres productes de subsistència bàsica de 
manera eficient, equitativa i transparent, en els projectes de coordinació i 
cooperació entre entitats i serveis socials i que sovint impliquen la concen-
tració de recursos materials i humans.

La cistella bàsica correspon als aliments que es reparteixen des del Fons 
Europeu d’Ajuda al Desafavorit/da i cada municipi pot ampliar-lo segons 
la seva disposició pressupostària, altres ajuts o participació a projectes 
com el Recooperem, Rober, Joguines per Nadal, etc.

Total

Usuaris/es 3.913

Famílies 1.423

Municipis 12

Lots de suport social
Els lots d’higiene i neteja representen una ajuda 
puntual, que s’ofereix de manera temporal, als 
rebostos municipals de l’Àrea Bàsica de Serveis 
Socials del Vallès Occidental com a complement 
de la cistella que ofereixen. 

La distribució de lots es realitza un cop a l’any 
i els municipis poden distribuir-los en diferents 
entregues a les famílies beneficiàries.

Els lots d’higiene i neteja s’han distribuït als 12 mu-
nicipis de l’ABSS: Castellbisbal, Gallifa, Matade-
pera, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Rellinars, 
Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Sent-
menat, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.

Lots de suport

2015 800

2016 805

2017 896

2018 4.085

Total 6.586
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Pobresa
energètica

La lluita contra la pobresa energètica al Vallès Occidental ha comportat 
mesures proactives per fer front a les situacions de vulnerabilitat energè-
tica i pal·liar les dificultats econòmiques de les llars de la nostra comarca.

Estudis, anàlisi territorial i planificació

S’han realitzat diversos treballs per coordinar les accions i la informació 
municipals, així com desenvolupar estudis d’abast territorial que permetin 
conèixer amb major profunditat els impactes de la precarietat energètica: 
entrevistes amb el personal de serveis socials dels 12 municipis de menys 
de 20.000 habitants, cerca de materials de treball i bones pràctiques de 
proximitat i a nivell europeu, participació a jornades, entre d’altres.

El 17 de gener de 2019 el Ple del Consell Comarcal va aprovar el Pla Co-
marcal de Gestió Energètica Social del Vallès Occidental 2019-2022 
que té com a missió promoure mesures proactives per fer front a les si-
tuacions de vulnerabilitat energètica i establir les bases d’una estratègia 
compartida de les administracions del territori. El Pla d’acció comarcal 
es mou en 3 línies estratègiques: la detecció i planificació; l’acció social 
(equips de treballs en pobresa energètica) i la sensibilització en estalvi a 
la llar i eficiència energètica. 

Comissió tècnica comarcal per a la 
gestió energètica social

L’any 2018 es va constituir la Comissió tècnica comarcal per a la Ges-
tió Energètica Social formada per 10 municipis: Badia del Vallès, Barberà 
del Vallès, Castellar del Vallès, Cerdanyola, Montcada i Reixac, Ripollet, 
Rubí, Terrassa, Sabadell i Sant Cugat del Vallès. La seva missió és pos-
sibilitar una estratègia de treball tècnic compartida i traslladar a nivell 
polític les necessitats detectades i actua com a grup promotor del Pla 
d’acció comarcal. Es reuneix cada mes per intercanviar i acordar models 
de documentació compartida, circuits de treball, convenis amb agents el 
territori per facilitar l’accés a l’energia a la ciutadania i millores en eficièn-
cia energètica, així com l’estratègia de treball vers les empreses energè-
tiques i projectes d’acció i sensibilització comuns.

Per atendre la inclusió social i la població fràgil
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Per atendre la inclusió social i la p
oblació fràgil

Taula política de pobresa 
energètica

L’1 de març de l’any 2016 es va constituir la Tau-
la política de pobresa energètica d’acord amb 
el mandat del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses, 
amb l’objectiu d’implementar la llei 24/2015, de 
mesures urgents per afrontar l’emergència en 
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica i 
que ha permès arribar a acords amb les com-
panyies de l’aigua.

Acord sobre els fons socials 
amb les companyies d’aigües
Per coordinar propostes sobre el preu i pagament de les despeses ener-
gètiques en favor de la població fràgil i pel bé comunitari de forma sub-
ministradores i amb el compromís d’oferir recursos a la ciutadania, el 
Consell Comarcal va liderar el 2016 un acord amb 14 subministradores 
d’aigües presents a la comarca per nodrir els fons socials. Durant el 2017 
es va fer el seguiment dels acords amb les companyies d’aigua i s’han 
presentat resultats a la Taula Tècnica Comarcal.

Les empreses es comprometen a desenvolupar la Llei 24/2015 i prosseguir 
la lluita contra la pobresa energètica, concedint ajuts a fons perdut o aplicar 
descomptes notables en el cost dels consums mínims a persones i unitats 
familiars en situació de risc residencial. Les distribuïdores són Agbar, Sorea, 
Anaigua, Comaigua, Gestaigua, Aïgues de Sant Pere de Ribes, Aigua de Ri-
gat, Aïgues de SVH, Aïgues de Palamós, Aïgues de Sabadell, Cassa, Aigües 
i Depuració, Aïgues del Prat, Ematsa i Mina pública d’aigües de Terrassa.
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L’any 2017 es va dur a terme un projecte pilot 
anomenat Punt d’Informació i Atenció Itinerant 
per a la gestió Energètica Social, orientat als 
municipis de l’ABSS per donar suport a la ciuta-
dania, disminuir els consums energètics i ges-
tionar deutes. Durant el 2017 es van fer 121 visi-
tes i es van atendre 44 famílies. El 2018 un grup 

de treball dels municipis de menys de 20.000 
habitants de la comarca ha estat treballant en 
el desplegament de procediments d’atenció 
conjunts i construint el model específic d’aten-
ció en vulnerabilitat energètica que es preveu 
implementar el 2019.   

Des del 2014 es duen a terme un conjunt d’ac-
cions per capacitar als professionals de serveis 
socials i d’altres àmbits interessat en la matèria, 
i afavorint així l’estalvi energètic de la ciuta-
dania, en especial de les persones en risc de 
pobresa energètica. També es realitzen tallers 
dirigits a la ciutadania per oferir estratègies per 
millorar l’economia domèstica i reduir el con-
sum energètic. A data d’avui, s’han realitzat 22 
tallers a 6 municipis de l’ABSS: Castellbisbal, 
Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Pa-
lau-solità i Plegamans, Polinyà i Viladecavalls. 
Han assistit a les formacions 326 persones.

Punt d’informació itinerant per a la 
gestió energètica social

Sensibilització en estalvi i 
eficiència energètica

Auditories energètiques

El programa Auditories i Intervenció als Habi-
tatges en Situació de Pobresa Energètica és 
un nou recurs per enfortir les respostes pre-
ventives i educatives del món local davant el 
creixement de les situacions de pobresa ener-
gètica entre la població de la demarcació de 
Barcelona.  Entre el 2017 i el 2019 s’han rea-
litzat auditories als municipis de Matadepera, 
Polinyà, Rellinars, Sant Llorenç Savall, Sentme-
nat, Ullastrell, Vacarisses. 

En total s’han fet 29 auditories que consisteixen 
en la realització de 2 visites. A la 1a visita es 

recull la informació social, hàbits de consum i 
facturació energètica, així com també es rea-
litza una inspecció de l’estat de l’habitatge, els 
electrodomèstics, els tancaments i les instal·la-
cions. A la 2a visita s’entrega un kit de material 
per reduir el consum dels serveis d’electricitat, 
gas i aigua que permeti mantenir el confort de 
les persones que hi viuen, i s’assessora a la fa-
mília respecte canvis de contractació de serveis 
i altres problemàtiques detectades, i es donen 
consells d’eficiència energètica. 
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Atenció a la infància 
i l’adolescència

 Per garantir la igualtat d’oportunitats 

L’EAIA del Vallès Occidental es va constituir l’any 1994 i aquest 2019 com-
pleix el seu 25è aniversari. Actua a tota la comarca, excepte els municipis 
de Sabadell i Terrassa, que compten amb equips propis. Des dels seus 
inicis, s’han produït canvis progressius i molt significatius pel que fa a re-
cursos emprats, suport i número de professionals, relacions institucionals, 
coneixement de la feina i de l’entorn, formació, etc.

La Generalitat de Catalunya, a través del departament competent, té el 
lideratge en matèria de normativa, planificació i programació general, 
estableix les directrius i les prioritats, aprova la cartera de serveis so-
cials i el pla estratègic i ha d’establir l’organització territorial dels serveis 
socials. Així mateix, és l’entitat responsable de la provisió dels serveis 
socials especialitzats. La col·laboració entre la Generalitat i els ens locals 
s’estableix, des de l’any 2008, mitjançant els convenis quadriennals de 
coordinació, cooperació i col·laboració administrativa.

Els equips d’atenció a la infància i l’adolescència són equips integrats per 
diferents professionals dels àmbits de la psicologia, la pedagogia, el tre-
ball social i l’educació social, distribuïts territorialment, que tenen com a 
objectius generals orientar, diagnosticar, valorar, intervenir, tractar i fer el 
seguiment dels infants i adolescents en situació de risc greu o desempa-
rament essent-ne els destinataris tant ells com les seves famílies.
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Increment de professionals

21 municipis 483.672 
habitants
l’any 2018 com a 
població de referència

108.227 
menors d’edat 
l’any 2018 a la comarca

24 professionals
increment de 6 profes-
sionals durant el mandat 
2015-2019

L’EAIA del Vallès Occidental ha viscut un aug-
ment progressiu del nombre de professionals 
fins arribar als 24 de principis de 2019. L’any 1994 
hi havia tres professionals a l’EAIA del Vallès Oc-
cidental, el 2005 n’hi havia 13 i s’incorporava la 
figura de l’educador social i l’any 2009 es va arri-
bar als 19 professionals. Està prevista l’ampliació 
d’un professional més l’octubre del 2019.

El 2018 s’ha fet una reestructuració dels equips, 
mantenint la diferenciació de funcions entre el 
sector d’estudi i diagnòstic i els sectors de se-
guiments. D’altra banda es segueix potenciant 
l’equip d’educadors per tal d’intercanviar meto-
dologia d’intervenció. 

Estudi, diagnòstic i intervenció

Sector d’estudi i diagnòstic 

Durant aquesta etapa, l’EAIA valora la situació sociofamiliar dels infants 
i adolescents i fa una proposta de mesura protectora o bé es proposa la 
signatura d’un compromís socioeducatiu amb la família per tal de pal·liar 
la situació de risc greu. Tot estudi finalitza amb un Informe Proposta.

Any Nombre infants i adolescents

2015 755

2016 815

2017 903

2018 1005

Any Nombre infants i adolescents

2015 194

2016 223

2017 262

2018 300

Any Nombre infants i adolescents

2015 160

2016 165

2017 201

2018 201

Any 
Proposta de 
tancament

Proposta de
risc greu 

Proposta 
de tutela

2015 48% 27% 23%

2016 38% 40% 22%

2017 25% 28% 45% 

2018 37’5% 28% 34’5%

Infants o adolescents atesos:

Casos  nous (estudis i seguiments): 

Derivacions d’expedients per estudi: 

Tipus de proposta (en %) després d’un estudi:
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Intervenció educadors i 
educadores
La figura de l’educador i l’educadora social a l’EAIA sorgeix de la neces-
sitat d’atendre de forma adequada aspectes educatius de la família, am-
pliant la tasca realitzada per la resta de l’equip de l’EAIA i dels Serveis 
Socials Bàsics. És un professional que té la funció específica de donar a 
les famílies un suport educatiu que serveixi per a oferir models educatius 
i estratègies d’interrelació entre pares i fills. 

Any Nombre infants i adolescents

2015 407

2016 479

2017 631

2018 828

Any Nombre infants i adolescents

2015 162

2016 156

2017 189

2018 286

Any Nombre infants i adolescents

2015 405

2016 483

2017 522

2018 542

Any Famílies ateses Nombre infants i adolescents Proposta de tutela

2015 72 122 23%

2016 71 115 22%

2017 56 97 45% 

2018 53 77 34’5%

Sector de seguiments

El seguiment de la situació d’aquestes famílies suposa un volum important 
de dedicació per a l’EAIA, ja que cal un coneixement continuat i una valo-
ració constant de l’evolució familiar i dels infants/adolescents, proposant 
autoritzacions de permisos, obertura d’expedients econòmics, així com 
canvis de les mesures protectores inicials. Aquest seguiment es porta a 
terme a través de la intervenció directa amb la família i els infants i ado-
lescents, fent coordinacions amb serveis implicats en el pla de millora. 

Informes de seguiment: 

Tancament de casos: 

Casos en seguiment: 
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Els educadors són els tècnics referents dels 
MENA (menors estrangers no acompanyats), 
que estan en centres de municipis d’interven-
ció de l’EAIA comarcal. L’arribada massiva 
d’aquests joves al territori ha fet que s’obrissin 
nous recursos residencials a la comarca.

Any MENA atesos

2015 5

2016 18

2017 40

2018 84

Atenció als Menors estrangers no 
acompanyats (MENA) 

Intervenció grupal

Programa d’Enfortiment Familiar de l’EAIA del Vallès 
Occidental 

Atesa la importància del treball educatiu amb les situacions de risc greu, 
els educadors de l’EAIA van iniciar el treball grupal amb les famílies mi-
tjançant el Programa d’Enfortiment Familiar de l’EAIA del Vallès Occi-
dental. Per potenciar el desenvolupament de les capacitats parentals/
marentals per a la cura i l’educació dels seus fills. Al llarg de l’any 2017 
s’han portat a terme 3 grups en diferents poblacions del Vallès Occiden-
tal: Rubí, Ripollet i Viladecavalls.

L’EAIA del Vallès Occidental va implantar el 
programa Caminar en família durant el 2017 
amb l’objectiu d’ ajudar a les famílies amb fills 
i filles d’entre 8 i 16 anys que es troben acollits 
en família o centre residencial, i que tenen un 
pronòstic de reunificació amb els seus pares i 
mares.  Al projecte hi participa un educador i 
una tècnica de l’EAIA. 

Aquest programa grupal es porta a terme jun-
tament amb l’EAIA de Terrassa, l’EAIA de Sa-

badell, els CRAE on estigui institucionalitzat 
l’infant o els tècnics del SIFE referent de l’aco-
lliment que s’estigui plantejant el retorn. S’ha 
fet el seguiment de 15 famílies el 2017 i 13 famí-
lies el 2018. Aquest 2019 també s’ha iniciat un 
nou grup amb 11 famílies. Aquest projecte es 
va implementar dins el marc de la col·laboració 
amb el Grup d’Investigació en intervencions 
socioeducatives en la infància i la joventut de la 
Universitat de Barcelona.

Programa de competències parentals durant l’acolliment i la reunificació 
familiar: Caminar en familia
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Servei d’integració familiar en família extensa

El contracte programa per la coordinació i col·laboració entre el depar-
tament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Vallès Oc-
cidental, inclou els serveis d’integració familiar en família extensa (SIFE). 
L’acolliment familiar d’infants en família extensa és la mesura de protecció 
prioritzada a la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en 
la infància i l’adolescència. Quan els progenitors no poden sostenir l’exer-
cici de les funcions parentals a causa de la seva incapacitat, negligència 
o per un maltractament als seus/seves fills/es, el recurs de l’acolliment 
d’infants en família extensa, en principi, és el més recomanable, i alho-
ra preferible, ja que evita la separació dels infants i adolescents del seu 
entorn familiar més proper. Al Vallès Occidental aquest servei el porta a 
terme l’entitat Aldees Infantils SOS des de 2015.

SIFE 2015 2016 2017 2018

Infants atesos 127 134 150 152

Famílies acollidores que han rebut formació 19 27 15 21

Joves que han rebut formació grupal 7 11 17 8

Nous professionals 0 0 2 2
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Projecte d’intervenció social de grup 
d’adolescents en equinoteràpia

El “Projecte d’intervenció en equinoteràpia so-
cial amb adolescents del Vallès Occidental” és 
transversal i atén tant els joves que són atesos 
pels Equips d’Atenció a la Infància del Vallès 
Occidental (EAIA) com els que participen en 
programes d’ocupació. Aquest projecte es va 
iniciar el 2017, sorgit dels Pressupostos Partici-
patius del Consell i promogut per treballadores 
i  treballadors de la institució i posteriorment es 
consolida en els pressupostos següents. En total 
hi han participat 23 joves usuaris i usuàries de 
l’EAIA i dels programes d’Ocupació comarcals. 
Els i les adolescents participen en teràpies com 

a auxiliar d’atenció a persones amb dificultat 
-discapacitats físiques, sensorials o psíquiques 
que són algunes de les persones que més fre-
qüentment reben tractament a través de l’equi-
noteràpia.

Es porta a terme en col·laboració amb l’Associa-
ció Epona, una entitat sense ànim de lucre que 
utilitza el cavall com agent promotor de beneficis 
en les àrees de la rehabilitació física, psicològica, 
social i emocional, comptant amb personal qua-
lificat i format específicament en equinoteràpia.

Reunions 
d’assessorament
Des del 2015 al 2019 
s’han realitzat 656 
seminaris d’assessora-
ment a professionals, 
majoritàriament de 
serveis socials bàsics, 
fonamentalment en la 
seva vessant d’atenció a 
la infància i l’adolescèn-
cia. També s’han fet 467 
coordinacions amb els 
Serveis socials bàsics de 
referència. 

Facebook 
EAIA
Des de maig de 2016 
funciona un perfil 
privat de Facebook dels 
educadors-es del Vallès 
Occidental, que en l’ac-
tualitat compta amb 239 
amistats que es destina a 
usos concrets de comu-
nicació amb el jovent. 

Col·laboració 
amb altres 
institucions
L’EAIA del Vallès Oc-
cidental participa a les 
taules territorials d’in-
fància que s’organitzen 
arreu dels municipis de 
la comarca i en els grups 
de treball municipals 
proposats. També es 
participa en la revisió de 
protocols municipals i a 
grups de treball.

Grup de 
reflexió ètica
L’Espai de Reflexió ètica 
de l’Equip d’Atenció a 
la Infància del Vallès 
Occidental incorpora la 
perspectiva ètica en els 
casos d’intervenció so-
cial per tal de millorar la 
qualitat de l’atenció a les 
persones. Compta amb 
l’acompanyament de 
Joan Canimes, profes-
sor d’ètica aplicada a la 
Universitat de Girona.

Altres actuacions d’intervenció grupal
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Projectes d’investigació socal i recerca

Projecte GIFT (Grow in Family Today)

L’any 2018 l’EAIA del Vallès Occidental ha iniciat la seva col·laboració 
amb el projecte europeu GIFT (Grow In Family Today) que té per objectiu 
promoure el desenvolupament de les relacions positives entre progeni-
tors (o persones que tenen la guarda) i els infants/adolescents en llurs 
nuclis familiars. El projecte es desenvolupa a 4 països Europeus, França, 
Itàlia, Romania i Espanya.

Doctorand 

El Consell Comarcal i el Grup de recerca del 
Programa de Sociologia de la Universitat Autò-
noma de Barcelona (UAB) van signar el novem-
bre de 2017 un conveni de col·laboració per la 
contractació d’un Doctorand per dur a terme 
el projecte de tesi doctoral entorn la tasca dels 
EAIA. La candidata seleccionada ja està treba-
llant al Consell.

Jornada sobre “Ètica i infància” 

L’octubre de 2017 es va celebrar la jornada “Èti-
ca i infància” al Consell Comarcal per debatre 
amb professionals de l’àmbit i experts en ètica, 
dret i comunicació, en el marc de la comme-
moració del Dia Internacional dels Drets dels 
Infants. Hi van assistir més de 80 persones per 
compartir expertesa i experiències. 

Grup d’investigació en intervencions 
socioeducatives en la infància i la joventut

L’EAIA del Vallès Occidental participa en aquest grup que vol 
contribuir a l’avanç del coneixement i a la creació de marcs 
de referència científics per transformar-los en recursos per a 
l’acció socioeducativa en la infància i les famílies en situació de 
vulnerabilitat. N’ha sorgit el projecte Caminar en Família.



92

 P
er

 g
ar

an
tir

 la
 ig

ua
lt

at
 d

’o
p

or
tu

ni
ta

ts
 

Igualtat i
Drets Civils

 Per garantir la igualtat d’oportunitats 

Pla de polítiques de gènere 2016-2019

Durant aquest mandat ha estat en vigor el II Pla de Polítiques de Gènere 
2016-2019 que ha permès definir 4 línies estratègiques conjuntes i un pla 
d’acció general per als municipis: compromís amb la igualtat, actuació 
davant la violència masclista, drets i qualitat de vida, treballs i temps.

Comissió comarcal per a l’abordatge de la violència 
masclista

El Consell Comarcal lidera la Comissió Comarcal per a l’Abordatge de la 
Violència Masclista, que es va crear el 2015 amb l’objectiu d’elaborar el 
protocol comarcal i iniciar el treball en xarxa professional. Hi participen 
professionals de la xarxa d’atenció en violència tota comarca: salut, educa-
ció, benestar social, entitats, àmbit judicial i cossos de seguretat, etc. Els 
circuits d’atenció del protocol adequats a les necessitats dels professionals 
segons la detecció social, de les dones i els seus fills i filles que realitzen.

El 2016 es va aprovar el Protocol comarcal contra la violència mas-
clista i culmina la feina de la Comissió per crear una xarxa estable de 
treball a tots els municipis de la comarca per fer front la violència mas-
clista. D’aquesta manera, el Vallès Occidental és una de les primeres 
comarques que signa un protocol contra la violència masclista elaborat 
des de la cooperació institucional.

Durant el 2017 es va treballar en el contingut del Mapa de recursos co-
marcals en matèria de violència masclista. El 2018 va tractar l’aplicació 
dels circuits del Protocol per a l’abordatge de la violència masclista a la 
comarca i la revisió de la proposta de Protocol comarcal sobre violències 
masclistes a l’espai públic i contextos d’oci.
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Tallers sobre comunicació amb 
perspectiva de gènere i llenguatge 
no sexista

S’han fet sis sessions pels treballadors i treballa-
dores del Consell Comarcal. Durant les sessions 
van participar 142 persones. També s’han portat a 
terme a dues edicions a Palau-solità i Plegamans i 
a Vacarisses, on van participar 15 persones.

Actuacions de commemoració 
de diades significatives

 · Commemoració del 8 de març -  Dia Inter-
nacional  de les Dones. Cada any es realitza 
l’adhesió als manifestos institucionals i es 
porta a terme una activitat prevista per als 
treballadors i treballadores de l’ens comarcal.

 · Commemoració 25 de novembre - Dia In-
ternacional de l’Eradicació de la Violència 
contra les Dones. El Consell Comarcal s’ad-
hereix al Manifest unitari emès per part de 
la Generalitat de Catalunya, les Diputacions 
de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, la 
Federació de Municipis de Catalunya i l’As-
sociació Catalana de Municipis.

Protocol per un espai públic i contextos 
d’oci lliures de violències masclistes

Arran de la Comissió Tècnica del Protocol per 
l’Abordatge de la Violència Masclista, va sorgir 
la demanda d’elaborar un protocol comarcal 
específic contra l’assetjament sexual en espais 
públics d’oci. El projecte es va iniciar el setem-
bre de 2017 i es va aprovar al Ple comarcal del 
juliol de 2018 amb l’objectiu d’aconseguir que 
els municipis disposin d’un espai públic iguali-
tari i protegit per a totes i tots. 

Amb el nou Protocol, la comarca disposa d’un 
instrument compartit i consensuat per les ad-
ministracions i entitats del territori que ha de 
permetre actuar davant d’assetjaments i agres-
sions sexuals a l’àmbit comunitari. També fa-
cilita la intervenció coordinada i el treball en 
xarxa des de la proximitat i el coneixement, 
elaborant recomanacions per organitzar actes 
públics i circuits per saber com actuar a nivell 
local, de forma participada amb la ciutadania, 
en moments de crisi. L’elaboració del protocol 
ha comptat amb el suport tècnic de la Diputa-
ció de Barcelona i l’Associació de Planificació 
Familiar de Catalunya i Balears.
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Servei d’informació i atenció a 
les dones del Vallès Occidental 
(SIAD)
El SIAD vol garantir l’atenció a les dones víctimes de violència masclista 
del Vallès Occidental i donar suport als ajuntaments de l’Àrea Bàsica per 
donar resposta a les necessitats de les dones de la comarca relaciona-
des amb l’àmbit laboral, social, familiar o de parella. Es facilita informació 
sobre recursos, participació social o associacionisme femení, violència 
masclista i dificultats amb els fills/es, entre d’altres. És un servei gratuït 
i confidencial que es presta per telèfon, correu electrònic o presencial-
ment a les oficines del Consell Comarcal o en itinerància als municipis de 
menys de 20.000 habitants. 

L’any 2014 es va signar conveni amb l’Ajuntament de Terrassa per garan-
tir l’atenció psicològica, assessorament jurídic i laboral, així com l’ús del 
servei per a la diversitat sexual per a les dones que resideixen a l’àrea 
d’influència (partit judicial de Terrassa): Matadepera, Rellinars, Ullastrell, 
Vacarisses i Viladecavalls. Aquest conveni va ser un primer pas en el mo-
del d’atenció comarcal, diferenciant completament el SIAD de les de-
pendències de serveis socials i per aconseguir que cap dona es quedi 
sense atenció.

A partir d’aquí, el 12 de gener de 2016, es signà el conveni de col·labora-
ció amb l’Ajuntament de Sabadell per garantir l’accés al SIAD per a les 
dones que resideixen a l’àrea d’influència del partit judicial de Sabadell: 
Gallifa, Sant Llorenç Savall, Sentmenat, Palau-solità i Plegamans i Polin-
yà. Aquest conveni, no només dóna cobertura a les dones, sinó també en 
al cas de violència masclista als fills i filles, per donar una resposta inte-
grativa. Al 2018 es van signar sendes addendes anuals per a prorrogar el 
servei SIAD amb ambdós ens municipals.

Resum anual d’atencions SIAD 2015 2016 2017 2018 Total

Nombre de dones ateses 618 362 309 447 1.736

Atencions realitzades 2.438 1.577 770 1.953 6.738

Atencions realitzades pel servei 
d’assessorament psicològic

309 244 592 1.206 2.351

Nombre de dones ateses pel 
servei d’assessorament jurídic

298 181 126 195 800

Nombre de dones usuàries en 
situació de violència masclista

142 163 103 77 485
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Campanya “Piula contra la 
violència masclista”
Per reforçar l’acció coeducativa a partir dels 12 
anys i treballar les relacions lliures de violèn-
cies es realitza des de fa 6 anys la campanya 
Piula contra la violència masclista dirigida a 
joves a partir de 14 anys. Consta de tallers de 
sensibilització a centres educatius, un concurs 
de piulades (frases) i accions col·lectives per 
alumnat i professors de centres educatius de 
la comarca. Al concurs, hi ha participat 2.900 
joves en 4 anys, realitzant 2.898 piulades.

Es realitzen tallers per a joves als centres edu-
catius de la comarca, en especial dels munici-
pis de menys de 20.000 habitants, durant el 
darrer trimestre de l’any, al voltant del 25 de 

novembre, Dia Internacional per l’eradicació de 
la violència masclista. Es tracten temes com la 
construcció social de les identitats de gènere, 
la relació entre l’amor romàntic i la violència de 
gènere, la violència masclista i la seva detecció 
en les relacions de parella, la prevenció del bu-
llying LGTIBfòbic, etc.

Aquest mandat s’han fet 136 tallers a Badia del 
Vallès, Castellbisbal, Matadepera, Palau-solità 
i Plegamans, Sant Quirze del Vallès, Vacaris-
ses, Ripollet, Rubí, Terrassa, Polinyà, Sentme-
nat, Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès, 
Viladecavalls i Sentmenat.

2015 2016 2017 2018 Total

Nombre de centres on es realitza l’activitat 20 15 9 18 62

Nombre participants 283 648 969 1000 2.900

Piulades 286 649 901 1.062 2.898

Tallers 24 30 42 40 136

Accions LGTBIQ
El Servei d’Atenció Integral (SAI) és una pres-
tació del servei adreçat a les persones que 
pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir 
discriminació o violència per orientació sexual, 
identitat de gènere o expressió de gènere. 
També és un servei de sensibilització i informa-
ció per a persones i entitats. El 28 de juny de 
2018 es va aprovar el manifest del Dia de l’Or-
gull Lesbià, Gai, Trans, Bisexual i Intersexual.
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Migracions
i Ciutadania

 Per garantir la igualtat d’oportunitats 

L’objectiu principal és desenvolupar i donar suport a polítiques que afa-
voreixin la cohesió social i la convivència a la comarca. Dels serveis que 
s’ofereixen se’n poden beneficiar tots els municipis de la comarca, en es-
pecial els menors de 20.000 habitants.

Servei itinerant de primera 
acollida
El Servei de Primera Acollida consisteix en un conjunt d’accions i re-
cursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació 
dels usuaris i usuàries potencials. Inclou l’acompanyament, la formació 
i la certificació d’uns coneixements mínims per facilitar el viure i tre-
ballar a Catalunya. L’objectiu és promoure l’autonomia personal de les 
persones estrangeres i catalanes retornades i la igualtat d’oportunitats 
entre la ciutadania. L’agent d’acollida presta un servei de manera iti-
nerant als municipis de: Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Sentmenat, 
Rellinars, Viladecavalls i Vacarisses. Demostrar l’aprofitament d’aquest 
servei dóna accés al certificat d’acollida, un document amb eficàcia ju-
rídica i valor probatori que és d’utilitat en els processos d’estrangeria o 
d’adquisició de la nacionalitat, entre d’altres. S’han lliurat 5 certificats 
d’acollida aquest mandat
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Coordinació i circuits d’atenció

Es participa mensualment a les reunions de coordinació de l’Àrea Bàsica 
de Serveis Socials (ABSS) dels municipis de menys de 20.000 habitants 
de la comarca, a les trobades del Grup de Plans Comarcals de la pro-
víncia de Barcelona  i també es realitzen coordinacions amb l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local del Consell Comarcal pel seguiment 
dels projectes que desenvolupen relacionat amb l’àmbit d’immigració, en 
el marc de suport a orientacions per a la incorporació al mercat laboral i 
coneixement de l’entorn.

Servei per l’elaboració de materials informatius de 
recepció i acollida local

Entre les actuacions del servei durant el mandat 2015-2019 s’inclouen l’adap-
tació del díptic genèric de la Generalitat de Catalunya per als municipis que 
estan desplegant el Servei de Primera Acollida i el disseny i edició de la Guia 
d’acollida municipal de 7 municipis de l’ABSS: Matadepera, Palau-solità i 
Plegamans, Polinyà, Rellinars, Sentmenat, Vacarisses i Viladecavalls. La guia 
s’ha traduït a 6 llengües: anglès, àrab, francès, romanès, ucraïnès i xinès. 
També s’ha fet difusió dels materials bàsics per la implementació del “Curs 
de Coneixement de l’entorn” en el marc del Grup de treball Permanent dels 
Plans Comarcals d’Immigració de la Província de Barcelona.

El Servei de Primera Acollida s’ha implantat a nou municipis, on s’han 
portat a terme 125 accions formatives amb 153 persones participants. 
Durant el mandat el Servei de Primera Acollida també ha realitzat 357 
entrevistes presencials, 266 derivacions al servei de primera acollida i 
ha obert 397 expedients.
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Dins de l’àmbit de Recepció i Acollida, un dels 
projectes amb més trajectòria és el Servei de 
Traducció i Interpretació per als serveis públics 
del Vallès Occidental (SeTI). Disponible als 23 
municipis de la comarca des del 2004, pretén fa-
cilitar l’acollida de les persones nouvingudes que 
desconeixen les llengües vehiculars del país. El 
servei compta amb una borsa de 50 traductors 
i traductores i d’intèrprets de les diverses llen-
gües d’origen de les persones immigrades que 
resideixen actualment al Vallès Occidental. 

El Servei es gestiona a través d’un programa in-
formàtic fet a mida, que actua com a base de 
dades al mateix temps que permet tramitar les 
sol·licituds del servei, la seva valoració, factu-

ració i estadístiques, així com el registre d’enti-
tats i la borsa de traductors i traductores.

En els 15 anys de funcionament del servei s’han 
realitzat un total de 3.901 intervencions. Des 
del 2015 se n’han fet 1.114. En quatre anys s’ha 
realitzat el 28% de les intervencions.

S’han ampliat el nombre d’idiomes oferts arri-
bant als 20 (Alemany, Amazic, Anglès, Àrab 
occidental, Àrab oriental, Bambara, Bengalí, 
Búlgar, Francès, Georgià, Mandinga, Panjabi, 
Portuguès, Rus, Txec, Ucraïnès, Urdú, Wòlof i 
Xinès). S’ha incrementat el nombre d’intèrprets 
de 9 el 2015 a 50 el 2018.

El Vallès Occidental ha engegat diferents ac-
tuacions per facilitar l’acollida de persones 
refugiades als diferents pobles i ciutats de la 
comarca. El territori ha volgut mobilitzar el 
màxim de recursos per poder afrontar l’arri-
bada de persones refugiades amb unes con-
dicions optimes. 

El 2015 es va crear la Taula Comarcal d’Asil i Re-
fugi, integrada per representants polítics dels 
municipis. Aquest mandat també s’ha creat la 
Comissió Tècnica Comarcal d’Asil i Refugi.

Persones refugiades

Servei de traducció i interpretació 
per a persones nouvingudes (SETI)
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 “Casa Nostra, casa vostra”

El Consell Comarcal es va adherir, el 24 de gener de 
2017, a la campanya de suport als refugiats “Casa nos-
tra, casa vostra”, fruit d’una moció aprovada per unani-
mitat al Ple de l’ens.

“Volem acollir”

El 15 de febrer de 2017, el Consell va participar en un 
acte de suport del món local a la campanya “Volem 
acollir”, impulsat pel Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament (FCCD), l’ACM i l’FMC. 

Sensibilització a la ciutadania i 
empreses

El setembre de 2018 es va obrir una pàgina al web 
del Consell Comarcal, on es donen informacions a la 
ciutadania i a empreses sobre l’acollida de refugiats. 
També s’han realitzat tallers a centres educatius a 
primària, ‘Parlem de refugi’, i secundària, ‘Un viatge 
per camins incerts’.

El Vallès, comarca acollidora

Els ajuntaments del Vallès Occidental van portar 
a terme durant el 2016 diferents actuacions per 
assegurar la màxima coordinació entre tots els 
municipis que estaven disposats a fer acollida. 

Es va actualitzar el Pla d’Acollida comarcal per 
a persones nouvingudes, la realització de l’in-
ventari dels recursos existents i la coordinació 
amb el Govern català a través del Comitè per a 
l’acollida de les persones refugiades, entre d’al-
tres, en el marc del projecte “Amb les persones 
refugiades. El Vallès, comarca acollidora”.

El juny de 2018 es va celebrar una reunió al 
Consell Comarcal, amb l’assistència d’ajunta-
ments; les entitats que ofereixen places per a 
persones refugiades CCAR, Creu Roja, APIP 
ACAM i ACCEM; i representants del Comitè 

per a l’acollida de les persones refugiades. A la 
comarca, hores d’ara hi ha 282 places de Pro-
tecció Internacional del Programa estatal de 
refugi i del Programa complementari d’acollida 
i inclusió (Ciutats Refugi-Sabadell) que estan 
majoritàriament ocupades.

Des del Consell Comarcal es dóna difusió de 
totes aquelles accions del Programa Català de 
Refugi que poden dur a terme tant persones 
particulars, empreses com administracions, 
per a l’acollida de persones refugiades. Per 
altra banda, el Consell Comarcal s’ha adherit 
a les mocions de suport impulsades per Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament, 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la 
Federació de Municipis de Catalunya (FMC).
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Suport a
les famílies

 Per garantir la igualtat d’oportunitats 

Ajuts individuals de menjador
Existeix un conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat 
de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació i el Consell Comarcal 
del Vallès Occidental, relatiu a la delegació de competències pel que fa a 
la gestió del Servei Escolar de Transport i el Servei Escolar de Menjador.

Els ajuts individuals de menjador escolar són ajuts atorgats per l’adminis-
tració, destinats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle 
d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de 
Catalunya. Poden optar-hi segons convocatòria anual les unitats familiars 
amb fills matriculats en un centre educatiu del Vallès Occidental. Exis-
teixen dos tipus d’ajuts: ajuts garantits del 50% i ajuts garantits del 100% 
del cost de servei. Aquest programa té impacte a tots els municipis de la 
comarca del Vallès Occidental, excepte Gallifa.

La gestió dels ajuts es porta  a terme a través del programa informàtic 
“Administració ajut escolar CCVOC” que connecta en xarxa a tots els 
ajuntaments, escoles i AMPAS/AFA de la comarca.

2015-2016 2016-2017 2017-2018
2018-2019 

inici del curs 2018-març 2019 

Sol·licituds 16.653 18.603 19.478 13.789 20.556

Ajuts totals 12.454 12.871 15.361 13.423 16.112

Ajuts garantits del 50% 9.227 11.959 14.082 12.717 14.792

Ajuts garantits del 100% 409 486 918 706 888

Ajuts garantits del 100% 
d’alumnat d’Educació 
Especial

87 426 361 366 432
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Reivindicacions comarcals

En el marc de la Lluita contra la pobresa i l’ex-
clusió social, el Consell Comarcal ha liderat 
els darrers anys la demanda de millores en la 
gestió dels ajuts de menjador. Des de 2015 s’ha 
treballat per l’increment de l’assignació pres-
supostària i per un canvi de model de gestió 
que garantís una homogeneïtzació de criteris 
a tot Catalunya. Aquest canvi de model es va 
aconseguir el curs 2016-2017, amb l’eliminació 
del tram variable. També es va assolir que en 
les valoracions es tingui en compte el llindar de 
risc que determinava l’acord de Mesures contra 
la pobresa del Parlament de Catalunya, que era 
una de les altres reivindicacions del Consell. 

Les Bases reguladores per a l’atorgament dels 
ajuts individuals de menjadors pel curs 2017 
-2018 van suposar l’assimilació del llindar de ren-
da al tram garantit d’ajut del 50% al llindar de risc 

de pobresa de Catalunya. També es van variar els 
barems per obtenir un ajut del 100% i la tramita-
ció dels ajuts de menjador en l’educació especial.

El maig de 2018 es va demanar treure el requisit 
de risc social per poder obtenir un ajut menjador 
del 100%. El Consell Comarcal també va alarmar 
que la jornada intensiva i l’eliminació dels menja-
dors dels instituts han ocultat un problema greu: 
no s’està garantint la suficiència alimentaria als 
nens i nenes que arriben a l’ESO. 

Durant el Consell d’Alcaldes i Alcaldesses 
del Vallès Occidental de juliol de 2018 es van 
adreçar les preocupacions dels municipis al 
conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló. Es va 
sol·licitar modificar els criteris d’adjudicació de 
beques menjador fins i tot afegint més trams, a 
fi que s’incrementi l’atorgament d’ajuts. 

Ajuts extraordinaris

En dues ocasions en aquest mandat la Diputa-
ció de Barcelona, a través dels Serveis de Coo-
peració Local, ha atorgat un ajut extraordina-
ri de 200.000 euros  al Consell Comarcal per 
complementar l’assignació de beques menja-
dor. L’objectiu d’aquesta dotació és ampliar el 
suport que és dóna des de les administracions 
a les famílies de la comarca en situació de vul-
nerabilitat econòmica.
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Servei de transport escolar
El Consell Comarcal gestiona el servei de trans-
port escolar per delegació de competències de 
la Generalitat de Catalunya. Part del finança-
ment que permet oferir aquest servei ve deter-
minat per a cada nou curs escolar a través del 
vigent conveni de col·laboració amb el Depar-
tament d’Educació. Es presta als municipis de 
la comarca en dues modalitats: obligatori i gra-
tuït –per  l’alumnat que, a proposta dels Serveis 
Territorials d’Educació, ha d’escolaritzar-se fora 
del seu municipi de residència- i no obligato-
ri i subjecte de pagament de preu públic, per 
l’alumnat d’ensenyaments obligatoris que s’ha 
de desplaçar a centres docents del mateix mu-
nicipi, però distants del seu lloc de residència.

El Servei no obligatori es fa en funció de les con-
signacions pressupostàries existents i de factors 
que es recullen a les Disposicions de Gestió del 
Servei que complementen el reglament i que 
s’actualitzen per cada nou curs escolar. Des del 
curs 2011-2012, la Diputació de Barcelona atorga 
al Consell Comarcal subvencions destinades a 
la prestació dels serveis de transport escolar en 
modalitat no obligatòria. L’import de preu públic 
que han d’abonar les famílies usuàries del servei 
en modalitat no obligatòria es manté constant 
des del curs 2013-2014, amb una tarifa de 270€/
curs, igualment es mantenen les reduccions 
d’aquesta tarifa per als segons, tercers i més 
germans usuaris del servei.

2015-2016 2016-2017 2017-2018

1.070.904,66€ 1.127.629,54€ 1.031.472,79€

2015-2016 2016-2017 2017-2018
2018 - febrer 

2019 

Rutes de transport escolar 103 97 93 93

Alumnes transport obligatori 684 714 694 708

Alumnes transport no obligatori 1.140 1.047 957 874

Ajuts individuals de desplaçament 51 54 43 50

Convenis de col·laboració amb ajuntaments 8 10 8 5

Activació del protocol davant situacions 
meteorològiques 1 0 5 0

Subvenció de la Diputació de Barcelona pel 
Servei de Transport Escolar no obligatori.

Convenis amb els ajuntaments de la comarca

El Consell Comarcal ha subscrit diferents convenis de col·laboració pel 
transport no obligatori amb els ajuntaments de Rubí, Cerdanyola del Va-
llès, Sabadell i Terrassa. També s’han subscrit convenis d’ajudes al preu 
públic, que han d’abonar les famílies usuàries del servei en modalitat no 
obligatòria, amb els ajuntaments de Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, 
Rubí, Sant Cugat del Vallès, Terrassa i Vacarisses. 
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Enquesta de satisfacció del servei 

A finals del curs 2016-2017 es va portar a terme una en-
questa de satisfacció del servei per conèixer el grau de sa-
tisfacció de les famílies usuàries, la participació va ser d’un 
25%. El 95,99% de les famílies van considerar que la parada 
assignada era de fàcil accés i el 86,82% van valorar adient 
el temps del recorregut de la ruta assignada.

Adjudicació de nous contractes i expedients 
sancionadors

A finals de 2017 es va actualitzar l’estructura de costos del servei per ho-
mogeneïtzar-ne el cost i s’han donat valors objectius a cada ruta en fun-
ció de paràmetres com la tipologia del vehicle, adaptat/no adaptat, els 
quilòmetres recorreguts, les hores útils per expedició, els desplaçaments 
en buit, el posicionament dels vehicles, els costos de personal, els costos 
del vehicle, les assegurances, etc.

El juliol de 2018, el Ple Comarcal va aprovar l’adjudicació dels nous con-
tractes del Servei de transport escolar obligatori i no obligatori de la co-
marca del Vallès Occidental, per als cursos 2018-2019 i 2019-2020, amb 
la possibilitat de pròrroga pel curs 2020-2021. Es van ajudicar adjudicat 
94 rutes de transport agrupades en 23 lots, amb un pressupost total de 
5.811.607,64€, distribuïts en els exercicis 2018, 2019 i 2020. En com-
pliment de l’acord comarcal, el Consell ha incorporat a la contractació 
l’obligació de l’adjudicatari d’aplicar a la plantilla que executi el servei el 
Salari Mínim Comarcal. L’execució dels contractes es va iniciar el primer 
dia lectiu del curs 2018-2019.

A finals del curs 2017-2018 es van resoldre tres expedients sancionadors 
per infracció molt greu amb la corresponent imposició de sanció per in-
compliment de les condicions contractuals establertes. A primers del 
curs 2018-2019, es van haver de resoldre i licitar de nou dos contractes 
per l’incompliment reiterat de les obligacions de l’adjudicatari que com-
portaven una deficient prestació del servei.
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Atenció Domiciliària

Per promoure l’autonomia i l’atenció 
a la dependència

El Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) realitza les tasques de la llar de persones 
o famílies que es troben, per motius físics o socials, en situació de man-
cança d’autonomia temporal o permanent. L’objectiu principal és el d’in-
crementar l’autonomia de la persona dependent o en situació de fragilitat 
social i de la seva família per tal que pugui romandre a casa seva el major 
temps possible. Es pretén millorar la qualitat de vida diària de les persones 
que gaudeixen d’aquest servei amb Actuacions assistencials de caràcter 
personal (cura de la persona), de tipus socioeducatiu: suport educatiu, so-
cial i familiar i de suport a altres persones cuidadores no professionals.

El Consell Comarcal ha prestat i gestiona el servei a 11 municipis de 
l’Àrea Bàsica i als de més de 20.000 habitants, considerades àrees bà-
siques pròpies, que s’hagin adherit al servei: Castellbisbal, Castellar 
del Vallès, Matadepera, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Pa-
lau-solità i Plegamans, Polinyà, Ullastrell, Viladecavalls, Santa Perpètua 
de Mogoda i Badia del Vallès.

Per la realització del servei es compta amb una empresa externa espe-
cialitzada i es regeix pel Reglament del SAD comarcal, on es regulen les 
relacions entre el Consell, els ajuntaments i l’operador del servei. Aquest 
mateix reglament defineix la Comissió de Seguiment amb l’objectiu de 
vetllar per al correcte desenvolupament del servei.

Els plecs per la licitació del SAD comarcal van ser elaborats conjunta-
ment amb els ajuntaments. El Ple del Consell va aprovar l’any 2017 la con-
tractació de la gestió del servei públic, mitjançant concessió, de gestió 
indirecta dels serveis bàsics d’ajuda a domicili (SAD) a diferents municipis 
de la comarca amb un pressupost de 5,5 milions d’euros per a dos anys 
de servei, de l’1 de gener de 2018 a dia 31 de desembre de 2019, a l’em-
presa Accent Social S.L.
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Al llarg del mandat s’ha produït un augment de import del 65% del pres-
supost del SAD, que ha repercutit en un augment de les hores prestades 
en un 37% i en un increment de persones usuàries, passant de les 763 del 
2015 a les 1.053 de 2018 (+38%). Així mateix el nombre de treballadors/es 
del SAD ha crescut un 70% en quatre anys. 

Hores Import Nº usuaris Nº treballadors/es

2015 97.410 1.494.303,26€ 763 125

2016 121.356 2.007.426,31€ 891 145

2017 133.770 2.121.956,37€ 1086 193

2018 138.648 2.478.964,00€ 1053 213
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Evolució SAD comarcal mandat 2016-2019 import Evolució SAD comarcal mandat 2016-2019 
nº treballadors/es

Millores del SAD comarcal

Ràtio Coordinació Tècnica/perso-
nes usuàries: 1/100 versus 1/300 
que hi havia abans del 2017.

Nou sistema de control presencial 
del treballador totalment extern a 
l’empresa.

Espais de supervisió de la interven-
ció de les treballadores d’atenció 
directa.

Aplicació del salari comarcal com 
a mínim retributiu a totes les treba-
lladores.

Nou programa de gestió del 
servei “Asisto”.

Equip de suport interdisciplinari.

Nou model de permanència de la 
coordinació tècnica en el territori.

Dispositius de coordinació (smar-
tphone) amb Asisto Mobile a tot el 
personal del servei.

Incorporació del nou sistema de 
control presencial TAM TAM.
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Dependència

Per promoure l’autonomia i l’atenció 
a la dependència

Des de l’any 2008 el Consell Comarcal del Vallès Occidental té un Equip 
d’Atenció a la Dependència format per treballadors i treballadores so-
cials que dóna suport en la implementació de la Llei de dependència 
(LAPAD). L’objectiu del programa és donar cobertura a les necessitats 
de les persones que es troben en situació de dependència. En aquest 
programa es realitzen i validen els PIA’s  (Programa Individual d’Atenció) 
de les persones amb un grau de dependència reconegut, es realitza el 
seguiment dels casos que estan ingressats a centres residencials del 
territori, es fa atenció telefònica de les famílies i tot en un marc de coor-
dinació amb els tècnics dels Serveis Socials Bàsics del territori.

Equip d’atenció a la dependència (PIAS)

És competència del Consell Comarcal la realització dels Programes in-
dividuals d’atenció (PIA) de les persones amb reconeixement de depen-
dència en el període de tres mesos, com a màxim, des de la recepció de 
l’enviament d’informació del Departament. El Consell Comarcal ha dotat 
l’equip de dues noves professionals per poder resoldre els expedients 
dins el termini determinat.

Total

Expedients derivats 3.432

Elaboracions de PIA’s 2.384

Actuacions relacionades amb l’atenció a la dependència 35.331

Banc de Dispositiu de Suport a la Dependència (DSD)

El servei Banc Dispositius de Suport Dependència (DSD) és un servei to-
talment gratuït, que té la finalitat de facilitar a les persones, que superin 
els criteris d’accés definits pel servei, la possibilitat de gaudir durant un 
temps determinat de material que faciliti el desenvolupament de les activi-
tats de la vida diària, i amb l’objectiu que aquestes persones puguin millo-
rar o mantenir el nivell de la seva autonomia al domicili proporcionant una 
millora en la seva qualitat de vida i a la persona cuidadora. El servei inclou 
suport tècnic qualificat en el procés de valoració i assessorament per a 
l’adequació de l’entorn. Durant el període 2015-2019 s’han fet 110 serveis. 

S’ha signat un conveni amb la Diputació de Barcelona per tal d’acollir a les 
instal·lacions del Consell Comarcal les Unitats Mòbils del Servei Local de 
Teleassistència. 
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Educació

Per promoure l’autonomia i l’atenció 
a la dependència

Guia d’activitats educatives
Des del Consell Comarcal del Vallès Occidental, el Consorci per a la 
Gestió de Residus i l’Arxiu Comarcal s’ofereixen, cada curs, una pro-
gramació d’activitats educatives que es recullen en una guia. Es tracta 
d’una proposta dirigida a complementar les activitats educatives que 
ofereixen els ajuntaments de la comarca, en especial dels municipis de 
menys de 20.000 habitants, i que vol donar a conèixer la tasca dels ens 
comarcals i apropar-la als infants del Vallès Occidental. La guia s’edita 
cada curs escolar i es fa arribar tots els centres educatius de la comarca. 

Al llarg del mandat s’han introduït activitats noves per tal de tractar 
temes d’interès social com les activitats sobre acollida i refugi, coope-
ració, tallers coeducatius sobre gènere, prevenció de trastorns alimen-
taris, prevenció de l’assetjament... 

Des del Consell s’ofereixen les següents activitats: 

 · Coneix el Consell Comarcal del Vallès Occidental 

 · Visita a Mercavallès

 · Descobrir el Vallès Occidental 

 · Els Titelles antirumors: A Babel en patinet

 · Sóc la Nafy

 · Un viatge per camins incerts i Parlem de refugi

 · I tu com ho veus?

 · Tallers coeducatius

 · Les paraules no se les emporta el vent, per un ús no sexista del llenguatge

 · Tallers per unes relacions lliures de violència
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Col·laboració amb la Fundació Autònoma Solidària

Habitatge
Oficina Comarcal d’Habitatge
L’Oficina Comarcal d’Habitatge, creada el 2008 per acord entre el Consell 
Comarcal i la Generalitat de Catalunya, és un servei públic mancomunat 
que ofereix el Consell Comarcal del Vallès Occidental a la ciutadania i mu-
nicipis de la comarca que no disposen dels seus serveis propis d’habitatge 
o que disposen només d’alguns serveis concrets. 

Es fan funcions d’informació i atenció ciutadana en totes les matèries 
relacionades amb l’habitatge, i també funcions de gestió d’activitats 
i serveis, tant en matèria de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de 
l’Habitatge, com en matèria de Programes Socials de l’Habitatge.
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El Consell Comarcal col·labora amb la Fun-
dació Autònoma Solidària per dur a terme 
el programa Socioeducatiu CROMA 2.0 que 
acompanya infants que, per les seves circum-
stàncies socioeconòmiques o personals no 
estan assolint els objectius escolars. Aquest 
programa afavoreix la continuïtat i la transició 

entre etapes educatives d’infants que es tro-
ben en situació de desavantatge educatiu. El 
desembre de 2016, el Consell Comarcal va par-
ticipar a la jornada de “Dispositius de reforç es-
colar al Vallès Occidental”. El 2015 es va signar 
un conveni subvencional amb la UAB i la Funda-
ció per donar suport al projecte Campus Ítaca.

 · Prevenció de trastorns alimentaris, assetjament i addiccions

 · Préstec de material per a Parcs Infantils de Trànsit

 · L’aventura del món laboral

 · Som iguals a la feina? Com a tot arreu?

 · Parlem de refugi

 · Taller de generació d’idees

 · Gaudeix de la indústria, que no embruta!
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Qualitat de l’edificicació o rehabilitació de l’habitatge

2015 2016 2017 2018 Total

Total de tràmits relatius a cèdules gestionades 159 516 700 484 1.859

Tramitació tècnica de sol·licituds sense inspecció 76 78 151 69 374

Tramitació tècnica de sol·licituds amb inspecció 12 14 21 4 51

Tràmits d’ajuts a la rehabilitació 3 2 3 5 13

Expedients d’inspecció tècnica derivats a l’AHC / Altres 18 28 59 52 157

Borsa d’habitatge

Borsa comarcal de lloguer assequible dirigida 
a propietaris que estiguin disposats a llogar el 
seu habitatge per sota del preu del mercat i 
d’altra banda, a persones que necessiten llogar 
un habitatge a preus assequibles.

2015 2016 2017 2018 Total

Expedients subvencions 
referent al lloguer 174 109 174 295 752

Renovacions referents al 
lloguer 89 54 48 35 226

Prestacions urgents 15 14 6 7 42

Subvencions pel pagament del lloguer

Es gestionen les renovacions de les prestacions pel pagament del llo-
guer (renovacions), les prestacions econòmiques d’especial urgència per 
a l’habitatgei  i el programa de mediació per al lloguer social.

Programes socials de l’habitatge

Programa de mediació per al lloguer social

Mitjançant l’acord amb la Generalitat de Catalunya, des de l’Oficina d’Ha-
bitatge s’impulsa el Programa de mediació i de cessió d’habitatges per al 
lloguer social en la comarca del Vallès Occidental, per mitjà de la Borsa de 
lloguer assequible que disposa el Consell Comarcal, per tal de facilitar a la 
ciutadania la proximitat de la gestió d’aquests serveis en el respectiu territori

Col·laboració amb la Fundació Autònoma Solidària
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Comissió Mixta d’habitatge i serveis 
socials i coordinació amb l’Àrea de 
Serveis Socials
S’ha treballat durant tot el mandat en 
coordinació amb l’Àrea de Serveis So-
cials i s’ha participat en la Comissió Mix-
ta d’habitatge i serveis socials. 

Implementació de la ILP 24/2015 de 
mesures urgents per fer front a l’emer-
gència habitacional
Interpretació de tot el marc normatiu i da-
des relacionades de l’aplicació de les Lleis 
1/2015 i 24/2015, amb l’assessorament de 
la Universitat Autònoma de Barcelona.

Jornada d’ocupacions irregulars al Consell Comarcal
El febrer de 2017 es va organitzar i realitzar la “Jornada 
sobre les ocupacions irregulars d’habitatge buit per a 
l’orientació de l’acció pública a la comarca en aquest 
àmbit” per crear un espai de debat i reflexió amb els 
ajuntaments, sobre la necessitat d’aplicació de me-
sures i protocols per a la detecció, gestió i eradicació 
dels habitatges ocupats sense consentiment dels seus 
propietaris. Va comptar amb la participació de 140 re-
presentants municipals de tot Catalunya.

Dictamen sobre el règim legal dels habitatges 
buits i les mesures que poden prendre les admi-
nistracions locals
El juny de 2017, el Consell Comarcal va posar a dispo-
sició dels consistoris un Dictamen jurídic sobre el rè-
gim legal dels habitatges buits i les mesures que poden 
prendre les administracions locals. Es va encarregar la 
seva elaboració a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Recollida de dades sobre el parc d’habitatges existent buit i ocupat
En coordinació amb l’Observatori Comarcal en el marc de l’elaboració de l’estudi de desigualtat, 
pel qual es van definir uns indicadors relatius a habitatge, es segueix el treball per a la recollida 
i explotació del detall de les dades sobre els habitatges buits i la seva situació per tal d’elaborar 
una base de dades comarcal. També es treballa en un estudi sobre l’accés a l’habitatge i sobre 
el Parc d’habitatges buits que es publicarà el 2019.

Moció de suport a les persones afec-
tades per les clàusules sòl
El 30 de gener de 2017, el Ple del Con-
sell Comarcal va aprovar una moció de 
suport a les persones afectades per la 
clàusula sòl. 

Participació en jornades d’habitatge
S’ha participat i col·laborat en la organit-
zació i desenvolupament de jornades so-
bre polítiques d’habitatge organitzades 
per altres organismes per a l’intercanvi 
d’experiències d’àmbit supramunicipal.
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Servei Comarcal de Joventut

El Servei Comarcal de Joventut vetlla perquè els municipis de la comar-
ca duguin a terme serveis i activitats complementàries en matèria de 
joventut amb la participació del territori, així com pel compliment de 
la delegació de competències de la Generalitat de Catalunya en ma-
tèria d’instal·lacions juvenils destinades a activitats amb infants i joves. 
El desembre de 2018 es va aprovar el Pla Comarcal de Joventut fruit 
d’una diagnosi de les polítiques comarcals de joventut i del treball de la 
Taula Comarcal. 

Joventut

Per promoure l’autonomia i l’atenció 
a la dependència

Taula Comarcal de Joventut

La Taula Comarcal de Joventut del Vallès Occidental és una comissió for-
mada per professionals que treballen a l’àmbit juvenil de la comarca. Tre-
balla per fixar les prioritats d’actuació en relació a les persones joves en 
matèria de joventut al territori. El 2017 es va realitzar una enquesta de prio-
ritats a 15 municipis de la comarca per establir quines eren les problemà-
tiques més necessàries a desenvolupar tant pel Consell Comarcal, com 
pels ajuntaments i la Generalitat. La Taula es va centrar principalment en 
la problemàtica de l’atur juvenil i l’abandonament prematur dels estudis.
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Seguiment de les Instal·lacions 
Juvenils

El Consell Comarcal ha de donar compliment al 
Decret 203/2013 i al Decret 140/2003 d’apro-
vació del reglament d’instal·lacions destinades 
a activitats de lleure amb infants i joves, per 
adequar l’activitat als aspectes reglamentaris 
correctament, mitjançant visites de seguiment 
bianualment. S’han fet 14 inspeccions. 

Coordinació Oficines Joves

Les oficines joves (OJ) són el punt de referència 
per als professionals de joventut, segons espe-
cialització, en formacions i consultes concre-
tes dels usuaris dels PIJ’s. El Consell Comarcal 
organitza les coordinacions de les OJ amb la 
resta de municipis de la comarca. En total s’han 
obert 2 oficines, a Sabadell i Terrassa.

Visites de seguiment activitats 
d’educació en el lleure

El Consell Comarcal realitza les visites de com-
provació corresponents i seguiment de les ac-
tivitats d’educació en el lleure en les quals par-
ticipen menors de 18 anys. S’han fet 148 visites. 

Trobada Nacional de Joventut

El 2017, el Consell Comarcal va participar a la 
Trobada Nacional de Joventut celebrada en el 
marc del procés de construcció del Pla d’Ac-
tuació Territorial de Joventut (PATJ) 2020. 
Aquest Pla té per objectiu ser un document de 
referència per a tots els ens locals de Catalun-
ya en matèria de Joventut.
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Gent gran 

Per promoure l’autonomia i l’atenció 
a la dependència

A través del programa Enfeina’t es porten a terme diferents actuacions 
de suport al col·lectiu de gent gran. El 2018 s’han fet visites domiciliàries 
a persones majors de 75 anys amb l’objectiu de detectar necessitats i 
oferir recursos. S’han realitzat a Badia del Vallès, Castellar del Vallès, Pa-
lau-solità i Plegamans, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda, Sentmenat, 
Sant Llorenç Savall, Vacarisses, i Viladecavalls. La recollida d’informació 
ha permès afavorir la planificació de noves polítiques socials adreçades 
a la gent gran. El 2019 es treballa un nou protocol de maltractament de 
la gent gran i es fan actuacions de suport al col·lectiu de gent gran mit-
jançant visites domiciliàries i dinamització als Casals de Gent Gran a Cas-
tellar, Polinyà i Vacarisses.

Congrés de la Gent Gran

El 4 de desembre de 2015, el Consell Comarcal del Vallès Occidental va 
acollir l’acte de presentació de la fase post-congressual del 7è Congrés 
de la Gent Gran. L’objectiu de la fase post-congressual va ser donar a 
conèixer a tot el territori català els acords, les conclusions i el manifest 
del darrer Congrés. A gener del 2019 es comença la preparació del 8è 
Congrés, que es realitzarà al mes d’octubre. Des del Consell es participa 
en la preparació dels actes pre-congressuals.
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Salut  

Per promoure l’autonomia i l’atenció 
a la dependència

Tot i no tenir competències en aquest àmbit, des dels municipis del Vallès 
Occidental es considera que els ajuntaments no es poden quedar al mar-
ge d’aquesta problemàtica atès que afecta directament a la ciutadania. 
És per aquest motiu que s’han portat a terme diverses actuacions des del 
Consell Comarcal.

Taula comarcal de Salut

El 2 de febrer de 2016 es va aprovar la creació d’una Taula comarcal de 
Salut per defensar la millora de l’atenció sanitària a la comarca, formada 
pels ajuntaments del Vallès Occidental. Vol ser una veu comuna que per-
meti actuar davant la Generalitat de Catalunya, en qüestions com les llis-
tes d’espera, les urgències, les derivacions, el tancament de llits o l’aten-
ció en salut mental, entre d’altres.

Des de la Taula de Salut i des del Consell d’alcaldes i alcaldesses s’ha 
adreçat al Departament de Salut la necessitat de millores en reiterades 
ocasions. L’octubre de 2016, els municipis del Vallès Occidental de l’àrea 
d’influència de l’Hospital General de Catalunya es van reunir per definir 
un marc d’actuació conjunt davant la planificació d’infraestructures sa-
nitàries de la zona, davant l’anunci de la possible compra de l’Hospital 
General de Catalunya per part de la Generalitat. 

El 25 de novembre 2016, el conseller de Salut, Antoni Comin, es va reunir 
amb els alcaldes i alcaldesses del Vallès Occidental per parlar sobre les 
necessitats assistencials de la comarca. 
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Cooperació internacional 

Per promoure l’autonomia i l’atenció 
a la dependència

Nou model de cooperació amb intervenció directa al 
senegal

L’octubre de 2017 es va iniciar una nova forma de fer cooperació, amb 
intervenció tècncica directa, a través d’un projecte nascut de l’interès 
del personal de la casa i actuant en un territori amb lligam amb el Vallès 
Occidental: la Regió de Tambacounda, al Senegal. 

El novembre de 2017 es va portar a terme el projecte “Avant de manger, 
je me lave les mains”. Una expedició formada per cinc tècnics i tècniques 
del Consell van treballar a Senegal amb 450 nens i nenes de la comunitat 
rural de Missirah per estimular hàbits de conducta i prevenció sanitària. 
El projecte va comptar amb la col·laboració de les empreses CASSA i 
SOREA, amb qui el Consell Comarcal va signar un conveni de col·labora-
ció el mes d’octubre de 2017. El novembre de 2018 es va dur a terme una 
segona expedició del projecte, on van participar els Consells Comarcals 
del Vallès Oriental i Occidental, arribant a 428 nens i nenes.

Durant el 2018 es va aprovar un projecte dels dos Vallesos per actua-
cions al Lycée de Missirah, tant per renovació de mobiliari com de cons-
trucció de dues aules. S’executa fins el maig de 2019 i beneficia un total 
de 140 alumnes.

Ajuts d’emergència

Durant el 2017 es van atendre dues situacions d’emergència de coopera-
ció internacional a través del Fons Català de Cooperació (FCCD) per do-
nar resposta als efectes de l’huracà Irma al seu pas pel Carib i als efectes 
del terratrèmol a Mèxic.
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Accés al 
mercat de treball

Per potenciar l’ocupació de qualitat

Actuacions d’abast comarcal per impulsar la millora de l’ocupabilitat a 
través del disseny i implementació d’iniciatives que promouen la inserció 
sociolaboral i la cohesió social.

Durant el 2016 s’inicien accions de lobby vinculades a la Mesura priori-
tària del Pacte per la Reindustrialització “Prova pilot de desplegament te-
rritorial de la nova llei d’ocupació”. A partir del 2017 s’incorporen accions 
d’impacte directe vinculades a la Mesura prioritària del Pacte per la Rein-
dustrialització “Ocupació a la indústria”, amb l’objectiu de millorar l’ocu-
pabilitat de la població activa i facilitar el creixement de llocs de treball.

Cartera de serveis itinerants 2015-2019  

Un total de 11 municipis han rebut durant el període algun tipus de servei 
mitjançant la cartera de serveis, essent 6 els municipis que durant el 2019 
seguiran rebent aquests serveis. 

Orientació i inserció. Ocupabilitat 
de les persones i la intermediació 
amb les empreses en municipis que 
no disposen de servei d’ocupació.

Projecte UBICAT. Actuacions 
d’orientació, acompanyament a la 
inserció i suport ocupacional. 186 
itineraris personals.

Dinamització de l’ocupació. 56 
accions grupals de foment de 
l’ocupació.

Suport a la gestió estratègica a 
Badia del Vallès (projecte finalitzat).

Gestió de la intermediació d’ofertes 
de treball. 322 ofertes de treball 
gestionades.

Suport a la creació d’empreses a 
Ripollet i Montcada i Reixac (pro-
jecte finalitzat).
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Programes de millora de l’ocupabilitat

L’objectiu d’aquest programa és la inserció la-
boral de persones en situació d’atur, preferent-
ment d’entre 30 i 45 anys i baix nivell formatiu, 
proporcionant-los els recursos, la formació i 
les competències necessàries per ocupar un 
lloc de treball, realitzant prospecció, assesso-
rament, orientació, acompanyament i formació 
vinculada al contracte.

S’ha comptat amb un finançament del 100% 
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per 

Innovadors i experimentals (2015, 2017, 2018)

En col·laboració amb els ajuntaments i agents 
socials i econòmics, s’han portat a terme 3 plans 
d’execució diferents, que actuen en dos línies de 
treball complementàries: la innovació en l’ocu-
pació i la innovació en el teixit productiu.

Les accions han estan finançades en un 80% 
pel Ministeri de Treball, Migracions i Segure-
tat Social, mitjançant la Conferència Sectorial 
d’Ocupació i Assumptes Laborals, amb càrrec 
als pressupostos de l’Estat, per un import de 

222.426,23 euros i han permès realitzar plans 
d’acció per valor de 296.548,30 euros, que han 
estat cofinançats per la Diputació de Barcelona 
mitjançant el recurs de projectes específics de 
dinamització del mercat de treball de la Xarxa 
de Governs Locals i el Consell Comarcal del 
Vallès Occidental.

 · 123 persones participants

 · 44 empreses participants

 · 23 persones contractades

import de 346.230,30 euros. La tercera edició 
d’aquest programa finalitzarà a l’abril del 2020.

 · 17 municipis participants
 · Contacte amb 142 empreses
 · 40 persones contractades
 · Orientació a 80 persones
 · 31 convenis de col·laboració amb empreses

Programa 30 plus (2016, 2017, 2018)

Projectes i activitats 
estratègiques experi-
mentals: “Sumant capa-
citats, sumant coneixe-
ment” (2015). Disseny i 
experimentació de meto-
dologies de col·laboració, 
codissseny, participació i 
treball en grup adreçades 
a la creació, creixement, 
finançament i innovació 
entre les empreses i en-
titats d’Economia Social i 
Solidària del territori.

Experiències pilot d’in-
novació i sostenibilitat 
per a l’ocupació en la in-
dústria (tèxtil) des d’una 
perspectiva de gènere” 
(2017). Per la millora de 
l’ocupació a la indústria, 
incorporant d’una banda 
elements que afavoreixin 
la innovació del sector de 
la indústria tèxtil i d’altra 
la inclusió sociolaboral de 
dones en situació d’atur.

Talent femení i transfor-
mació de la industria al 
Vallès Occidental (2018). 
Aquest pla d’acció es 
desenvolupa durant el 
2019. Per intervenir en 
l’ocupació del sector 
industrial posant l’accent 
en l’accés i permanència 
de les dones a la indús-
tria, preparant-les per la  
transformació de la tec-
nologia i la sostenibilitat.
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Enfeina’t (2017, 2018)

Durant aquestes 2 edicions del programa un 
total de 26 persones en situació de desocu-
pació de llarga durada han estat contractades 
pel Consell Comarcal per desenvolupar dife-
rents projectes comarcals per cobrir necessi-
tats en 14 municipis de la comarca de menys 
de 30.000 habitants, en diferents àmbits. 

Les accions han estan finançades pel Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya, per un import 
de 899.849,77 euros i per les entitats locals 
participants mitjançant convenis de col·labora-
ció per valor de 55.000,00 euros.

Programes de cohesió i contractació

Projecte per promoure l’ocupabilitat de deter-
minats col·lectius mitjançant la millora de les 
seves competències professionals a través de 
la contractació laboral al Consell Comarcal, fa-
cilitant la inserció al mercat, de persones dels 
municipis. S’ha treballat amb 12 municipis de 
menys de 20.000 habitants.

Durant aquestes 4 edicions del programa un to-
tal de 167 persones han estat contractades pel 
Consell Comarcal per desenvolupar diferents 
projectes  comarcals per cobrir necessitats en 
12 municipis de la comarca, en diferents àmbits. 

De les persones participants 57 d’elles eren be-
neficiaris de la línia RMI/RCG, 89 beneficiaris 
de la línia PANP i 21 de la línia DONA.

Les accions han estan finançades pel Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya amb fons de fi-
nançament de la Conferència Sectorial d’Ocu-
pació i Afers Laborals i del Fons Social Europeu  
per un import de 2.377,619,39 euros  i per les 
entitats locals participants mitjançant convenis 
de col·laboració per valor de 198.225,00 euros.

Treball i formació (2015, 2016, 2017, 2018)
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Des de l’any 2015, la Unió Europea es posa com a objectiu reduir l’atur 
juvenil i dissenya el que s’anomena el Pla de Garantia Juvenil. Vol garantir 
que els i les joves d’entre 16 i 29 anys, que no treballen ni estudien, tinguin 
accés a un lloc de treball, unes pràctiques en una empresa o bé un curs 
de formació professionalitzadora. El Consell Comarcal fa una aposta de-
cidida per estar al costat dels ajuntaments en aquest objectiu.

S’han desenvolupat programes amb formats diversos que han contribuït 
a millorar l’ocupabilitat i les oportunitats laborals del jovent de la comar-
ca. Molts d’aquests programes tenen el suport d’organismes com la Ge-
neralitat de Catalunya, a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalun-
ya (SOC), la Diputació de Barcelona i el Fons Social Europeu. 

Contractació de joves en pràctiques (2016, 2017, 2018)

Contractació durant 6 mesos per part de les diferents administracions 
públiques de joves formats que estan en situació d’atur i inscrits en el sis-
tema de Garantia Juvenil. En el cas del Consell Comarcal, s’ha participat 
en 3 edicions amb la contractació d’un total de 34 joves.

Pla de 
garantia juvenil

Per potenciar l’ocupació de qualitat
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El Vallès Occidental forma part des de l’any 
2016 de la Xarxa d’impulsors del Pla de Garantia 
Juvenil donant cobertura als municipis que no 
tenen assignació pròpia. Les actuacions que es 
porten a terme en el programa d’impulsors són 
les següents: Difusió i captació d’oferta, Orien-
tació Professional i Derivació a recursos.

Des del 2016 i fins juliol del 2018 més de 2.500 
joves de 17 municipis de la comarca han estat 

atesos per les impulsores, essent 1.280 els joves 
inscrits a la garantia juvenil, dels quals 476 han 
estat derivats amb altres recursos ocupacionals.

Es realitzen convenis de col·laboració per tal 
de dur a terme el suport a l’orientació i acom-
panyament en l’itinerari professional de les 
persones joves. La quarta edició finalitzarà el 
desembre de 2019.

Xarxa d’impulsors del pla de garantia juvenil (2015, 2016, 2017, 2018)

Joves per l’ocupació (2015, 2016)

Programes ocupació per a joves

És un programa innovador de suport a l’expe-
riència pràctica de persones joves desocupades 
entre 16 i 25 anys, i menors de 30 anys en cas 
de persones amb un grau de discapacitat igual o 
superior al 33%. Combina accions d’orientació, 
tutorització i seguiment individualitzat, formació 
i adquisició d’experiència professional en empre-
ses, facilita la seva inserció laboral a les empre-
ses i fomenta el seu retorn al sistema educatiu.

S’ha portat a terme en 15 municipis de la 
comarca.

Un total de 155 joves han participat en el procés 
de tutorització  i formació en les dues edicions, 
dels quals 72 s’han inserit al món laboral i 95 
han retornat al sistema educatiu. S’han realitzat 
155 convenis de pràctiques no laborals amb les 
empreses i 40 convenis de col·laboració.

El programa ha comptat amb un finançament 
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per 
import de 616.365,00 euros.
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Fem ocupació per a joves (2015, 2016, 2017)

L’objectiu de l’acció és la experiència professio-
nal d’un mínim de 6 mesos de les persones joves 
de 18 a 29 anys, en situació d’atur i prioritària-
ment amb experiència professional, proporcio-
nant-los entre d’altres recursos, la formació ne-
cessària per ocupar un determinat lloc de treball.

Un total de 16 municipis de la comarca han par-
ticipat en alguna de les 3 edicions realitzades 

durant aquest mandat, atenent a 70 joves i 33 
formacions professionalitzadores realitzades.

El programa ha comptat amb un finançament 
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya mi-
tjançant el Ministeri de Empleo y Seguredad 
Social mitjançant la Conferencia Sectorial de 
Relaciones Laborals i Ocupació per import de 
171.600,00 euros.

Programes integrals (2016, 2017)

Aquest mandat, 220 joves d’entre 16 i 30 anys, 
han participat en dues edicions del projec-
te InserJov@ Vallès. Un total de 141 joves han 
participat en les accions formatives -40 d’ells 
amb pràctiques no laborals- i d’aquests, 86 han 
aconseguit una inserció al món laboral i 49 han 
retornat al món educatiu.
 
El programa té per objectiu explorar quins són 
els interessos i motivacions de les persones 
participants, orientar les seves trajectòries for-
matives i professionals i ajudar-los a retornar al 

sistema educatiu o a inserir-se al món laboral. 
És un projecte agrupat perquè es presenta de 
manera conjunta amb diverses entitats exe-
cutores del programa amb la coordinació del 
Consell. S’han signat 43 convenis de col·labo-
ració amb les empreses i s’ha cooperat amb 60 
entitats del territori.
 
El programa ha comptat amb finançament del 
SOC mitjançant el Fons Social Europeu en el 
marc de la Iniciativa d’ocupació juvenil, amb un 
import de 1.254.896€.
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Emprenedoria PGJ 2015

Aquest projecte es va portar a terme amb l’Ajun-
tament de Terrassa i l’EUNCET Business School 
de Terrassa, amb l’objectiu d’impulsar projec-
tes de joves emprenedors i emprenedores per 
promoure la salut i la qualitat de vida a través 
de l’aplicació de la tecnologia i la innovació. Es 
va adreçar a 11 joves de la comarca amb quali-
ficació professional o superior i/o experiència 

professional inscrits al programa de garantia ju-
venil, mitjançant 3 fases: de preparació, de for-
mació i de tutories de projectes d’emprenedo-
ria. El programa ha comptat amb finançament 
del SOC mitjançant el Fons Social Europeu en el 
marc de la Iniciativa d’ocupació juvenil, amb un 
import de 75.000€.

Projectes singulars 

En col·laboració amb els ajuntaments i els agents socials i econòmics 
s’han portat a terme dos  Projectes singulars, els anys 2016 i 2018. El pro-
grama ha comptat amb finançament del SOC mitjançant el Fons Social 
Europeu en el marc de la Iniciativa d’ocupació juvenil, amb un import to-
tal de 930.567€.

Desenvolupat el 2017, el projecte va ser el 
resultat d’un acord entre la UAB, la Fundació 
Eurecat i el CCVOC. Es van atendre 25 amb 
nivell de qualificació mig i alt en diferents 
especialitats. Un total de 12 joves van acon-
seguir un contracte d’una durada mínima de 
6 mesos i 7 més un contracte de durada més 
curta. Uns altres 6 participants van retornar 
al sistema educatiu.

És una proposta ferma de treball de les vocacions industrials 
entre la població jove del territori, amb diferents nivells de 
formació i especialització, i actuant en diferents sectors que 
caracteritzen la industria actual i futura com la digitalització 
4.0 i la sostenibilitat. S’adreça a 200 joves de la comarca, 
d’entre 16 i 29 anys i finalitza el desembre de 2019.

Digital Green Skills

Industrialitza’t i transforma el teu futur
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Qualitat
de l’ocupació

Es treballa per oferir un valor afegit a les actuacions d’ocupació que es 
fomenten a nivell comarcal per generar millores en l’atenció de les per-
sones aturades, des del canvi metodològic i instrumental dels i les pro-
fessionals que treballen directament en els Serveis Locals d’Ocupació. 
Es planteja la qualitat de l’ocupació en dos eixos simultanis: l’optimitza-
ció i innovació en metodologies de treball de l’orientació professional i 
l’acompanyament a la inserció laboral d’una banda, i de l’altra incidir en 
la igualtat de gènere en l’ocupació. 

Complementàriament, entre els anys 2015 i 2018 es desenvolupen els 
projectes “Construint ocupacions i oportunitats” i “Teixint metodolo-
gies per a noves oportunitats”. I el 2016 s’ha elaborat una agenda  de 
treball per guiar l’itinerari d’orientació i inserció laboral que es  basen en 
el principi del Coaching CAR. Les actuacions han estat finançades per 
la Diputació de Barcelona i el SOC, per un import de 142.912€.

Per potenciar l’ocupació de qualitat

Seminaris i jornades

Al llarg del mandat s’han realitzat diferents seminaris i jornades que 
fomenten i reforcen el treball d’atenció a les persones amb diversitat 
metodològica amb l’eix transversal del Coaching: La recerca de feina 
després dels 45 anys (2015); Seminari Monogràfic: El sector del Disseny 
(2015); Jornada Joves i món laboral: investiga, entrena i crea les teves 
competències. (2016); Curs Acompanyament als/les joves des de la mi-
rada de la neuroeducació (2017); Jornada experiències innovadores i 
tendències de l’ocupació industrial: estem preparats? (2017) i Joves i 
món laboral: Estàs a punt pel canvi? (2017).
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Durant aquest període ha tingut lloc 4 edi-
cions de la Jornada de Converses del Mercat 
de Treball, que cada any ha anat acompanya-
da d’actuacions innovadores que incideixen en 
col·lectius i sectors professionals diferenciats. 
L’objectiu és crear espais de participació i inter-
canvi entre persones aturades, especialment de 
llarga durada i empreses, així com un major ac-
cés a un coneixement més específic del mercat 
de treball actual.

El gruix central de la jornada anual és el Ne-
tworking relacional entre empreses i  persones 
en procés de recerca de feina, on es fomenta 
i possibilita la presa de contacte; potenciant i 

Converses del mercat de treball

facilitant així la interrelació entre les parts im-
plicades en el procés de inserció laboral. Tam-
bé es realitzen tallers amb les persones per mi-
llorar habilitats i a partir de l’any 2017, també 
tallers per a les empreses participants:

 · Novembre 2015 – Rubí - 166 persones i 19 
empreses.

 · Octubre 2016 -  Barberà del Vallès – 193 
persones i 30 empreses.

 · Novembre 2017 – Terrassa – 185 persones i 
32 empreses.

 · Octubre 2018 – Viladecavalls – 159 persones 
i 30 empreses.



Desenvolupament 
econòmic i social

Les accions de l’Eix de Desenvolupament econòmic i social s’han vinculat a les di-
ferents mesures del Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental, apostant 
per la industria en totes les seves vessants i consolidant polítiques i actuacions. Al 
final de mandat, les polítiques de turisme s’han integrat al Consell Comarcal, un cop 
dissolt el Consorci de Turisme. Aquestes també es recullen al Pla d’Actuació Co-
marcal. Pel que fa al comerç, es gestiona el mercat comarcal Mercavallès i s’aposta 
per un nou model territorial, en fase de consens.

03



Economia social i 
solidària 

Economia 
verda i circular 

Turisme

145 projectes 
presentats al Concurs 
d’Idees Innovadores

16 projectes 
guanyadors i en procés 
de consolidació

Gran acord comarcal 
Vallès Circular amb
82 entitats
participants

3 edicions
del Market Place amb 
260 participants i 179 
empreses implicades 

15 empreses
distingides amb el 
Compromís Vallès 
Circular 

5 fulletons
temàtics transversals i 
70 fitxes amb solucions 
circulars en diferents 
àmbits

Acreditació d’empreses 
amb segell SICTED, 
Biosphere i Punt 
d’Informació turística

Creació del grup 
motor Vins del Vallès

Aposta pel 
turisme esportiu 

Planificació d’allot-
jaments turístics a la 
comarca 

Comerç

Modificació del 
Reglament de 
Mercavallès i 
inici d’una

nova etapa
territorial 
de comerç

3 edicionsAposta per un 
nou model

de la campanya 
de fidelització de 
clients per Nadal 
a Mercavallès

15 vocacions
industrials 
identificades

Impuls
a una política 
industrial comuna

15 empreses
a la Xarxa d’empreses i 
entitats sensibilitzadores 
de la industria

Aposta per la
industria 4.0,
el coneixement i la 
innovació

2.000 ofertes
de naus i solars 
industrials publicades 

Indústria
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El 18 de setembre de 2017 es va constituir la Mesa de la Formació del Vallès 
Occidental. En l’acte es va presentar el document “Propostes per millorar 
la formació per l’ocupació al Vallès Occidental”, que recull un seguit de mi-
llores pel què fa al procés de priorització i atorgament de les especialitats 
formatives, per incentivar i participar d’un canvi estructural del model de 
gestió de la formació ocupacional, i per a la modificació del procés d’ob-
tenció de certificats de professionalitat.

Els anys 2016 i 2017 els sindicats CCOO i UGT van ser les impulsores de la 
Mesa. A partir del 2018 assumeixen aquest rol els ajuntaments que lide-
ren els Consells de la Formació de Terrassa, Rubí, la Conca del Ripoll i de 
la Riera de Caldes. Formen part de la mesa els ajuntaments amb serveis 
de formació, el Consell Comarcal del Vallès Occidental, els sindicats, les 
patronals, les cambres de comerç i les universitats. També compten amb 
la participació de la delegació d’Ensenyament i del Departament de Tre-
ball de la Generalitat de Catalunya.

Les accions que es desenvolupen formen part de la Mesura prioritària del 
Pacte per la Reindustrialització, Formació pel treball a la indústria, que té 
per objectius detectar necessitats formatives, activar millores en l’oferta 
formativa i impulsar vocacions industrials

Les actuacions han estat finançades per la Diputació de Barcelona mit-
jançant el recurs d’Orientació, transicions educatives i formació profes-
sional de la Xarxa de Governs Locals amb un import de subvenció de 
11.821,00€ durant els anys 2017 i 2018 i el SOC.

Per impulsar la formació professional

Mesa de la formació
del Vallès Occidental
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S’impulsa el seguiment permanent de l’evolució i situació de la formació 
professional i les seves necessitats. Amb col·laboració amb l’Observatori 
Comarcal s’han elaborat dues edicions del Quadern de dades de la for-
mació professional (2016 i 2017). 

Durant l’any 2017, i en el marc de la diagnosi estratègia, es van realit-
zar, amb el suport tècnic de la Fundació Eurecat, tres tallers monogràfics 
amb la participació de professionals i experts per identificar necessitats 
i plantejar propostes per a la cooperació entre àmbits educatius i d’in-
tervenció amb col·lectius específics. També 10 entrevistes amb centres 
de formació, empreses, o experts de les patronals i sindicats i un procés 
de participació amb 100 enquestes a alumnes de la comarca. El resultat 
de tot aquest procés ha estat l’elaboració d’un document amb propostes 
concretes de millores en els àmbits analitzats.

És voluntat de la Mesa impulsar noves accions a partir de la col·laboració 
i l’establiment d’acords amb els actors públics i privats que operen en 
els diferents àmbits educatius i millorar la connexió entre els sistemes 
vigents. En aquest sentit, es va celebrar l’octubre de 2017, a la seu d’Eu-
recat, la Jornada “Noves tendències i oportunitats en la formació”,  amb 
l’assistència de més de 50 persones provinents de diferents àmbits.

Amb el nou Pla d’Acció 2018-2019 des de la Mesa de la Formació s’im-
pulsen un seguit d’actuacions per valoritzar els oficis vinculats al sector 
industrial, i es posen en marxa un seguit d’activitats per impulsar les vo-
cacions industrials. 

Catàleg de vocacions 
industrials prioritàries

Selecció d’aquelles vocacions amb 
més demanda de llocs de treball, 
vacants formatives i previsió de man-
cances de professionals a mig-llarg 
termini. El 2018 s’identifiquen 15 vo-
cacions, per exemple, mecanització, 
disseny i fabricació tèxtil, injecció de 
plàstics o robòtica industrial. 

Tallers i visites de 
descoberta per a joves

A partir del curs 2018-2019 es posa 
en marxa el taller “Gaudeix de la 
indústria, que no embruta!”, dirigit 
als centres d’ESO i cicle superior 
d’educació primària. 

Xarxa d’empreses i entitats sensi-
bilitzadores de la indústria

Es posa en marxa una xarxa per 
col·laborar en totes les activitats de 
foment de les vocacions industrials 
que compta amb 15 empreses 
donades d’alta.
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El juny de 2016 es va constituir la Xarxa d’entitats per a l’impuls de l’Eco-
nomia Circular, un marc de col·laboració i sinèrgies entre agents públics 
i privats del territori que permet donar un impuls inicial incrementant la 
capacitat d’actuació i el potencial d’impacte compartit. Així, es porten a 
terme un seguit de sessions per la definició d’un programa d’actuacions i 
pla de treball 2016-2017.

Un any més tard, el 19 de juny de 2017 es signà l’Acord Vallès Circular per 
part dels 23 ajuntaments, 14 entitats de l’àmbit de la recerca, la formació 
i agents socials i econòmics, amb el suport de la Diputació de Barcelona i 
la Generalitat de Catalunya. L’Acord es va aprovar en el Consell d’alcaldes 
i alcaldesses del dia 8 de juny de 2017. És un acord pioner pel seu caràcter 
territorial i de representativitat institucional, que aposta per incorporar els 
principis de l’economia circular de forma transversal en les polítiques de 
desenvolupament econòmic, social i ambiental, en l’àmbit local i comarcal, 
tot potenciant la col·laboració amb els agents implicats del territori. 

Per desplegar una economia social
i sostenible

Economia verda
i circular
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El projecte compta amb 82 entitats participants i es treballa en xarxa des-
envolupant actuacions específiques com la dinamització de la Xarxa d’en-
titats d’impuls de l’economia circular, la col·laboració en la preparació i 
sol·licitud de projectes europeus, l’organització de tallers... 

A partir del juny del 2017 s’incorpora “Vallès Circular a la indústria” com 
una de les mesures prioritàries del pla d’acció del Pacte per a la Reindus-
trialització 2018-2019, establint alhora un marc de col·laboració amb el 
Pacte Nacional per la Industria.

Les actuacions han estat finançades per la Diputació de Barcelona mit-
jançant el recurs Projectes Singulars de dinamització del teixit productiu 
del catàleg 2017 de la Xarxa de Governs Locals i el SOC amb un import 
de subvenció de 56.250,00€.

Sensibilització i promoció de 
l’economia circular
Durant l’any 2017 es va definir la imatge associada al Vallès Circular, generant 
una marca pròpia i una imatge corporativa per al conjunt de les activitats que 
es porten a terme. També es va posar en marxa el portal www.vallescircular.
com  -que ha estat renovat a principis de 2019-   i la dinamització de les xar-
xes socials com a eina complementària. Aquests elements han evolucionat 
durant el 2018, amb l’elaboració de productes i materials de difusió.
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Mapping week

El febrer de 2018 es va desenvolupar la 1a edició 
del Mapeig d’Economia Circular, en el marc de 
l’acció internacional Circular Economy Mapping 
Week,  i es van identificar 50 experiències i bones 
pràctiques en economia circular a la comarca.

Promoció d’adhesions Vallès 
Circular i el reconeixement de 
bones pràctiques. 

S’ha dissenyat un segell de reconeixement 
“compromís Vallès Circular”, i s’han establert els 
criteris i protocol per a l’adhesió, fent-se els pri-
mers lliuraments a 15 empreses en el marc de la 
2a edició del Market place.

Participació a jornades

Durant el mandat s’ha presentat l’experiència Vallès Circular en diverses 
jornades com l’Smart City World Congress, la Cimera d’Economia Cir-
cular (2016), la 2a edició de les Jornades Àuria a Igualada, la jornada de 
presentació de l’Observatori Catalunya Circular (2018) i en el IV Fòrum de 
medi ambient i món local (2019), entre d’altres.

Market Place

Entre les activitats més destacades hi ha l’organització del Market Place, 
com espai de trobada d´Empreses per aprendre i fer negocis amb l´eco-
nomia circular. En dos edicions s’ha comptat amb 260 participants i 179 
empreses implicades. Es tracta d’una iniciativa innovadora que integra di-
ferents activitats amb l’objectiu de donar a conèixer experiències, compar-
tir coneixements entre empreses, entitats i professionals del territori i obrir 
oportunitats de fer negoci. Aquest esdeveniment anual, es desenvolupa 
amb el suport i cofinançament del Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya i suposa un element clau per a l’impuls del 
Vallès Circular i el seu impacte.

 · 2017: Sabadell. 90 empreses i 120 participants.

 · 2018: Castellar del Vallès. 89 empreses i 140 participants.

 · 2019: Barberà del Vallès (maig).
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Plataforma Col·laborativa de recerca i coneixement en 
economia circular
Espai de comunicació i col·laboració amb universitats i centres 
de recerca per facilitar l’aprofitament de coneixement i de re-
cursos sistematitzant la transferència i la investigació orientada 
a la demanda de les empreses en l’àmbit de l’economia circular. 
Constituïda al 2018 per les universitats ESDI-URL, ESEIAAT-UPC, 
UAB, i els centres tecnològics EURECAT i LEITAT, posa a prova un 
procediment d’actuació intern, que permeti la col·laboració en-
tre les pròpies entitats, amb els agents del territori (especialment 
l’administració pública) i amb les empreses per aprofitar l’accés 
a les tecnologies existents així com a plantejaments de recerca i 
desenvolupament, individuals o compartits, ajustats a les neces-
sitats de l’activitat empresarial. 

Al 2018 s’ha iniciat l’activitat amb l’assessorament a 18 empreses 
i s’han elaborat  5 fulletons sectorials (tèxtil, construcció, agro-
alimentari, metall i packaging), 5 fulletons temàtics transversals 
(aigua, energia, residus, logística i organització) i 70 fitxes amb 
solucions circulars en diferents àmbits.  Durant el 2019 s’ha apro-
vat la segona fase del projecte.

Per apropar les empreses a l’economia circular, les oportunitats que ge-
nera i els recursos de suport per afrontar el canvi, s’han portat a terme 
les següents activitats:

Implementació de l’economia circular al 
teixit productiu i els PAES

Activació ”Mapa de recursos Circulars”
Registre d’empreses de serveis que ofereixen recursos per a la gestió cir-
cular de l’activitat. Gairebé 50 operadors estan registrats en aquest por-
tal, accessible a traves del www.vallescircular.com. 

Capacitació de professionals
Realització d’accions formatives per facilitar a tècnics/ques municipals 
coneixements pràctics per promoure un desenvolupament industrial més 
sostenible i competitiu. 
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Promoció de l’emprenedoria 
i l’ocupació en l’entorn de 
l’economia verda i circular
El canvi de model que comporta l’economia circular permet identificar 
noves oportunitats de negoci i perfils professionals. Durant el 2017 es 
va treballar en la definició del perfil professional “Agent dinamitzador de 
l’economia circular” i en la incorporació de mòduls formatius que apro-
pen els participants dels programes de treball, formació i ocupació al 
desenvolupament d’una economia més sostenible.

Durant el 2018 es va col·laborar en el programa de generació d’idees en 
Economia Circular organitzat pel Parc de Recerca de la UAB i el Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per crear 
sinèrgies entre investigadors, empreses i entitats. També s’ha col·laborat 
amb l’Ajuntament de Terrassa per incorporar en els Premis Nous Profes-
sionals 2019 la categoria d’Economia Circular.

Promoció de nous models de 
consum en l’administració 
pública i en la ciutadania
Durant els anys 2015-2019 s’ha impulsat el concepte #pensacircular, amb 
infografies i a través de les xarxes socials, per divulgar i estimular formes 
de consum circular i s’ha divulgat el moviment maker, amb la jornada Es-
pais Maker Col·laboratius i Circulars que va tenir lloc el 8 de 2018 per po-
tenciar la dinamització social, l’alfabetització digital i el desenvolupament 
econòmic en clau sostenible i circular.
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La Xarxa d’Innovació Social del Vallès (www.innovaciosocialvalles.cat), 
creada el 2014, s’ha consolidat com a iniciativa catalitzadora i articula-
dora d’activitats, així com també un espai de concertació entre agents 
interessats en promoure nous models socioeconòmics. 

Per desplegar una economia social
i sostenible

Economia cooperativa, 
social i solidària

Treball en xarxa territorial
Xarxa d’Ateneus Cooperatius

Aquesta xarxa, impulsada pel Departament de Treball Afers Socials i 
del marc del Programa Aracoop, va portar a la constitució l’any 2017 de 
l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental, amb la finalitat de promoure 
un espai de participació, coordinació, aprenentatge, innovació, creació 
i assessorament en l’àmbit de l’Economia Social i Cooperativa a la co-
marca. Configurat per entitats membres de la Xarxa d’Economia Social, 
l’Ajuntament de Sabadell i el Consell Comarcal, ha permès consolidar 
un model de treball conjunt per al desenvolupament d’activitats, serveis 
i productes de promoció de l’Economia Social i Solidària en tots els seus 
àmbit, com el Mapa de d’Economia Social i Solidària, la identificació de 
bones pràctiques transformadores i l’elaboració d’informes de diagnosi 
territorial en aquest àmbit.
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Taules territorials d’Economia 
Social i Solidària

Al llarg dels anys 2017 i 2018 s’ha treballat en 
la realització de cinc sessions de la Taula Terri-
torial de l’Economia Social i Solidària creada el 
febrer de 2015 i van comptar amb una assistèn-
cia de 183 professionals.

Foment de l’economia 
social i solidària
S’ha avançat en la promoció de noves estratègies, eines, recursos i me-
todologies comarcals que permetin impulsar l’Economia Social i Solidària 
al territori, estimulant la cultura empresarial participativa i la generació 
d’ocupació i de noves activitats econòmiques de base col·lectiva.

Noves eines i recursos comarcals

L’any 2017 s’elabora “Mapa d’Economia Social i 
Solidària”  per donar a conèixer les empreses i 
iniciatives existents entre els emprenedors, tèc-
nics municipals i professionals d’entitats i ciuta-
dania. S’han identificat un total de 251 empreses 
a nivell comarcal. L’any 2018 s’elabora el “Ca-
tàleg de serveis d’Economia Social i Solidària”, 
que vol donar a conèixer els recursos i serveis 
existents. Recull la informació sobre 18 entitats 
i/o serveis que porten a terme activitats per a 
emprenedors/res i empreses socials. El catàleg 
es pot trobar en format electrònic i permet fer 
consultes sobre els serveis, recursos i activitats 
que porten a terme les diferents entitats. 

Promoció de l’Economia Social i Solidària

Al llarg d’aquest període s’han portat a terme tallers i seminaris adreçats 
tant a tècnics i professionals dels ens locals o del sector social com a em-
prenedors socials i persones interessades en aquest  model empresarial: 
“El repte del finançament inicial dels projectes d’innovació i emprenedo-
ria social”, “Noves estratègies per expandir l’economia social i solidària”, 
“Anàlisi de model de negoci: què sóc? què vull fer?”,  “Economia social 
una oportunitats per al territori”, etc. 
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Foment d’idees innovadores
Concurs Idees Innovadores per a reptes socials 

El Concurs d’Idees innovadores per a reptes socials és una propos-
ta oberta amb voluntat d’identificar, fer emergir i accelerar la posta en 
marxa d’idees innovadores que tinguin potencial de crear ocupació de 
manera sostenible i que es plasmin en una proposta inicial de projecte 
empresarial. Durant aquest període s’han desenvolupat quatre edicions 
del concurs que ha comptat amb un total de 145 projectes i iniciatives 
presentades, 40 finalistes i 16 guanyadores. L’educació, la convivència, 
la sostenibilitat i el medi ambient, la creació i art, l’alimentació, la diver-
sitat cultural,  la millora de la qualitat de vida i del benestar de diversos 
col·lectius han estat algunes de les principals temàtiques sobre els que la 
inquietud, creativitat i innovació social dels participants.

Els projectes finalistes i guanyadors han pogut gaudir d’un servei d’asses-
sorament especialitzar per al desenvolupament de la idea en termes de 
projecte empresarial així com la millora de les estratègies de comercialit-
zació, posicionament en el mercat, definició del pla financer i recerca de 
finançament, etc... Tanmateix els guanyadors de les diferents edicions (4 
per anualitat) rebut un premi en metàl·lic de 2.500€ com a suport finan-
cer per a l’engegada del projecte i/o servei.

Jornada anual  
“La Innovació social com a eina pel canvi”

Al llarg d’aquest període s’han portat a terme quatre edicions de la jor-
nada anual “La Innovació social com a eina pel canvi”. Aquestes jorna-
des, complementàries al concurs, per permetre als participants conèixer, 
compartir i impulsar iniciatives, experiències i projectes que, des de nous 
abordatges, donin resposta als principals reptes socials actuals. 

 · 2015: Cerdanyola del Vallès. 58 persones.

 · 2016: Ripollet. 56 persones.

 · 2017: Polinyà. 48 persones.

 · 2018: Barberà del Vallès. 98 persones.
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L’any 2018 es va realitzar l’acció “Innovació i responsabilitat social a les 
entitats públiques i d’economia social i solidària”. Complementària a les 
activitats d’Economia cooperativa, social i solidària, ha tingut com objec-
tiu la identificació, promoció, divulgació i disseny d’estratègies comar-
cals que permetin incorporar mesures, activitats, eines i recursos que 
afavoreixin una major responsabilitat social entre a les administracions 
públiques i iniciatives d’economia social i solidària. S’ha treballat en l’ela-
boració de dos documents complementaris que permetran la Planificació 
i articulació del treball conjunt.

 · Informe de diagnosi: la responsabilitat social de les entitats públiques i 
la col·laboració amb l’Economia Social i Solidària al Vallès Occidental. 

 · Pla de responsabilitat social a les administracions públiques i de col·la-
boració amb l’Economia Social i Solidària al Vallès Occidental. 

 · També s’han realitzat activitats de sensibilització i formació per a tèc-
nics municipals com la realització del taller formatiu “Com podem apli-
car des dels nostres llocs de treball una compra pública responsable”

El cost total de les accions ha estat de 16.443,90, a partir de la subvenció 
rebuda en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya mitjançant el Ministerio de Empleo y Seguridad Social-Servei 
Públic d’Ocupació Estatal , i cofinançada per la Xarxa de Governs Locals 
de la Diputació de Barcelona, en el recurs econòmic Impuls de l’econo-
mia social i solidària del catàleg de serveis 2018.

Per desplegar una economia social
i sostenible

Responsabilitat social 
empresarial
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pel seu pes a nivell d’empreses com d’ocupació. La majoria dels ajunta-
ments de la comarca porten a terme polítiques i actuacions de dinamit-
zació comercial. Des del Consell Comarcal es contempla el desenvolupa-
ment de polítiques complementàries de suport, així com les actuacions 
associades a Mercavallès, el segon mercat majorista de Catalunya. D’al-
tra banda, els diferents impactes supralocals derivats de la implantació 
d’activitat comercial fora de les trames urbanes i en espais periurbans 
han estat també un eix fonamental d’actuació.

Taula comarcal de model territorial de comerç

La Taula de Comerç es va constituir l’11 d’octubre de 2016 en una sessió 
celebrada al Consell Comarcal, i durant aquesta període s’ha reunit en 5 
ocasions. Està configurada amb el conjunt del sector públic, regidories 
de comerç dels ajuntaments de la comarca, el Consell Comarcal, la Dipu-
tació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, i una bona representació 
d’entitats socials i econòmiques, com les Federacions d’Associacions de 
Veïns de Terrassa i Sabadell, Mercavallès, les Cambres Oficials de Co-
merç i Industria de Sabadell i Terrassa, CECOT,  CIESC i PIMEC.

Des del seu inici, les accions han estat vinculades a la Mesura prioritària 
del Pacte per la Reindustrialització: Model Territorial de COMERÇ ALS 
POLÍGONS, que té per objectiu equilibrar la distribució territorial dels 
espais de localització d’activitat fora de la trama urbana.

Per potenciar sectors econòmics específics

Comerç
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La taula es va marcar com a reptes principals 
definir la relació entre el model comercial i te-
rritorial fora de la trama urbana i configurar un 
marc compartit dels usos i creixements comer-
cials previstos amb una visió supramunicipal, 
partint de la base de garantir el model tradicio-
nal de comerç i la preservació dels usos indus-
trials als polígons d’activitat econòmica. 

Els ajuntaments de Sabadell i Terrassa com enti-
tats impulsores de la taula van signar un conveni 
de col·laboració amb el Consell Comarcal per a 
la coordinació i dinamització de les actuacions 
desenvolupades en el marc de la taula durant 
els anys 2017-2018. Entre les actuacions realit-
zades amb aquest acord destaca l’elaboració de 
l’informe “El comerç al Vallès Occidental i Ca-
talunya: un estat de la qüestió” i la coordinació i 
seguiment de l’estudi encarregat a les Cambres 
de comerç de Sabadell i Terrassa amb el suport 
econòmic de la Diputació de Barcelona.

L’objectiu de l’estudi sobre l’impacte de sòl co-
mercial fora de la trama urbana era dotar d’infor-
mació detallada sobre l’estat i el potencial creixe-
ment de l’activitat comercial a tots els municipis 
de la comarca per disposar d’una visió de con-
junt. L’estudi es va presentar en el marc de la taula 
realitzada el setembre de 2018 i va concloure la 
fase de diagnosi i intercanvi de bones pràctiques.

Posteriorment, es va encetar la fase d’elabora-
ció de la proposta d’acord territorial sobre el 
model de comerç i el seu creixement a la trama 
urbana. Es va elaborar un qüestionari especí-
fic per a cada ajuntament per recollir les seves 
expectatives i prioritats, entrevistes individuals 
amb els municipis majors de 50.000 habitants 
i tallers de treball amb responsables tècnics i 
entitats econòmiques.

El juliol del 2015, la Diputació de Barcelona aprovà la cessió al Consell Co-
marcal de la propietat de 27 carpes plegables per fer difusió de les diferents 
activitats de desenvolupament econòmic local, per a la seva utilització per 
part dels ajuntaments. La Comissió Permanent del Consell Comarcal va 
aprovar en data 15 de desembre de 2015, l’aprovació del preu públic i les 
disposicions generals per a la cessió temporal de les carpes. Durant el pe-
ríode s’han tramitat 12 expedients per 4 municipis de la comarca (Badia 
del Vallès, Barberà del Vallès, Vacarisses i Ullastrell) així com el Consorci 
de Turisme i el propi Consell Comarcal han utilitzat aquest servei que ha 
permès donar resposta a més d’una quinzena d’actes.

Servei de préstec de carpes
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El mercat comarcal de fruites i verdures Mercavallès es propietat dels 
ajuntaments de Sabadell i Terrassa, desprès de la dissolució de la Manco-
munitat Terrassa-Sabadell de l’any 1993. Aquests ajuntaments, per acord 
dels respectius plenaris, varen delegar la gestió del Mercat al Consell 
Comarcal del Vallès Occidental, a qui correspon l’organització, direcció, 
funcionament i potestat reglamentària del servei públic municipal de 
Mercavallès. El gener de 2017 es va renovar el conveni de delegació de 
gestió en el Consell Comarcal.

El canvi de govern el juliol de 2015 va significar l’inici d’una nova etapa en 
la gestió. El 21 de desembre de 2016 el Consell Comarcal, l’Associació de 
Majoristes de Mercavallès i els ajuntaments de Sabadell i Terrassa van sig-
nar un acord d’intencions relatiu al futur de l’equipament. L’acord reconeix 
una voluntat de totes les parts de generar un procés de millora permanent 
de Mercavallès de forma consensuada i treballar en l’equilibri i eficiència 
econòmica del Mercat, sempre des d’una perspectiva de qualitat i bon fun-
cionament de tots els seus serveis, així com adaptar els procediments i les 
actuacions presents i futures a criteris de màxima transparència.

Els ajuntaments de Sabadell i Terrassa tenen interès per  definir la conti-
nuïtat de Mercavallès a partir de l’any 2022. Amb aquest objectiu, es va-
ren acordar diferents treballs tècnics amb continguts vers a les següents 
matèries: la situació actual i l’impacte econòmic que representa Merca-
vallès, la continuïtat futura del mercat, els models de gestió adaptats a 
les noves dinàmiques de consum i distribució alimentaria i el nou període 
de concessió per a facilitar les inversions i amortitzacions empresarials.

En aquest marc, el Consell Comarcal del Vallès Occidental va encarre-
gar un estudi de futur de Mercavallès l’any 2016. L’Associació de Majo-
ristes, va col·laborar directament en l’estudi aportant la seva experiència, 
coneixements, know how empresarial i sectorial, adquirit durant més de 
quaranta anys en la prestació de serveis de comerç i distribució alimenta-
ria al territori i a la població del país.

Per potenciar sectors econòmics específics

Mercavallès
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Modificació del reglament

La modificació del Reglament de Mercavallès, que es 
va aprovar de forma definitiva el 17 de maig de 2018. 
Aquest canvi del Reglament inicia el camí per la co-
gestió de l’equipament. S’incorpora la possibilitat que 
el Consell Comarcal pugui subscriure convenis de 
col·laboració de caràcter global per a la gestió execu-
tiva ordinària del funcionament del mercat, amb l’As-
sociació de majoristes o amb la entitat de gestió que 
es consideri, delegant en aquests les funcions que es 
defineixen en l’Annex del Reglament. 

Licitació de parades 

El mercat comarcal disposa de cinc parades disponi-
bles per a la venda a l’engròs de fruites, verdures i al-
tres productes complementaris dins de la nau de Mer-
cavallès. S’ha obert la licitació de llicències d’ocupació 
temporal amb una durada màxima de 4 anys i no més 
enllà del 31 de març de 2022. 

Inici dels tràmits per a la redacció d’un Pla Director 
per la remodelació i ampliació 

S’han iniciat els tràmits per a la contractació del servei 
de consultoria per a la redacció d’un Estudi / Programa 
corresponent a un Pla Director per a la remodelació i am-
pliació del mercat. Aquest Pla farà propostes d’actuació 
i eventual ampliació a futur i n’analitzarà la seva viabilitat.

Licitació del bar de Mercavallès

El Consell Comarcal ha iniciat el procés per adjudicar 
mitjançant concessió administrativa els serveis de res-
tauració ubicats a l’interior del recinte del mercat co-
marcal Mercavallès. En concret, l’espai de bar i un al-
tre de servei d’àpats. Aquests espais es gestionaran en 
règim de concessió administrativa i donaran servei als 
paradistes i clients de l’equipament comarcal, a més 
de totes les persones de l’entorn que hi vulguin acudir. 
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Memòria valorada per l’arranjament interior del 
paviment 

Durant l’execució de les obres de reforma de Mercavallès 
es van constatar una sèrie de deficiències en la instal·la-
ció del paviment interior. Amb la voluntat de garantir una 
solució efectiva per a l’activitat pública del mercat, el 
Consell Comarcal ha treballat en un acord transaccional 
que posi fi al procediment i que permeti l’arranjament 
del conjunt del paviment al més ràpida possible.

Promoció del mercat
Campanya de Nadal de fidelització de clients 

Coincidint amb la campanya de Nadal, moment àlgid de vendes del 
mercat comarcal, des de 2016 s’organitza un concurs per incentivar les 
compres de comerciants i restauradors, així com també fidelitzar els i les 
clients ja que per poder-hi participar cal disposar del carnet de client de 
Mercavallès. El concurs vol també posar en valor l’oferta gastronòmica i 
turística de la comarca. S’han realitzat fins al moment tres edicions del 
certamen: la de 2016, 2017 i 2018, amb un balanç positiu pel que fa la par-
ticipació. En aquests períodes també s’han dissenyat i repartit calendaris 
en diferents formats, pels majoristes i pels clients.

Banderoles promocionals al recinte

Durant l’any 2017 es van instal·lar, per un període de 3 mesos, 
banderoles promocionals a l’entorn del recinte del mercat per tal 
de donar visibilitat a la instal·lació.
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El Consell Comarcal ha assumit el gener de 2019 les polítiques de dina-
mització turística integrant els serveis fins ara desenvolupats pel Con-
sorci de Turisme del Vallès Occidental. Aquesta memòria recull l’activitat 
del Consorci durant els darrers anys així com l’inici de la nova etapa en el 
marc del Consell.

Suport tècnic i xarxa de 
col·laboracions
Assessorament als municipis
Assessorament en la creació de producte turístic i el suport en les ac-
cions de promoció d’esdeveniments i en la tramitació de les convoca-
tòries de subvencions. 

Assessorament al sector privat
Assessorament a empreses que ho sol·liciten. S’ha externalitzat el pro-
grama “T’acompanyem per créixer”, en el marc del projecte Xarxa de 
Productes de la Terra, que ha facilitat a les empreses agroalimentàries 
participants, l’assessorament en la millora de la gestió empresarial. S’ha 
donat suport a la constitució de l’Associació Vins del Vallès Occidental i 
a l’Associació de Productors d’Oli d’Ullastrell.

Per potenciar sectors econòmics específics

Turisme 
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Visites de prospecció
Permeten detectar les necessitats i oportunitats, tant del territori en sí 
com de les empreses i entitats que es visiten. 

Foment de la cooperació i les xarxes entre empreses
Per afavorir la cooperació entre empreses del sector i impulsar la interre-
lació entre els agents turístics. 

Col·laboració amb altres entitats

 · Col·laboració Màster de Rehabilitació en Rehabilitació i Restaura-
ció Arquitectònica de la Universitat Politècnica de Catalunya.

 · Universitat Autònoma de Barcelona. La col·laboració més destaca-
ble és l’elaboració del Pla d’Allotjaments Turístics.

 · Col·laboració amb el Parc natural Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Su-
port a les empreses de la comarca que participen en aquest programa.

 · Col·laboració amb el Parc Natural de Collserola. Es participa en la 
Dinamització Local Agroecològica. 

 · Col·laboració amb la Xarxa de biblioteques de la comarca. Organit-
zació de tallers dels productors agroalimentaris de la comarca i amb el 
projecte Punts d’Informació Turística del Vallès Occidental.
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Creació i reunions de grups motor    

El Servei de Turisme ha potenciat la creació de diversos grups motor que 
han estat a l’origen i que han permès el desenvolupament de projectes com:

Turisme esportiu
S’ha constituït un grup motor de 
Turisme Esportiu que ha realitzat 
tres trobades abordant la formació 
i la capacitació de les entitats, la 
comercialització i les oportunitats 
de futur del Vallès Occidental com 
a destinació de turisme esportiu.  

Empreses 
agroalimentàries 
visitables
La tasca portada a terme amb di-
verses empreses agroalimentàries 
visitables o amb interès per oferir 
visites ha estat l’origen del projec-
te: “En ma terra del Vallès...”. 

Terrassa 
Gastronòmica
S’ha seguit col·laborant amb aquest 
col·lectiu per a la promoció del turis-
me gastronòmic i del producte local.

Cicloturisme
Arran de la diagnosi realitzada per 
la Diputació de Barcelona sobre 
el cicloturisme a la província, s’ha 
constituït un grup de treball de 
cicloturisme per debatre sobre la 
situació d’aquesta disciplina a la 
comarca i també sobre els avan-
tatges i els inconvenients del seu 
desenvolupament al territori. 

Allotjaments 
Les necessitats expressades per 
aquest grup motor, han generat 
la col·laboració amb la Universitat 
Autònoma de Barcelona per a la 
redacció d’un pla d’allotjaments 
comarcal.

Associació de 
Productors d’Oli 
d’Ullastrell 
Per tal de cercar sinergies i línies 
d’acció conjuntes per a potenciar la 
visualització turística del municipi.

Vins del Vallès 
Occidental
El grup motor, format per produc-
tors i altres agents implicats, ha 
estat a la base del naixement del 
projecte “Al Vallès, veremem! – 
Vins del Vallès Occidental”. 

Cuina Vallès
Al llarg de l’any s’han portat a 
terme diverses trobades amb el 
col·lectiu Cuina Vallès per a trobar 
vies de col·laboració en el marc de 
l’eix del turisme gastronòmic.  
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Capacitació, formació i 
acreditacions

Més de 30 formacions especialitzades 

Organització i/o difusió de sessions formatives en funció 
de les necessitats expressades per les empreses de la 
comarca i dels interessos detectats en les prospeccions 
que fa el personal tècnic. 

28 empreses acreditades amb el segell SICTED  

Fins l’any 2017, el Consorci de Turisme va treballar com a 
entitat gestora d’aquest distintiu de qualitat turística per 
a les empreses i serveis de la comarca. 

20 empreses acreditades amb el Compromís per la 
Sostenibilitat BIOSPHERE  

Des de l’any 2017 s’ha treballat per la implantació d’aquest 
distintiu impulsat per la Diputació de Barcelona i la Cam-
bra de Comerç de Barcelona per a estendre la cultura de 
la sostenibilitat turística a les empreses. 

9 empreses reben la Carta Europea de Turisme 
Sostenible  

Durant aquest període s’ha treballat de manera coor-
dinada amb el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i 
l’Obac per la sensibilització i la implantació de la Carta 
Europea de Turisme Sostenible a les empreses que es 
troben dins l’àmbit del parc. 

16 empreses acreditades com a Punts d’Informació 
Turística de la comarca  

S’ha gestionat a nivell comarcal el programa de la Dipu-
tació de Barcelona per a comptar amb diversos punts 
que ofereixin informació dels atractius turístics del Vallès 
Occidental als seus visitants. 
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Planificació estratègica

Pla d’allotjaments turístics

La saturació de Barcelona a nivell turístic, juntament amb les caracterís-
tiques del Vallès Occidental, fan que el desenvolupament del turisme a 
la comarca pugui esdevenir una molt bona oportunitat per a la millora 
econòmica de la zona. Atenent les demandes de diversos ajuntaments 
es realitza un treball per abordar la planificació de l’allotjament turístic 
de la comarca de forma estratègica i amb una visió sostenible del territo-
ri. Aquesta eina permetrà la planificació i la gestió sostenible de l’oferta 
d’allotjament turístic, amb la finalitat de donar resposta a les noves ne-
cessitats de la demanda i poder posar a disposició dels ens locals, una 
eina útil per a la presa de decisions.  

Diagnosi de Camins esportius

A partir de l’estudi d’identificació dels camins es-
portius de la província de Barcelona encarregat 
per la Diputació de Barcelona, es sol·licita un ajut 
tècnic per a la realització d’una diagnosi de dos 
itineraris de gran importància per la comarca: el 
camí del riu Ripoll i el camí de la Riera de Rubí. 
Aquesta diagnosi dels camins permetrà conèixer 
l’estat actual i determinar quines actuacions de 
millora cal fer. També servirà per quantificar la in-
versió necessària per adequar-los a l`ús esportiu.

Diagnosi de Turisme esportiu

S’ha treballat per estructurar l’oferta de turisme 
esportiu de la comarca elaborant una diagnosi 
dels equipaments, serveis i clubs esportius co-
marcals i s’han organitzat dues jornades profes-
sionals de capacitació en matèries de estructu-
ració de producte turístic i comercialització.
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Recuperació de varietats locals / 
Turisme gastronòmic

Amb la finalitat de posar en valor el patrimo-
ni agroalimentari i gastronòmic de la comarca, 
s’ha treballat en una prospecció i s’ha realit-
zat un estudi per a conèixer les varietats tra-
dicionals de vinya, fruiters, horta i olivera de 
la comarca. El projecte de recuperació de les 
varietats locals inclou diferents accions com la 
recollida de llavors, les proves a camp o l’estudi 
de les qualitats culinàries dels productes. 

Cuina dels Telers / Turisme 
gastronòmic – Turisme industrial

En el marc de la recuperació del passat tèxtil i 
amb la finalitat de posar en valor els actius gas-
tronòmics de la comarca, es va encarregar un 
estudi a la Fundació Alícia per conèixer l’alimen-
tació dels obrers que treballaven a les fàbriques 
entre la segona meitat del XIX i principis del se-
gle XX. Aquest estudi ens ha permès identificar 
les oportunitats i fortaleses de la comarca per 
poder seguir treballant per generar un producte 
turístic cultural i gastronòmic identitari.

Creació de producte
Xarxa de camins / Turisme actiu
L’objectiu és crear una xarxa de camins per fer a peu, en bicicleta o a ca-
vall que permeti gaudir als usuaris del patrimoni natural i rural de la nostra 
comarca així com poder estructurar productes turístics en el territori. Con-
templa la connexió amb les comarques veïnes i  recorreguts de més abast.

Al Vallès, veremem! - Vins del Vallès Occidental / Turisme gastronòmic
Aquest projecte aplega els projectes vitivinícoles de la comarca sota un 
mateix distintiu que els identifica. S’han portat a terme diverses accions de 
difusió i s’han editat materials de promoció.
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Empreses visitables / Turisme gastronòmic
Aquest projecte va néixer amb la voluntat d’aplegar i donar a conèixer les 
empreses agroalimentàries que ofereixen visites i experiències a les se-
ves finques. Es va elaborar una Guia de recomanacions per esdevenir una 
empresa agroalimentària visitable  i s’ha editat el desplegable “En ma te-
rra del Vallès...” que promociona les diferents iniciatives que s’han sumat 
al projecte. Una de les accions més destacades és el Benvinguts a Pagès, 
unes jornades de portes obertes a les explotacions agroalimentàries de 
Catalunya, en les quals el Vallès Occidental hi participa de forma activa.

Turisme accessible
Recollida de dades i informació sobre el grau 
d’accessibilitat dels recursos turístics de la co-
marca i edició d’un decàleg de bones pràcti-
ques per a esdevenir un recurs accessible.

Propostes de descoberta 
dels municipis de la comarca 
S’han treballat diverses propostes per a pas-
sar el dia o el cap de setmana a municipis de 
la comarca que s’han deixat reflectits al web 
viuelvalles.cat. Aquestes propostes tenen eixos 
temàtics i han estat pensades per al públic de 
proximitat (de la comarca o de l’àrea metropo-
litana) amb la finalitat de descobrir els atractius 
del Vallès Occidental.

Petits municipis / Turisme de Proximitat
Del 2016 a 2018 es va treballar per identificar els 
atractius i generar producte turístic per als mu-
nicipis més petits de 15.000 habitants de la co-
marca. Publicació del Tria la teva aventura turís-
tica. Les viles més petites del Vallès Occidental. 

Vallès Drac Race / 
Turisme esportiu
S’ha organitzat conjuntament amb l’ajunta-
ment de Terrassa l’esdeveniment esportiu 
Vallès Drac Race, una cursa de trail running 
pel Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i 
l’Obac. En les darreres edicions la gestió i or-
ganització de l’esdeveniment s’ha traspassat a 
l’Ajuntament de Terrassa
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Promoció, màrqueting i 
comercialització
Durant aquest mandat s’ha dissenyat la nova marca: Viu el Vallès. Tu-
risme Vallès Occidental, que posa l’èmfasi en el turisme de proximitat 
i en un concepte actiu, de descoberta, d’experiència. S’ha treballat per 
posicionar aquesta marca com a imatge del turisme al Vallès Occidental. 
També s’han dissenyat dues marques vinculades a dos projectes especí-
fics i s’han editat materials de promoció. Es tracta del Va! Vallès Turisme 
Esportiu i del distintiu dels Vins del Vallès Occidental, per aplegar les 
iniciatives vitivinícoles de la comarca. 

S’han realitzat 11 butlletins que recullen les accions, iniciatives i notícies 
d’interès del sector es difonen de manera periòdica a través d’un butlletí 
adreçat al públic professional. 

S’ha implementat una nova pàgina web: viuelvalles.cat, els continguts de la 
qual es troben disponibles en català, castellà i anglès (i ben aviat en francès). 

Per tal de planificar les accions de comunicació vinculades a les xarxes so-
cials, es va contractar una consultora que va elaborar un pla social media 
de les xarxes @viuelvalles a Twitter (2.832 seguidors/es), Instagram (835 
seguidors/es), i Facebook (1.345 seguidors/es). També es compta amb ca-
nals a Youtube i Vimeo on es publiquen i es difonen els vídeos editats.

Fons audiovisual i fotogràfic

Durant aquests anys, s’ha treballat per renovar i augmentar els materials 
fotogràfics i s’han realitzat diferents vídeos per a difondre els atractius de 
la comarca i permetre la seva difusió a les xarxes socials. Aquests vídeos 
es poden visionar a través dels canals de Viu el Vallès a Youtube o Vimeo 
i estan a disposició a les entitats de promoció turística i els municipis per 
tal de fer difusió dels actius de la comarca. 
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Edició de materials de promoció

 · Actualització de la Guia Vallès

 · Tria la teva aventura turística. Les viles més petites del Vallès Occidental

 · Desplegable Com el Vallès no hi ha res. Inclou un joc del parxís a l’interior. 

 · Desplegable dels Vins del Vallès Occidental. Recull els diferents pro-
jectes que comparteixen el distintiu. 

 · En ma terra del Vallès... Recull les diferents empreses agroalimentàries 
que ofereixen visites i experiències a les seves finques.

 · Tasta el Vallès. Conté productes de proximitat i qui en són els produc-
tors i elaboradors.

 · Plànols turístics. Distribuïts a les oficines d’informació i als hotels de la 
comarca.

 · Benvinguts a Pagès al Vallès Occidental

 · Tres manuals professionals: Turisme de reunions i coneixement, turis-
me escolar i turisme esportiu

 · Jocs de memòria dels atractius turístics més destacats del municipis 
de la comarca i del productes gastronòmics singulars. 

 · També s’han produït material com globus, motxilles, bosses i tapabo-
ques per a poder-los distribuir en actes, jornades i esdeveniments.

Campanyes de comunicació

Una de les accions més destacades ha estat la 
campanya de comunicació dirigida al turisme 
de proximitat: Com el Vallès no hi ha res. S’han 
editat diversos materials de promoció i s’ha fet 
promoció per primera vegada als trens i esta-
cions dels Ferrocarrils de la Generalitat de Ca-
talunya. També s’ha realitzat la campanya Tasta 
el Vallès distribuint ampolletes amb productes 
singulars a diversos restaurants i editant un re-
cull de productes.

Presència en fires

La comarca ha estat present en fires amb es-
tand propi o sota el paraigües de la Diputa-
ció de Barcelona, de manera presencial o bé 
aportant material, amb l’objectiu de donar a 
conèixer la comarca com a destinació turística 
i fer difusió i promoció dels seus productes i 
recursos turístics.



153

Per p
otenciar sectors econòm

ics esp
ecífi

cs

Presentacions 

S’han organitzat esdeveniments de presentació 
de producte propi i s’ha donat suport a actes or-
ganitzats per part de les entitats consorciades, 
com la Festa de l’oli d’Ullastrell, la Fira Modernis-
ta de Terrassa, la Presentació de la cervesa Cui-
na Vallès a Rubí, les Jornades del Tomàquet de 
Montgrí, el Sopar Experience de Cuina Vallès a 
Sabadell, la Fira de Sant Martí de Viladecavalls, 
la Vallesana i la Volta Estenalles, entre d’altres.

Comercialització

Viatges de familiarització

El Servei ha organitzat diversos viatges de fa-
miliarització que han permès descobrir a pres-
criptors i influencers d’arreu, els atractius turís-
tics del territori. Paral·lelament s’han organitzat 
jornades per al personal tècnic d’altres territo-
ris o de l’administració supralocals.

Workshops i networkings

S’han organitzat i participat en diversos Workshops amb agents vinculats 
al turisme de reunions i coneixement, tant al mateix territori com fora (Bar-
celona o Madrid, per exemple). L’organització i participació en networkings 
per fomentar la xarxa i la col·laboració entre els agents del territori ha estat 
una constant del servei. S’han generat espais de trobada per al sector de la 
gastronomia, del turisme esportiu o amb tècnics municipals, entre d’altres.

Anàlisi de dades
Durant aquests anys també s’ha treballat amb els privats amb la recollida 
de dades sobre els visitants. Tant en col·laboració amb el Laboratori de 
Turisme de la Diputació de Barcelona amb el projecte EDDETUR (per a 
poder confeccionar el perfil del turista) com amb la implantació de la pla-
taforma de gestió d’informació Tourism Data System (per tal de disposar 
de dades globals d’ocupació i preus de la comarca).
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L’objectiu d’aquest programa és preservar els més de 28 milions de m² de 
sòl qualificat com industrial localitzats als polígons d’activitat econòmica 
(el 5% del territori comarcal) i fer dels polígons industrials espais verte-
bradors del territori i de cooperació entre els diferents agents que hi inte-
ractuen, fomentant la seva promoció, atracció i manteniment d’activitat 
econòmica i millorant la gestió i qualitat dels serveis i les infraestructures.

A partir del 2016 les accions estan vinculades a la Mesura prioritària del 
Pacte per la Reindustrialització Diagnosi, recuperació i dinamització del 
SOL INDUSTRIAL, que al pla d’acció 2018-2019 evoluciona cap a la me-
sura de Dinamització i preservació dels ESPAIS INDUSTRIALS, que té per 
objectiu avançar cap a un model d’espais productius i dinamitzar, promo-
cionar i renovar el parc industrial del Vallès Occidental.

Les actuacions han estat finançades per la Diputació de Barcelona mit-
jançant el recurs Polígons d’Activitat Econòmica del catàleg 2015 al 2018 
de la Xarxa de Governs Locals amb un import de subvenció de 159.750€ . 

Per impulsar la reindustrialització

Polígons 
industrials

Servei d’informació i difusió
S’elabora i es publica un sistema d’informació territorial actualitzat i de 
qualitat que permeti facilitar la localització i desenvolupament de l’acti-
vitat productiva. Actualment, el total d’indicadors disponibles és de 294: 
163 de característiques dels polígons, 52 de l’oferta de sòl i sostre indus-
trial i 79 del cens d’empreses i establiments.
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Portal de polígons i empreses del Vallès Occidental

El portal de polígons és l’eina de difusió, promoció i aportació de coneixe-
ment dels espais d’activitat econòmica. La informació publicada és fruït 
d’un treball de recollida de dades i de la col·laboració dels ajuntaments, 
d’altres administracions públiques i empreses proveïdores de serveis.  
Durant el anys 2017 i 2018 es van fer els treballs de renovació i actualit-
zació del seu disseny, l’accés i els continguts disponibles. Cal destacar la 
cooperació amb Generalitat de Catalunya per a l’elaboració del nou cens 
de polígons finalitzat al 2018, per fer-lo de forma coordinada amb l’actua-
lització del cens de Catalunya (SIPAE).

Oferta industrial disponible

El Consell desenvolupa una tasca continuada 
d’integració i publicació de l’oferta disponible 
de diferents plataformes i portals immobiliaris 
especialitzats. Les ofertes s’actualitzen i revisen 
de forma periòdica des de l’any 2015 i permet 
un cerca integrada de la informació existent. 
De mitjana hi ha publicades al voltant de 2.000 
ofertes vigents de naus i solars industrials. 

Cens anual d’empreses i activitats 
als polígons d’activitat econòmica

Durant el mandat s’han realitzat dos censos 
anuals, els 2017 i 2018. Actualment, hi ha 10.565 
empreses censades que suposen un total de 
14.736 establiments amb diferents activitats. 
Per desenvolupar aquestes treballs s’ha comp-
tat amb l’assistència tècnica de les cambres de 
comerç i s’han signat convenis amb els ajunta-
ments interessats.

Atenció de demandes d’informació 
i localització empresarial

Sobre la localització d’establiments o donant 
informació general sobre els espais productius 
de la comarca. Durant tot el mandat s’han atès 
un total de 20 demandes específiques.  
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Cooperació i dinamització territorial

Convenis de col·laboració i grups de treball

L’instrument que s’ha consolidat els darrers 
anys per a vehicular la cooperació territorial 
en la dinamització de l’oferta de sòl industrial i 
cens d’empreses són els convenis de col·labora-
ció, d’una banda, amb els ajuntaments i, d’altra 
banda, amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
L’any 2018 es van renovar fins 16 convenis amb 
els ajuntaments, en quals es concreta la seva 
aportació econòmica i les tasques a desenvolu-
par pel Consell durant dos anys per l’actualitza-
ció de l’oferta i l’elaboració del cens. El mateix 

2018 es va signar amb l’AMB una pròrroga de 
quatre anys del conveni subscrit per a la coope-
ració i intercanvi d’informació en la dinamització 
de l’oferta industrial disponible. 

Pel desenvolupament de les activitats es realit-
za un treball constat de relació amb els agents 
del territori. Per això, es disposa d’un grup de 
treball tècnic amb ajuntaments i amb el conjunt 
d’agents socials i econòmics com espai de se-
guiment i avaluació de les activitats. 

Jornades obertes 

S’han organitzat diferents jornades obertes 
per tal de difondre qüestions a l’entorn als po-
lígons industrials com: “Perspectives i necessi-
tats de la demanda industrial”, organitzada amb 
la col·laboració de CIESC-Sabadell; “Situació i 
efectes fiscalitat local a l’empresa industrial”, or-
ganitzada amb la col·laboració de l’ajuntament 
de Rubí i la CECOT el  “Networking d’associa-
cions i entitats de conservació de polígons de 
Catalunya”, impulsada per l’ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès i el Consell Comarcal. 

Nou model de gestió a polígons 
Gestor/a de polígons  

Durant l’any 2016 es va elaborar el perfil ocupacional del gestor/a de polí-
gons com a experiència pionera en el foment de la concertació públic-pri-
vada i en la modernització i millora de la gestió dels polígons. A través de la 
realització d’entrevistes i grups de discussió es van concretar les funcions 
i tasques, la formació requerida, experiència i competències clau. Poste-
riorment, s’ha treball per impulsar el desenvolupament de projectes pilot 
d’aquest perfil, a partir del disseny de diferents projectes comarcals i la 
seva execució preliminar a nivell local a partir de programes d’ocupació
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Accions específiques: inversió, 
mobilitat i subministres

A partir de l’any 2018 s’inicia un treball per ac-
tivar i estendre mesures vinculades a la millora 
de la gestió sostenible dels polígons. Concre-
tament, s’ha impulsat la difusió de models al-
ternatius de mobilitat als PAE ja provats a ni-
vell local, la millora i resolució de problemes 
en l’àmbit dels subministres bàsics d’energia, 
aigua, gas i telecomunicacions i en els plans 
locals d’inversió als polígons. En aquest darrer 
cas, s’ha publicat el Catàleg d’inversió que ha 
recollit fins a 8 projectes executats en el perío-
de 2018-2019 amb un impacte de 9,3M€ distri-
buïts en el 21% dels polígons.

Accions locals singulars a 
municipis mitjans i petits

Entre els anys 2015-2017, 6 municipis han im-
pulsat un total d’11 iniciatives específiques per 
a la dinamització i cooperació dels polígons 
que han comptat amb el suport del Consell Co-
marcal a través dels fons econòmics de la Di-
putació de Barcelona. Concretament, han es-
tat Castellar del Vallès, Castellbisbal, Polinyà, 
Sant Quirze del Vallès, Sentmenat i Viladeca-
valls i els projectes han estat relacionats amb la 
realització d’estudis de mobilitat, senyalització, 
generació de calor o residus, així com per a la 
realització de directoris de les empreses ubica-
des als PAE, accions de sensibilització i suport 
a la creació d’associacions empresarials i altres 
accions de dinamització i millora del polígons.

Taula de Fiscalitat industrial i simplificació 
administrativa amb afectació a la indústria

El setembre de 2017 es constitueix la Taula de fiscalitat industrial i sim-
plificació administrativa amb afectació a la indústria, configurada per re-
gidors i regidores d’economia i finances i de promoció econòmica dels 
ajuntaments i oberta a la participació de la resta d’agents socials i econò-
mics del Pacte per la Reindustrialització. 

Aquesta Taula suposa un avanç en la cooperació territorial dels ajunta-
ments en relació al desenvolupament de les competències que tenen. 
Té per objectius afavorir l’harmonització, intercanviar bones pràctiques, 
compartir i endegar incentius innovadors i facilitar el desplegament d’ac-
tivitats que millorin el desenvolupament de les activitats industrials. 

Impuls d’una política industrial comuna
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A la sessió constituent es va acordar el docu-
ment “Recomanacions i millores en l’elaboració 
de les ordenances i la fiscalitat local amb afec-
tació a l’activitat industrial. Anualitat 2018” que 
detalla un total de 22 propostes a partir de 4 
grans blocs: establir una millor harmonització de 
les bonificacions existents, amb uns mínims co-
muns en alguns impostos i taxes, activar noves 
mesures fiscals innovadores que fomentin l’acti-
vitat industrial sostenible, contribuir a un territo-
ri que facilita el desenvolupament de l’activitat 
industrial i accions per unes administracions lo-
cals intel·ligents en la gestió de la fiscalitat. 

A la segona sessió anual de la Taula realitzada 
el maig de 2018, i després de fer un seguiment 
del document de recomanacions presentat en 

la primera sessió, es van presentar i avaluar 3 
bones pràctiques del territori. Fruït d’aquest 
intercanvi d’experiències es va impulsar la 
coordinació d’una bonificació compartida del 
95% a l’impost de l’ICIO per a la reconstruc-
ció i rehabilitació de naus obsoletes o en desús 
de cara les ordenances del 2019. Per a la seva 
implementació es va elaborar una guia tècni-
ca pels ens locals. Fins a sis ajuntaments tenen 
incorporades aquesta bonificació en les orde-
nances vigents pel 2019.

A la pàgina web del Consell Comarcal s’actua-
litza cada any la informació de la fiscalitat local 
de les ordenances amb afectació a l’activitat 
industrial dels 19 municipis de la comarca amb 
polígons industrials.

La importància de la indústria a la comarca ha mobilitzat un conjunt d’ini-
ciatives i projectes de caràcter local i supralocal adreçats a apropar a 
les empreses i treballadors/es a les noves tecnologies digitals. Tot i que 
aquestes iniciatives i projectes suposen per al territori un important actiu 
en recursos, serveis i activitats també és cert que és necessari una ma-
jor extensió de la digitalització i industria 4.0 a d’altres municipis que es 
troben en fase de definició d’estratègies o que no disposen dels recursos 
específics per al treball amb les seves empreses. Per això en el pla d’acció 
2018-2019 del Pacte per la Reindustrialització s’incorpora com mesura 
prioritària la INDUSTRIA 4.0: CONEIXEMENT I INNOVACIÓ, que té per 
objectiu potenciar la singularitat del territori i l’adaptació del teixit pro-
ductiu i humà a la transformació digital.

Indústria 
avançada
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La nova revolució, anomenada Indústria 4.0, està basada en la connexió 
de màquines i sistemes en l’espai mateix de producció i l’intercanvi fluid 
d’informació amb l’exterior. La indústria connectada i intel·ligent es fona-
menta sobre diferents tecnologies com són: big data and analítics, robots 
autònoms, simulació en 3D, ciberseguretat, realitat augmentada, etc. El 
talent juntament amb una capacitació adequada per desenvolupar i apli-
car aquestes tecnologies, són un element clau per aprofitar totes aques-
tes oportunitats, i per donar resposta a la demanda prevista de nous per-
fils relacionats.

El 15 de maig de 2018 es constitueix el grup de treball de la mesura. I com 
a primer acte, s’organitzà el 19 de juliol de 2018  la jornada “Digitalització, 
innovació i Coneixement: avançant cap a la indústria 4.0” a l’Espai Living 
Lab de Sant Cugat del Vallès, per compartir experiències, recursos i bo-
nes pràctiques en relació al desenvolupament de la indústria 4.0, que 
compta amb la participació de 39 persones. 

L’octubre de 2018 té lloc una segona reunió del grup impulsor que treballa 
en la sol·licitud de recursos per poder desenvolupar accions més concre-
tes durant el 2019. D’altra banda destaca el treball iniciat per realitzar un 
concurs de fotografia industrial al llarg del 2019, així com la posada en 
marxa de xarxa de Fab-Lab. 
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Al llarg d’aquest període s’ha produït un ajustament respecte el model de 
prestació de serveis a empreses i persones emprenedores a la comarca 
i la participació del Consell Comarcal, en base a una major eficàcia i efi-
ciència dels recursos públics de la comarca.

Durant 2015 i 2016 el Consell Comarcal va funcionar com a Centre Local 
de Serveis a Empreses-CLSE, prestant serveis bàsics de suport a l’empre-
nedoria i l’activitat empresarial, en un marc de col·laboració amb muni-
cipis que no disposaven de recursos propis, destacant els convenis amb 
els Ajuntaments de Matadepera, Badia del Vallès i Ripollet. Es van prestar 
serveis d’assessorament a l’activitat emprenedora i es van atendre 146 per-
sones. Un total de 16 empreses van ser creades per persones beneficiàries 
del servei. També s’han desenvolupat 5 accions formatives amb 64 parti-
cipants. I com a suport a la consolidació d’empreses s’ha portat a terme 
assistència tècnica a 14 empreses, en temes econòmics i de màrqueting i 
comercialització, així com en millores dels processos d’organització.

El 2017 es porta a terme, a través de la Diputació de Barcelona, l’Estudi 
d’optimització dels serveis públics locals per a persones emprenedores 
i empreses de la comarca, que posa de manifest la conveniència d’ar-
ticular aquests serveis entorn de les entitats locals que presten serveis 
avançats. En aquest context, el Consell Comarcal deixa de prestar ser-
veis estables en aquest àmbit.

Per optimitzar els serveis a empreses i 
emprenedors

Centre de serveis 
bàsics i avançats 
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Competitivitat empresarial
Davant del repte de la millora de la competitivitat empresarial i especí-
ficament arribar a les pimes dels municipis que no disposen de serveis a 
empreses s’han desenvolupat algunes accions en el marc de la Cartera 
de Serveis Itinerants de Desenvolupament Econòmic: 

 · Prospecció empresarial. Entrevistes de diagnosi a empresaris i comer-
ciants per identificar problemàtiques i reptes de millora en els munici-
pis de Badia del Vallès, Ullastrell i Sant Llorenç Savall; a Viladecavalls i 
suport a les empreses. 

 · Cooperació i networking empresarial. L’any 2016 es va donar suport a 
l’acció desenvolupada a Ullastrell “Cooperar per assolir nous reptes” 
(16 persones), identificant línies de col·laboració entre l’empresariat. 
La promoció de la cooperació i afavorir el networking empresarial s’ha 
incorporat de forma transversal en les accions desenvolupades en el 
marc de l’eix de desenvolupament econòmic i social.

El curs 2016-2017 el Consell Comarcal s’ha in-
corporat al projecte Cueme que desenvolupa 
la Diputació de Barcelona des del 2011. Així s’ha 
pogut donar cobertura a municipis que no dis-
posen de recursos propis de suport a l’empre-
nedoria. El curs 2016-17 es va portar a terme el 
projecte a l’Escola Serralavella d’Ullastrell; els 
cursos 2017-18 i 2018-2019 a les escoles Font de 
l’Orpina de Vacarisses i Rosella de Viladecavalls. 

En aquest període s’han creat 11 cooperatives 
infantils, amb la participació de 223 alumnes. 

Els infants han tingut l’oportunitat posar en 
marxa una activitat econòmica, assumint de-
cisions i responsabilitats en un marc de treball 
en equip i sota els valors cooperatius. L’expe-
riència els ha permès també un aprenentatge 
significatiu i aplicat de matèries bàsiques com 
llengua o matemàtiques.

Per implicar els pares i mares, a través de l’AM-
PA, des del Consell Comarcal s’han realitzat 
dues sessions del seminari “Educar l’actitud em-
prenedora”, amb la participació 49 persones.

Cultura emprenedora a l’escola

Actitud emprenedora al llarg de la vida

S’han realitzat 4 accions específiques d’informació i sensibilització envers 
l’emprenedoria a persones en situació d’atur. Per a joves en programes 
ocupacionals, es va celebrar la jornada “Joves i món laboral: investiga, 
entrena i crea les teves competències emprenedores”. Realitzada el  juny 
de 2016 a Viladecavalls, participen 46 joves i 4 empreses. 

Cultura emprenedora
Amb l’objectiu de posar en valor l’actitud emprenedora i de facilitar l’en-
trenament de competències associades, s’han portat a terme diferents 
iniciatives durant aquest període.
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El Vallès Occidental compta amb infraestructures i institucions de re-
cerca i innovació de primer nivell, així com diverses fundacions i orga-
nismes sectorials de l´àmbit industrial centrats en la recerca i la inno-
vació. Durant aquest període s’ha avançat establint coordinacions amb 
altres iniciatives del territori que comparteixen interessos. 

El maig de 2016 s’inicien diferents treballs en el marc del projecte Xarxa 
d’agents per a la promoció del coneixement i la innovació, que té, 
entre d’altres objectius, elaborar un Manual de posicionament per esta-
blir una marca territorial, que permeti donar una visió general i integral 
del conjunt de polítiques de promoció econòmica locals de la comarca. 
Durant el 2017 es van desenvolupar diferents tallers de debat sobre es-
tratègia de promoció territorial als municipis. També es va participar en 
fires per difusió i promoció del territori. El 2018 els treballs es centren 
en consolidar i ampliar la quantitat i qualitat d’agents públics i privats 
que configuren el sistema d’innovació del territori com a mecanisme 
fonamental per a la generació de noves activitats econòmiques avança-
des i nous perfils professionals amb valor afegit.  

Les actuacions han estat finançades per la Diputació de Barcelona mit-
jançant el recurs Projectes Singulars de dinamització del teixit productiu 
del catàleg 2016 de la Xarxa de Governs Locals i el SOC amb un import 
de subvenció de 25.026,44€. 

Innovació i 
treball en xarxa

Cultura emprenedora en l’àmbit de 
la formació reglada

S’ha realitzat l’acompanyament al professorat en el disseny de projectes 
i actuacions de suport a l’emprenedoria dins l’aula (ESO, PFI, projecte 
Joves per l’Ocupació...), oferint assessorament sobre com abordar l’em-
prenedoria a l’aula. També s’ha fet suport en la formació en emprenedoria 
en centres educatius i s’ha participat al Project Social Meeting a l’Insti-
tut Cavall Bernat de Terrassa: un espai per plantejar de forma diferent 
l’elaboració dels projectes d’emprenedoria. Es participa activament en el 
concurs Nous Professionals.



Medi ambient 
i sostenibilitat

El Programa d’Actuació Comarcal recull en el seu eix 3 les polítiques de Medi 
ambient i sostenibilitat. Les accions que s’hi porten a terme tenen per objectius 
optimitzar els recursos naturals, potenciar l’estalvi i l’eficiència energètica, lluitar 
contra el canvi climàtic, protegir el medi natural i l’espai públic i millorar les in-
fraestructures del territori.

04



Mobilitat En redacció el Pla Específic de 
Mobilitat del Vallès (PEMV)

EnergiaQualitat de L’aire
2 nous vehicles híbrids per a 
la flota comarcal

96 Llicències ambientals 
d’activitats tramitades en 4 anys Auditoria energètica al Consell 

i incorporació de sistema 
fotovoltaic en autoconsum

Conveni amb SOM Energia per 
estimular la producció d’energies 
renovables a la comarca

Prevenció 
d’incendis forestals

Conveni 
anual
amb la Federació 
d’ADF

5 punts 
d’aigua

S’han millorat 

a 16 municipis i 50 
punts concrets dels 
boscos

actuacions
S’han fet

Servei comarcal  
de biomassa forestal

forestal de la comarca 
és de titularitat privada

La caldera del CST 
podria abastar 
energèticament

del Consell Comarcal 
en marxa

usuàries del SAF es 
beneficien de la nova 
caldera

al servei Comarcal de 
Biomassa Forestal

Obra Pública

Ampliació  
i millora 
de la seu del 
Consell Comarcal

211 
incidències 
de manteniment 
gestionades

Seguiment de 
58 actuacions
del PUOSC  
2008-2012

El 90% de la 
superfície

735 habitatges

2 calderes de 
biomassa

6.000 persones

3 municipis 
adherits
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Servei comarcal de 
biomassa forestal

Per optimitzar els recursos naturals

El 2013 neix per mandat del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses, el projecte 
“Boscos del Vallès 2013-2017” per complementar les actuacions per a la 
prevenció d’incendis realitzades fins el moment als boscos comarcals. 

Durant el mandat 2015-2019 s’ha consolidat el projecte amb la posada en 
marxa de les instal·lacions i del Servei Comarcal de Biomassa Forestal. 

La comarca es troba amb la problemàtica que gairebé el 90% dels boscos 
són de propietat privada, per tant, cal incentivar la gestió forestal i gene-
rar una estratègia perquè els actors implicats –els propietaris, empreses 
i treballadors forestals- rebin compensacions raonables per la seva apor-
tació i el seu treball. Es tracta de fer compatible la sostenibilitat ambiental 
i l’econòmica. 

El tret diferencial del projecte és el treball per estructurar el mercat de 
compra venda de biomassa forestal per aconseguir una bona gestió fo-
restal, que protegeixi dels incendis alhora que permet una dinamització 
econòmica del sector i la generació d’energia de proximitat.

L’estratègia del projecte és, per tant, donar suport amb inversió de fons 
públics a instal·lacions que permetin consumir i preparar per al consum, 
grans volums de biomassa extreta amb una gestió forestal ordenada. 
Conjuntament, cerca fomentar les dinàmiques de compra-venda que ga-
ranteixin la qualitat i l’origen de proximitat de la biomassa i que els bene-
ficis reverteixin en tota la cadena forestal.
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El projecte està alineat amb l’Estratègia per promoure l’aprofitament 
energètic de la biomassa forestal i agrícola (febrer de 2014) i el Pla ge-
neral de política forestal de la Generalitat de Catalunya.  També, per a 
una òptima implementació, s’ha tingut en compte el Pla de millora de la 
qualitat de l’aire (2015-2020). El projecte compta amb finançament de la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. Fins a juny de 2018 
ha comptat amb un pressupost de 2.100.000 euros.

El projecte és innovador a Catalunya, en primer lloc pel fet de treballar en 
la prevenció d’incendis a través de la valorització de la biomassa forestal 
a escala comarcal. Però el que sobretot suposa una innovació és que va 
més enllà, i ho fa amb la creació d’una competència pròpia de la cor-
poració que permet aplicar recursos propis i subvencions concedides al 
Consell Comarcal, a un servei públic que beneficia els seus usuaris amb 
la venda d’energia renovable i de productes de la gestió forestal.
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Pas a pas

Creació del servei comarcal de 
biomassa forestal

Al mes de març, el Consell Comarcal aprova la creació 
del Servei Comarcal de Biomassa Forestal per poder 
desenvolupar el projecte que té com a objectiu pro-
moure la valorització de la biomassa per generar ener-
gia renovable.

2015

Construcció d’infraestructures de 
biomassa i redacció del projecte d’obres 
forestals

S’inicien les obres de construcció de les tres infraes-
tructures del projecte: el Centre Logístic de Biomassa, 
a Terrassa i les dues calderes que contempla el projec-
te a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i al 
Consorci Sanitari de Terrassa (CST).

2016

Licitació de la gestió del servei comarcal 
de biomassa forestal

Es treballa en la preparació dels documents per a la 
licitació del Servei Comarcal de Biomassa Forestal i el 
14 de novembre s’adjudica el contracte a favor de la 
UTE BOSCOS DEL VALLÈS.

2017

Posada en marxa del servei comarcal i 
adhesió de nous usuaris 

Es posen a disposició de l’adjudicatari de la concessió 
les instal·lacions del Servei Comarcal de Biomassa Fo-
restal i engega el Servei amb la posada en marxa de les 
dues calderes i l’entrada en funcionament del Centre 
logístic.

2018
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Estructuració del mercat de 
compravenda de biomassa forestal

Des del Servei Comarcal de Biomassa Fores-
tal (SCBF), el Consell Comarcal treballa pel 
desenvolupament dels objectius i punts clau 
establerts, amb interrelació amb el programa 
de medi natural i ordenació forestal. També es 
porta a terme la gestió del servei i de les seves 
instal·lacions (centres/s logístics, calderes, al-
tres) i dels convenis d’adhesió d’usuaris del ser-
vei, per l’ús d’estella de proximitat per a usos 
tèrmics i per l’ampliació d’instal·lacions tèrmi-
ques associades al servei.

Una altra línia de treball són els convenis de 
col·laboració amb el servei, amb propietaris 
forestals, associacions, cooperatives, etc., per 
ampliar el suport social i col·lectiu a les políti-
ques del servei i per la continuïtat del projecte 
Boscos del Vallès. També es treballa en la cerca 
de noves calderes d’estella forestal, que puguin 
convertir-se en usuàries del servei. 

Conveni d’Autorització d’ús transitori de la caldera de 
biomassa del SAF, a la UAB

El 25 de juny de 2015 el Consell Comarcal i la UAB van signar el “Conveni 
de cooperació per la participació de la UAB com a usuària del Servei Co-
marcal de Biomassa Forestal, amb la instal·lació i manteniment d’una cal-
dera de biomassa forestal i el subministrament d’energia tèrmica per part 
del Consell Comarcal a l’edifici del Servei d’Activitats Fisicoesportives”. 
Segons un acord entre el Consell i la UAB de gener de 2017, la UAB ha 
autogestionat de manera excepcional la instal·lació fins el juliol de 2018 
i a partir d’aquest moment la gestió la fa la concessionària del projecte.
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Licitació del Servei 
Comarcal de Biomassa 
Forestal

Durant l’any 2017 es van realitzar dues licita-
cions per a la concessió administrativa de la 
gestió de les instal·lacions del servei públic.

 · Licitació 1: Febrer de 2017.  Es declara deser-
ta el 25 d’abril de 2017.

 · Licitació 2: S’introdueixen modificacions 
als plecs i al model negoci, d’acord amb les 
aportacions recollides en la “Trobada de 
treball del Projecte Boscos del Vallès per 
l’intercanvi tècnic sobre estratègies de mobi-
lització de la fusta dels boscos vallesans”. Es 
licita durant el mes de juliol de 2017 i s’adju-
dica el 14 de novembre de 2017.

El 5 de gener de 2018 es formalitza el contracte 
de la concessió administrativa per a la gestió 
del “Servei públic comarcal de biomassa fo-
restal” amb la UTE BOSCOS DEL VALLÈS, unió 
temporal de les empreses Comsa Renovables 
i Comercial Vallesana de Suministros. La vi-
gència del contracte és de 4 anys, prorrogable 
per part del Consell Comarcal fins a un termini 
màxim de 5 anys, per motius d’interès públic.

Comissió de seguiment de convenis de col·laboració amb 
els primers usuaris del Servei Públic Comarcal de Biomassa

Al llarg del període 2015-2019 s’ha fet el seguiment dels convenis de 
col·laboració signats amb el Consorci Sanitari de Terrassa (CST) i la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona (UAB), primers usuaris del Servei, així 
com amb l’Ajuntament de Terrassa, que participa en el Servei comarcal 
amb la cessió del terreny que acull el centre logístic de biomassa. En total 
s’han realitzat 12 reunions de la Comissió de seguiment.

El dia 24 de maig de 2018 es van posar a disposi-
ció de l’empresa concessionària les instal·lacions 
del SCBF. A la finalització del termini establert de 
30 dies per a la comprovació i posta en marxa de 
les instal·lacions tèrmiques, es va fixar el punt de 
partida de la concessió en data 1 de juliol de 2018.

Posada en funcionament del Servei Comarcal de Biomassa Forestal
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Dades bàsiques del contracte de gestió del 
Servei Comarcal de Biomassa Forestal

Penalitzacions
Es tipifiquen infraccions per incompliments en 
la qualitat d’estella subministrada, en els límits 
d’emissions a l’atmosfera de les instal·lacions 
gestionades i en la compra de fusta sense les 
autoritzacions i/o permisos de tallada, entre 
d’altres.

Cànon variable
En funció del volum total i procedència de la 
fusta mobilitzada (càlcul invers, és menor amb 
més fusta provinent de la comarca): s’estimen 
53.469,38 € en 4 anys.

Bonificacions
Reducció del 2% sobre el cànon variable a abo-
nar anualment si en els treballs forestals de la 
fusta adquirida participen Centres Especials de 
Treball (CET).

Millores
Equipament de laboratori del Centre Logístic 
de Biomassa i realització de pràctiques d’I+D. 
Actuacions de transferència de coneixements 
i educació.

Condició especial d’execució
Aplicar una retribució mínima de 15.000 euros 
bruts anuals (o la quantia proporcional en fun-
ció del percentatge de jornada) a la plantilla que 
executa el contracte (Salari Mínim Comarcal).

20.682,80 tones 
previstes de fusta verda 
mobilitzada en 4 anys.
90% de la fusta provinent 
de boscos de la comarca.

15.882,28 tones 
previstes d’estella al 30% 
d’humitat suministrades en 
4 anys.

8.565,31 €/any 
Cànon fix a satisfer pel 
concessionari. 
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Adhesió dels ajuntaments de la comarca com a 
usuaris del Servei Comarcal de Biomassa Forestal

El 5 de gener de 2018 es formalitza el contracte 
de la concessió administrativa per a la gestió 
del “Servei públic comarcal de biomassa fo-
restal” amb la UTE BOSCOS DEL VALLÈS, unió 
temporal de les empreses Comsa Renovables 
i Comercial Vallesana de Suministros. La vi-
gència del contracte és de 4 anys, prorrogable 
per part del Consell Comarcal fins a un termini 
màxim de 5 anys, per motius d’interès públic.

El dia 24 de maig de 2018 es van posar a dispo-
sició de l’empresa concessionària les instal·la-
cions del SCBF. A la finalització del termini es-
tablert de 30 dies per a la comprovació i posta 
en marxa de les instal·lacions tèrmiques, es va 
fixar el punt de partida de la concessió en data 
1 de juliol de 2018.

Instal·lacions tèrmiques 
de biomassa forestal

Des del Servei Públic Comarcal de Biomassa Fo-
restal s’ofereix suport a projectes d’instal·lació de 
calderes de biomassa que es vulguin adherir al 
Servei Comarcal de Biomassa Forestal. També es 
fa una recerca de subvencions per a les iniciati-
ves comarcals i municipals d’instal·lació de nous 
equipaments energètics que es vulguin adherir al 
servei comarcal. Es treballa per fomentar que els 
plecs de subministrament de biomassa existents 
s’incorporin clàusules que afavoreixin el consum 
de biomassa forestal de la comarca. 

Durant el mandat 2015-2019 s’han gestionat 
els expedients d’obres del servei comarcal de 
biomassa forestal, incloent la direcció d’obra, 
la tramitació interna administrativa. L’any 2018 
s’ha fet una prospecció d’instal·lacions de bio-
massa a la comarca i s’ha  actualitzat l’inventari 
d’instal·lacions tèrmiques d’estella forestal de 
titularitat pública de la comarca. 
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Caldera al CST 

Una de les calderes del Servei de Biomas-
sa forestal està situada a l’edifici de l’Hos-
pital de Terrassa, del Consorci Sanitari de 
Terrassa (CST). Permet obtenir una ener-
gia neta i de proximitat que s’aplica a la 
calefacció i l’aigua calenta de l’edifici de 
l’hospital.  Es va posar en marxa el 24 de 
maig de 2018. El pressupost ha estat de 
919.652,60 euros, IVA Inclòs

Caldera al SAF 

El Servei d’Educació Física (SAF) de la 
UAB són les primeres instal·lacions es-
portives que reben el servei d’una calde-
ra de biomassa. Se’n beneficien les 6.000 
persones usuàries. El calor obtingut s’uti-
litza per escalfar l’aigua de la piscina, 
l’ambient i l’aigua de les dutxes. El 30 
de maig de 2018 s’inaugurà. Ha comptat 
amb un pressupost de 250.656,01 euros

Centre Logístic de Biomassa 
Comarcal 

Superfícies

TOTAL = 4.906,29 m2, dels quals:

 · Nau magatzem: 846 m2

 · Paviment de formigó (interior nau): 765 m2

 · Paviment asfàltic (circulació interior): 
1.956,49 m2

 · Superfície per piles de tronc: 1.338,80 m2

Capacitat màxima

 · Fusta en rol (arbres sense brancam ni 
arrels): 4.261,53 m3 (equivalent a 3.963,23 
tones de fusta verda al 50% d’humitat)

 · Emmagatzematge d’estella: 3.060 m3 (equi-
valent a 722,16 tones d’estella de qualitat 
P45S i 856,80 tones d’estella qualitat P31,5S)

 · Capacitat de producció anual (amb 2,4 
rotacions): 9.511,72 tones de fusta al 50% 
d’humitat (equivalent a 6.750,24 tones de 
fusta al 30% d’humitat o 6.648,98 tones 
d’estella al 30% d’humitat).

Potència:  0,5 MW (500 kW)
Consum anuals:  1.565.743 kWh

Potència:  1,8 MW (1.850 kW)
Consum anuals:  7.350.315 kWh
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Treball en xarxa per al foment de l’ús de 
biomassa forestal de proximitat

Es treballa per assolir acords de col·laboració 
per al treball en xarxa en l’aprofitament de la 
fusta i l’estructuració dels circuits de compra-
venda de biomassa amb propietaris forestals, 
empresaris forestals i del sector de les ener-
gies, ajuntaments, administracions públiques 
d’àmbit supracomarcal, universitats i centres 
de recerca, i agents públics i privats. També 
es participa en xarxes d’agents i professionals 
relacionades amb el medi ambient i la sosteni-
bilitat: Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la soste-
nibilitat, Xarxa Natura 2000, etc. De la mateixa 
manera es porta a terme el desenvolupament 
d’actuacions d’àmbit europeu, en col·laboració 
amb universitats, centres de recerca i d’altres 
entitats i administracions.

Participació en fires i congressos 

El 2018, amb la primera fase del projecte com-
pletada, s’ha presentat l’experiència del projec-
te “Boscos del Vallès” en diverses fires i con-
gressos sobre biomassa, gestió dels boscos i 
economia circular: al Congrés d’Economia Cir-
cular Agroforestal de Vilafranca del Penedès, 
a la Taula rodona “Podem aprofitar millor els 
nostres boscos” organitzada per la Fundació 
Terrassenca Sant Galderic,  a la 6a Fira de Bio-
massa de Catalunya, a Vic i al 5è Congrés Rubí 
Brilla dedicat a l’economia circular.
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Organització i participació en jornades tècniques en el marc del conveni de 
col·laboració amb el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals 

El Consell Comarcal i el Centre de Recerca 
Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) van 
signar l’any 2015 un conveni de col·laboració 
en el marc del projecte europeu de recerca 
SIMWOOD de mobilització de fusta que in-
corpora el projecte Boscos del Vallès com a 
prova pilot. Aquest projecte busca identificar 
les barreres a la mobilització de fusta al llarg 
i ample del territori europeu, i posar en comú 
les estratègies emprades en els diferents pro-
jectes implicats, per tal d’identificar possibles 
solucions d’aplicació que afavoreixin disminuir 
la quantitat sobrant de fusta dels boscos del 
continent, per tal de reduir el risc d’incendi i 
mantenir el bosc ben gestionat. 

En el marc d’aquest conveni el Consell comar-
cal ha organitzat i participat en diferents tallers 
i seminaris enfocats al debat amb els agents 
del sector forestal sobre la mobilització de fus-
ta dels nostres boscos.

Participació als treballs del projecte BIO4ECO

El Consell Comarcal ha participat amb assistència a reunions i aporta-
cions al projecte europeu BIO4ECO. El projecte és promogut pel Centre 
Tecnològic Forestal de Catalunya, en el marc de l’“Estratègia per la bio-
massa a Catalunya”, impulsada per la Generalitat. 

També s’ha organitzat i participat en tres jorna-
des del Pla Anual de Transferència Tecnològi-
ca del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació.

L’octubre del 2016 es va realitzar la jornada 
tècnica “Mobilització de biomassa local per a 
usos tèrmics i prevenció d’incendis al Vallès 
Occidental”, a Vacarisses. El 17 de novembre 
de 2016 es va dur a terme la jornada “És com-
patible l’ús de la biomassa forestal en entorns 
periurbans?” a la Biblioteca Central de Cerdan-
yola i, finalment, el 12 de desembre de 2017 es 
va realitzar la jornada tècnica “L’aprofitament 
de la biomassa en espais periurbans” al Casal 
Cultural d’Ullastrell en la que el CREAF va pre-
sentar els resultats i aprenentatges del projec-
te europeu SIMWOOD en el marc del projecte 
pilot “Boscos del Vallès”. 



176

Pe
r 

op
tim

it
za

r 
el

s 
re

cu
rs

os
 n

at
ur

al
s

Prevenció 
d’incendis forestals

El Consell Comarcal col·labora amb tots els ajuntaments de la comarca 
en els seus Plans de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals. Realitza 
actuacions per delegació dels municipis més petits i complementàries a 
les dels municipis grans:

 · Actuacions en infraestructures de prevenció d’incendis.

 · Neteja de parcel·les forestals propietat del Consell Comarcal.

 · Actuacions i obres en infraestructures al bosc en col·laboració amb 
els 21 municipis amb superfície forestal.

Amb la Federació Comarcal d’Agrupacions de Defensa Forestal es subs-
criuen anualment convenis de col·laboració, amb suport de la Diputació 
de Barcelona, per a la prevenció activa i passiva dels incendis forestals 
a la comarca. A través d’aquests convenis s’actualitzen i desenvolupen 
els Plans Municipals d’Incendis Forestals (PPI) i es dóna suport als Plans 
d’Informació i Vigilància contra incendis forestals (PVI).

En aquest marc, des del Consell Comarcal es realitzen diferents actua-
cions per tal de reduir la vulnerabilitat dels boscos de la comarca vers els 
incendis forestals, a través de la reducció de punts d’ignició recurrents i 
de propagació (tractament de la vegetació), així com amb l’augment de 
la capacitat de resposta dels mitjans d’extinció (millora de l’estat dels ca-
mins forestals i dels punts d’aigua). 

Per optimitzar els recursos naturals
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Actuacions i obres en 
infraestructures forestals 

S’ha coordinat l’execució delegada de les obres 
incloses al Projecte Executiu Reformat “Actua-
cions prevenció incendis forestals –anualitat 
2015 – Projecte Boscos del Vallès 2012-2017” a 
favor de 16 ajuntaments de la comarca per im-
port total de 339.881,43 euros.

El projecte ha actuat a 50 punts dels boscos 
amb l’objectiu d’augmentar l’eficiència dels 
mitjans d’extinció d’incendis en casos de foc. 
També s’ha actuat a diferents punts d’aigua lo-
calitzats tres a Rellinars i dos a Terrassa amb 
la finalitat de facilitar les tasques de captació 
d’aigua en aquest punts.

Les obres han estat finançades pel Consell Co-
marcal mitjançant el preacord assolit amb la Di-
putació de Barcelona en el marc de les Meses 
de Concertació del “Pla Xarxa de Governs Lo-
cals 2012-2015”, “Actuacions per a la prevenció 
d’incendis forestals al Vallès Occidental”.

El Consell Comarcal del Vallès Occidental, 
ha portat a terme el Projecte Executiu Refor-
mat “Actuacions prevenció incendis forestals 
–anualitat 2015 – Projecte Boscos del Vallès 
2012-2017”, amb coordinació amb la Diputació 
de Barcelona i els ajuntaments de la comarca, 
que contempla actuacions a 18 municipis de la 
comarca amb l’objectiu de millorar les infraes-

tructures dins dels espais forestals i augmentar 
l’eficiència dels mitjans d’extinció en cas de foc 
forestal. El projecte engloba obres d’arranjament 
de camins, manteniment i millora de punts d’ai-
gua i actuacions silvícoles destinades a mantenir, 
ampliar i obrir franges perimetrals al voltant d’ur-
banitzacions o a banda i banda de camins.

Projecte d’obres de prevenció d’incendis

Execució de les obres del projecte executiu reformat 
“Actuacions de prevenció d’incendis forestals” 
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Treball en xarxa per a la 
prevenció d’incendis
Es treballa amb els ajuntaments, administra-
cions supralocals, entitats, institucions i dife-
rents actors de la cadena forestal, per col·la-
borar en la prevenció d’incendis. Amb aquesta 
finalitat es subscriuen convenis de col·labora-
ció amb diferents entitats.

Conveni de col·laboració Consell Comarcal 
– Departament de Medi Ambient de la Gene-
ralitat de Catalunya – Diputació de Barcelo-
na, per la prevenció d’incendis forestals i la 
utilització de la biomassa per a la generació 
d’energia al Vallès Occidental

Sessió de treball amb els ajuntaments de la comarca

L’any 2018 la signatura del conveni de col·laboració anual amb la Federació 
d’ADF va coincidir amb l’inici de la temporada d’alt risc d’incendi i l’acte es 
va dur a terme en el marc d’una sessió de treball organitzada pel Consell 
Comarcal  amb els regidors/es i tècnics/ques de medi ambient i de protec-
ció civil dels ajuntaments de la comarca del Vallès Occidental. En aquesta 
jornada es va acollir la presentació de la campanya “Si mai arriba el foc, 
estàs preparat?” de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelo-
na sobre mesures d’autoprotecció en incendis forestals per a edificacions, 
urbanitzacions i nuclis de població. També es va informar als ajuntaments 
sobre la  utilització del Servei Públic Comarcal de Biomassa Forestal.

Amb vigència fins el setembre de 2017, aquest 
conveni signat el 2013 estableix la participació 
coordinada de les parts en el desenvolupament 
del projecte “Boscos del Vallès – programa de 
prevenció d’incendis forestals i d’utilització de 
la biomassa per a generació d’energia al Vallès 
Occidental (2013-2017)”.
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S’ha seguit amb la col·laboració que es duu a 
terme entre el Consell Comarcal i la Federació 
ADF. El Consell Comarcal i la Federació ADF 
van signar un conveni de col·laboració, mit-
jançant el qual el Consell Comarcal realitza una 
aportació econòmica de 6.000 euros a la Fede-
ració ADF en concepte de col·laboració en les 
actuacions de prevenció activa i passiva dels 
incendis forestals a la comarca. Amb aquesta 
aportació, el 2016 es va sufragar un nou camió 
de segona mà. El vehicle està pot transportar 
fins a 3 voluntaris de les ADF, a més del con-
ductor, i té funcionalitat 4x4, fet que el permet 
arribar a terrenys poc accessibles. El conveni 
es va renovar el 13 de juny de 2016, el 30 de 
juny de 2017 i el 14 de juny de 2018.

Al conveni també s’estableix cooperar amb la 
Federació ADF en els programes de treball dels 
PPI i PPV, promoguts conjuntament per la Di-
putació de Barcelona, per les ADF i pels ajun-
taments. Per la seva part, la Federació ADF es 
compromet a col·laborar amb la Diputació de 
Barcelona per treballar en la prevenció d’incen-
dis forestals a la comarca. Tanmateix, es cons-
titueix una comissió de seguiment integrada 
per dues persones representants de cadascu-
na de les institucions signants, que durà a ter-
me el seguiment de les obligacions previstes al 
present conveni i al resolució de les eventuals 
incidències que puguin sorgir.

Conveni subvencional Federació ADF
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Energia

Millora de l’eficiència i l’estalvi 
energètic a les administracions

Des d’aquest programa que neix a partir del PAC 2016-2020 es treballa 
per corregir els efectes ambientals, econòmics i socials produïts pels di-
ferents consums energètics especialment en les administracions públi-
ques i promoció de l’ús d’energies renovables. 

Treball conjunt amb els ajuntaments per fomentar les mesures a favor de 
la planificació, coordinació i execució d’actuacions per a l’estalvi i eficièn-
cia energètica a les administracions públiques.

Conveni amb Som Energia

El Consell Comarcal del Vallès Occidental i la cooperativa Som Energia 
van signar al mes de febrer de 2017 un conveni marc per estimular la pro-
ducció d’energies renovables a la comarca i ajudar en l’eradicació de la 
pobresa energètica. Mitjançant aquest acord, el Consell Comarcal es fa 
soci col·laborador de la cooperativa i li facilita els recursos i mitjans per 
fer una diagnosi de les instal·lacions dependents directa o indirectament 
del Consell. El gener de 2019 s’ha aprovat la pròrroga per un període d’un 
any del conveni marc de col·laboració. 

Per lluitar contra el canvi climàtic
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Servei comarcal d’energia 

Projecte participatiu “Sensibilització contra el canvi 
climàtic i la millora de l’entorn”

El Consell Comarcal va engegar el 2017, en el marc dels Pressupostos 
Participatius, un projecte per informar, sensibilitzar i canviar hàbits entre 
els treballadors i treballadores de l’ens per assolir un estalvi energètic i 
econòmic a les instal·lacions comarcals. Amb l’anàlisi realitzat es va cons-
tatar que a l’edifici 1 s’assolia un estalvi de 4.291 kWh durant 6 mesos, fet 
que representa un estalvi de 6,95% respecte el mateix període l’any 2016. 
Aquest estalvi era equivalent a 1,32 tones de CO2. A l’edifici 2, es va de-
tectar un increment de la demanda energètica de 3.600kWh.

Estudi de planificació de recursos i articulació de 
plans energètics municipals i comarcals

Es va contractar l’execució de l’estudi “Planificació de plans energètics 
municipals i comarcals per al correcte desenvolupament de les tasques 
definides al PAC”. El cost d’aquesta planificació venia totalment subven-
cionat la Diputació de Barcelona de l’ajut del Catàleg de Serveis de l’any 
2016 de la Xarxa de Governs Locals.
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Auditoria energètica dels edificis 
del Consell Comarcal

El març de 2017 es va efectuar una auditoria 
energètica dels edificis de la seu del Consell 
Comarcal que ha donat línies mestres per a 
posterior actuacions de rehabilitació ener-
gètica dels edificis i instal·lacions el Consell 
Comarcal, com de propostes d’implementa-
ció de noves energies renovables.

Rehabilitació energètica de 
l’edifici 1 de la seu del Consell 
i la incorporació de sistema 
fotovoltaic en autoconsum

El 2018 s’ha gestionat la redacció del projecte, 
la licitació i l’inici de la rehabilitació energètica 
de l’edifici 1 de la seu del Consell i la incorpo-
ració de sistema fotovoltaic en autoconsum, 
per part d’una enginyeria externa. Les línies 
generals del projecte són: la renovació de l’en-
volvent tèrmica interior a l’edifici, la renovació 
de tancaments practicables, el canvi d’enllu-
menat amb tecnologia LED, i la instal·lació d’un 
sistema de producció d’energia fotovoltaica 
de 30 kW/pic per a autoconsum. Aquesta pro-
ducció fotovoltaica vol arribar a produir el 20% 
del consum elèctric total de l edifici 1 i 2 del 
Consell Comarcal. La redacció s’ha contrac-
tat externament per un import de 5.890€. El 
projecte executiu compta amb un pressupost 
de 289.527€. Les obres han finalitzat el primer 
trimestre de 2019. L’adjudicació ha estat final-
ment per un import de 282.578€.
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Obres de substitució i adequació 
del sistema d’enllumenat interior 
dels espais de treball de l’edifici 1 

Les obres han comptat amb un pressupost 
de 15.664 euros. S’ha substituït l’enllumenat  
interior prioritzant les zones de treball, im-
plementant un sistema d’enllumenat led que 
dona una major qualitat al sistema amb un 
consum energètic inferior.

Estudi preliminar per 
al seguiment del vector 
energia a la comarca 

En el marc del projecte Vallès Circular, es van 
dur a terme els treballs preliminars per a la rea-
lització d’un estudi per poder analitzar el vector 
energia dins de la comarca. El seu objectiu seria 
disposar d’una visió global i macro del balanç 
del vector energia, per tal de valorar els costos 
de l’economia lineal i els impactes que aquesta 
té, front el potencial de generació i d’utilització 
d’energia renovable.

Redacció del projecte executiu per 
a la instal·lació d’una caldera de 
biomassa forestal i xarxa de calor 
als edificis del Consell Comarcal

El 2018 es va gestionar la redacció del projecte 
executiu per a la instal·lació d’una caldera de 
biomassa forestal i xarxa de calor als edificis 
del Consell Comarcal, per part d’una engin-
yeria externa. Les línies generals del projecte 
són: la instal·lació dels sistema de producció de 
calor amb biomassa amb potència de 200 kW, 
la ubicació de la caldera i de la sitja reaprofi-
tant espais edificats, la instal·lació del sistema 
associat d’aparells de calefacció per a la distri-
bució i transmissió de calor interior als edifici. 
L’empresa redactora ha estat Rifà Enginyers 
amb l’import del contracte subvencionat per 
la Diputació de Barcelona. El projecte executiu 
disposa d’un pressupost d’execució per a con-
tracte 336.637,17 euros,  amb l’IVA inclòs.

Memòria valorada de substitució 
i adequació del sistema 
d’enllumenat exteriors del recinte 
de la seu del Consell Comarcal

Els serveis tècnics comarcals han redactat una 
memòria valorada per a la substitució de l’en-
llumenat exterior, tant per a la millor de l’efi-
ciència energètica, com per a la reducció de la 
contaminació lumínica en sistemes d’enllume-
nat exteriors, com per la qualitat i distribució 
de l’enllumenat. La classe d’il·luminació selec-
cionada compleix el criteri de la vulnerabilitat 
de l’entorn envers la contaminació lumínica. 
S’ha valorat substituir 18 punts de llums exis-
tents, i instal·lar tres nous punts per reforçar 
zones deficitàries. La memòria valorada dispo-
sa d’un pressupost d’execució per a contracte 
de 11.987,65 euros, amb l’IVA inclòs. 
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Qualitat 
de l’aire

Millora i reducció de les 
emissions de CO2

El Consell Comarcal del Vallès Occidental té assignades funcions en l’àm-
bit de la millora i reducció de les emissions de CO2 impulsant mesures, 
serveis i recursos orientats al desenvolupament d’activitats que fomentin 
la implementació de tecnologies noves o existents i els hàbits que afavo-
reixin la reducció de emissions de CO2.

Participació a la Cimera de qualitat de l’aire

El 3 de març de 2017, el president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez, va 
participar a la Cimera de qualitat de l’aire que es va celebrar a Barcelona. Du-
rant la jornada es va presentar l’acord pel qual a partir de desembre de 2017, 
la Generalitat pot aplicar la prohibició de circular als vehicles de 20 anys de 
vida sempre que hi hagi episodis de contaminació ambiental. Aquesta mesu-
ra afecta a 12 municipis de la comarca, inclosos en l’Àmbit 40.

Per lluitar contra el canvi climàtic
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Per lluitar contra el canvi clim
àtic

Preparació per a la participació al projecte BM-CAT dins 
dels programes de reducció de carboni impulsats a l’estat

El Consell Comarcal ha desenvolupat juntament amb l’Associació per la 
Gestió del Programa LEADER Ripollès Ges Bisaura un acord per establir 
un règim d’execució i de finançament de la col·laboració entre les dues 
entitats per a la participació en el Projecte Clima “BM-CAT” del Fons de 
Carboni per a una Economia Sostenible FES-CO2, del Ministerio de Agri-
cultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente MAPAMA, del govern 
de l’estat. El projecte i acord, pretenen promoure i incentivar l’ús de la 
biomassa forestal com a font energètica que substitueixi el gasoil i el gas 
natural per tal de reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera. 

Mobilitat eficient i 
de baixes emissions
El 9 de gener de 2018, el Consell Comarcal 
va adquirir dos vehicles de tecnologia híbrida 
de la marca Toyota Yaris. Els automòbils estan 
configurats i homologats com a vehicles hí-
brids elèctrics, amb una propulsió alternativa 
que combina motor tèrmic de combustió i mo-
tor elèctric.
Els vehicles es custodien des de la Unitat 
d’Atenció Ciutadana del Consell Comarcal i 
en controla i gestiona l’ús que el personal de la 
institució en fa. Durant l’any 2018 els dos vehi-
cles híbrids han fet 268 sortides amb un total 
de 10.660 quilòmetres realitzats. 
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Protecció 
civil

El Consell Comarcal manté actualitzada la informació a les seves xarxes so-
cials i a la seva web, sobre les situacions d’emergència o de perill per efectes 
meteorològics, a partir de la informació que rep del Centre d’Emergències 
de Catalunya (CECAT). Durant els anys 2015-2019 s’han comunicat avisos 
per fred, neu, vent i calor. També, s’ha fet difusió d’incidències puntuals que 
podien afectar els ajuntaments o la ciutadania, per afectació a vies de comu-
nicació o al medi ambient. Quan ha estat necessari s’ha activat la Comissió 
d’emergències del Consell Comarcal.

Per protegir el medi natural i l’espai públic

Protocol d’actuació davant les catàstrofes

El 9 de desembre de 2014, el Vallès Occidental va patir la catàstrofe na-
tural més important des de les riuades de 1962. El temporal de vent que 
va afectar part de la comarca va provocar danys de gran magnitud als 
boscos de la comarca i va deixar dues víctimes mortals a Terrassa. En 
resposta a aquesta catàstrofe, el desembre de 2015 el Consell Comarcal 
va començar a treballar per elaborar un protocol que permetés a tots els 
municipis coordinar-se davant episodis i catàstrofes com aquesta.
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Qualitat 
ambiental

El Consell Comarcal té la funció d’assistència tècnica per a la tramitació de 
llicències ambientals d’activitats, segons la normativa vigent, i dóna suport 
al desenvolupament d’activitats d’educació i sensibilització mediambiental.  

Llicències ambientals 
d’activitats 

Des del Consell Comarcal es realitza l’assistència tècnica per a la trami-
tació de les llicències ambientals, descrites a l’annex II de la llei 20/2009, 
de prevenció i control ambiental, als municipis de la comarca que tenen 
menys de 50.000 habitants i no disposen de servei propi d’oficina tèc-
nica. A continuació es presenta els gràfics dels 96 expedients tramitats. 

Per protegir el medi natural i l’espai públic
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Llicències ambientals 2015 2016 2017 2018

Municipis 5 6 7 6

Peticions 27 19 26 28

Expedients 26 19 24 26

Reunions òrgan tècnic ambiental 27 16 26 13

Taxes generades per tramitació d’expedients 18.946’52€ 15.811’08€ 9.576’76€ 35.120’83€

Actualització de la taxa d’avaluació ambiental 
per a l’any 2018

Durant el 2017 es va fer una revisió dels costos del servei que presta als 
municipis l’OTAC, l’oficina tècnica comarcal. Es va valorar necessària una 
revisió de les taxes, que l’any 2018 es van situar en un punt similar a les 
d’altres comarques de característiques equiparables al Vallès Occidental. 
La modificació de la taxa es va aprovar en sessió plenària del Consell Co-
marcal el gener de 2018. Una vegada transcorregut el període d’exposició 
pública sens cap al·legació va esdevenir definitiva i d’aplicació a partir del 
mes de març de 2018.

Actuacions d’educació 
i sensibilització

Projecte “Sensibilització contra el 
contra el canvi climàtic i la millora 
de l’entorn”

Durant el 2017, en el marc del projecte partici-
patiu “Sensibilització contra el contra el canvi 
climàtic i la millora de l’entorn”es van fer diver-
ses accions de sensibilització pel personal del 
Consell. També es va instal·lar una retolació 
específica a la seu comarcal amb els consells 
mediambientals. A la zona exterior del recinte 
es van instal·lar taules perquè el personal pugui 
gaudir-les a l’hora dels àpats.
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Projecte “Transformant el Vallès, 
transformant el món”

Aquest projecte va néixer en el marc dels Pres-
supostos Participatius 2017. Té per objectiu in-
formar, sensibilitzar i formar sobre els objectius 
de desenvolupament sostenible aprovats per 
les Nacions Unides mitjançant un joc interactiu.

Informació sobre la prohibició de 
fer foc al bosc

Es fan actuacions d’informació a la ciutadania a 
través del web i les xarxes socials de la prohi-
bició de fer foc del 15 de març al 15 d’octubre, 
sense autorització expressa del Departament 
d’Agricultura. Aquesta prohibició ve recollida 
en el Decret 64/1995.

Activitat agropecuària 
i alimentària

Marxa pagesa

El sindicat agrari Unió de Pagesos va organitzar una marxa pagesa del 26 al 
28 de gener de 2017 per reivindicar la dignitat del camp català i el reconeixe-
ment social de l’activitat agrària. El Consell Comarcal va rebre la Marxa Pa-
gesa en un acte, en què es va llegir el manifest “Lluita amb Unió de Pagesos 
per la dignitat de la pagesia”.
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Ordenació 
territorial

Pla zonal de carreteres a la comarca del Vallès 
Occidental

La Diputació de Barcelona va sol·licitar al Consell Comarcal treballar 
en el consens entre els municipis per fixar prioritats per a la comarca 
sobre una selecció de camins susceptibles de ser inclosos al Pla Zonal 
de Carreteres. Per al mandat 2015-2019, la Diputació de Barcelona ha 
previst l’elaboració d’una diagnosi zonal de les 12 comarques de la de-
marcació amb el compromís de transformar com a mínim un camí de 
cada comarca en carretera i revisar-ho novament cada 5 anys.

A partir del treball previ amb el Consell Comarcal i els ajuntaments, amb 
inici l’any 2013, la Diputació va fer una selecció inicial dels camins que 
compleixen els requisits. Des del Consell Comarcal es va treballar el con-
sens amb els 5 municipis implicats i es va elevar a Plenari comarcal una 
proposta d’acord que expressa a la Diputació de Barcelona l’acord sobre 
les prioritats i sol·licita destinar-hi un pressupost suficientment ampli.

L’ens provincial ha confirmat la inclusió dels tres camins proposats com a 
primera prioritat. El març de 2018, la Diputació de Barcelona va presentar 
públicament el Pla Zonal de Carreteres i PER a principis de 2019 s’espera 
la seva aprovació.

Per millorar les infraestructures del territori
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Obra
pública

Gestió del PUOSC municipal
El Consell Comarcal tramita la documentació justificativa i el pagament de 
les subvencions de les obres municipals incloses en el Pla Únic d’Obres i Ser-
veis de Catalunya (PUOSC), com a entitat col·laboradora de la Generalitat 
de Catalunya, i realitza un seguiment tècnic i administratiu de les actuacions.

Durant el mandat 2015-2019 s’han fiscalitzat tècnicament i econòmica-
ment 58 actuacions incloses al PUOSC 2008-2012. S’han fet inspeccions 
d’obra realitzada, redacció d’informes i resolucions per al pagament de 
les subvencions atorgades per un valor total de 4.683.555,99 euros.

Per millorar les infraestructures del territori

Obres als edificis del consell
Durant el mandat 2015-2019 s’han realitzat diferents actuacions d’ampliació, 
reforma i millora a la seu del Consell Comarcal del Vallès Occidental, amb 
l’objectiu de millorar-ne el funcionament, aconseguir una millor eficiència 
energètica de les instal·lacions, i també augmentar el confort dels seus tre-
balladors. Podeu trobar tota la informació a l’apartat de Bon Govern.
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Manteniment
tècnic

Servei de manteniment tècnic i 
gestió d’incidències

Des de principis de 2018 la gestió dels treballs de manteniment tècnic de la 
seu del Consell Comarcal ha passat a ser responsabilitat de l’Àrea de Coo-
peració Local i Territori. Les tasques que es gestionen són les relacionades 
amb: climatització, electricitat i enllumenat, tancaments, sanitaris, plagues, 
ascensor, aigües, recinte i senyalització i altres, de caràcter tècnic. 

S’ha preparat la redacció d’un Pla inicial de manteniment, que comprendrà 
els treballs, calendaris i prescripcions tècniques. S’ha dissenyat i implemen-
tat una aplicació informàtica gestió d’incidències a la Intranet. També s’han 
gestionat els 5 contractes de manteniment vigents. 

Durant el 2018 el servei de manteniment tècnic ha disposat de la col·labo-
ració puntual de dues persones del programa de Treball i Formació que han 
resolt un total de 56 incidències, equivalent a un 26% del total d’incidències 
gestionades.

Des del servei de manteniment tècnic s’han promogut tasques de manteni-
ment com treballs forestals de millora i de compatibilitat amb la instal·lació 
fotovoltaica prevista dins les obres de l’edifici 1 i l’ampliació de la zona d’apar-
cament del recinte, entre d’altres.

Per millorar les infraestructures del territori

211 
Total d’incidències 
rebudes i gestionades

172 
Total d’incidències
resoltes

56 
Resoltes pels operaris 
de manteniment



193

Per m
illorar les infraestructures del territori

Mobilitat 
i transport 

Pla específic de mobilitat 
del Vallès

La Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració dels Consells Comarcals 
del Vallès Oriental i Occidental, va iniciar el 2017 la redacció del Pla Específic 
de Mobilitat del Vallès (PEMV). El PEMV se centra en tres objectius: analitzar 
la mobilitat i com afecta a les diverses infraestructures ja planificades; abor-
dar el transvasament global de passatgers i mercaderies: xarxa viària, xarxa 
ferroviària, autobusos interurbans, intercanviadors, plataformes segregado-
res d’autobusos; i analitzar l’efecte d’intercanvi modal de mercaderies que 
pot suposar la posada en marxa del corredor del Mediterrani. 

La voluntat del Departament de Territori és que el PEMV sigui un document 
que permeti la concertació de la necessitat d’infraestructures i mobilitat que 
requereix el territori. Des del Departament es va crear el Comitè estratègic, 
el Comitè social i el Comitè tècnic i s’han portat a terme diferents reunions. 

El Pla Específic de Mobilitat del Vallès ha comportat també un procés de 
participació ciutadana per tal de recollir l’opinió de tots els agents implicats, 
analitzar i formular propostes sobre la mobilitat en aquest àmbit. S’han fet 
sessions participatives durant el 2017 i 2018 als dos Vallesos. 

El juliol de 2017 i el juny de 2018, des dels Consells Comarcals del Vallès 
Occidental i Oriental s’ha demanat al govern de l’Estat que es tingués en 
compte el territori i les conclusions del Pla de Mobilitat del Vallès a l’hora de 
plantejar noves infraestructures com el Quart Cinturó.

En acabar el mandat no es disposa encara del document final de consens 
del PEMV.

Per millorar les infraestructures del territori
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Estudi de millora del transport 
públic

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya està realitzant l’Estudi 
de Millora del Transport Públic a les comarques 
del Vallès Occidental i Oriental, previ a la redac-
ció del Pla Específic de Mobilitat del Vallès Occi-
dental. Durant els mesos de setembre i octubre 
de 2017 es van realitzar a la seu del Consell Co-
marcal del Vallès Occidental entrevistes entre 
diferents ajuntaments de la comarca i tècnics de 
la Direcció General de Transport i Mobilitat per 
tal de seguir recollint dades per a l’Estudi.

Accions per la millora del tram
Terrassa-Manresa de la R4 de RENFE

Acord en relació al model de zonificació tarifària 

El Consell d’alcaldes i alcaldesses va aprovar el 
23 de novembre de 2018 un acord en relació al 
Model de zonificació tarifària del transport pú-
blic a les comarques de l’entorn de l’àrea metro-
politana de Barcelona, motivada arran dels can-
vis de zonificació realitzats pel govern català. En 
l’acord s’insta el govern de la Generalitat a obrir 
un debat en relació a la zonificació tarifària del 

transport públic juntament amb les comarques 
de l’entorn de l’Àrea Metropolitana i a accelerar 
el procés d’implementació d’un sistema tarifari 
que, amb la necessària implementació tecnolò-
gica, permeti establir una tarifa personalitzada a 
cada persona usuària, en funció de les seves ru-
tines, la població de residència i les possibilitats 
d’ús reals del transport públic. 

Arran de dos accidents ocorreguts a la línia R4 
de RENFE entre Terrassa i Manresa, el novem-
bre de 2018 i el febrer de 2019, el territori s’ha 
mobilitzat per reivindicar la millora d’aquesta lí-
nia. El Consell d’alcaldes i alcaldesses va apro-
var el novembre un acord impulsat pel Consell 
Comarcal del Bages on es sol·licita a ADIF que 
es facin les actuacions necessàries per garan-
tir-ne la seguretat. El febrer de 2019 el Ministeri 

de Foment ha anunciat, en el marc d’una reunió 
amb representants del Territori, que preveu li-
citar els propers mesos el projecte de millora 
de les instal·lacions de senyalització i dels sis-
temes de seguretat de la línia R4 de Renfe entre 
Terrassa i Manresa i que es crearà una Comis-
sió de seguiment d’un Pla de manteniment i in-
versions en aquest tram de la R4, en el marc del 
nou Pla de Rodalies.  



Òrgans de govern 
i assessorament 
mandat 2015-2019

El mandat corporatiu comença el 17 de juliol de 2015 amb la constitució del plena-
ri, l’elecció del president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez Renom, i la presa 
de possessió dels consellers i conselleres comarcals.

Per primer cop s’escull la gerència després d’un procés intern on es van poder 
presentar persones tècniques de la institució. El 8 d’octubre de 2015 en va sortir 
escollida Núria Carrés Bordes.

Al llarg del mandat s’han desenvolupat de forma ordinària i extraordinària els di-
ferents òrgans de govern. També s’han creat òrgans complementaris i comissions 
específiques. 
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Sessions i acords dels 
òrgans de govern

Sessions dels òrgans de govern i consulta del 
Consell Comarcal

Evolutiu sessions dels Òrgans de Govern

Òrgan 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Ple 4 6 6 6 1 23

Comissió Permanent 6 18 13 18 3 58

Consell d’Alcaldes 1 3 4 3 0 10

Junta de Portaveus 4 6 6 8 1 25

C.I. Serveis Generals 2 6 6 6 1 21

C.I. Territori 1 2 2 3 1 9

C.I. Promoció Econòmica 1 2 1 0 0 4

C.I. Benestar Social 1 3 4 3 1 12

C.I. Especial de Comptes 1 0 2 1 0 4

Ple Comissió Permanent Consell d’Alcaldes

2015
Ordinària 4 5 1

Extra 1

2016
Ordinària 5 11 3

Extra 1 7

2017
Ordinària 6 11 2

Extra 2 2

2018
Ordinària 6 11 3

Extra 7

2019 
(fins març)      

Ordinària 1 2 0

Extra 1

Total 23 59 10
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Nombre d’acords dels òrgans de govern

Composició dels òrgans de govern 

Acords 2015 2016 2017 2018 Total 

Ple 27 46 43 40 156

Comissió Permanent 35 129 119 98 381

Consell d’Alcaldes 1 11 5 6 23

Decrets de Presidència 136 275 346 322 1079

Resolucions de Gerència 195 412 470 444 1521
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Resolucions

Decrets

C. Alcaldes

Ple

C.P.

2015 2016 2017 2018

Presidència
Ignasi Giménez Renom, alcalde de Castellar 
del Vallès (PSC)

Gerència
Núria Carrés
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Ple del Consell Comarcal

El Ple del Consell Comarcal és un òrgan 
de govern col·legiat integrat per tots els 
consellers i conselleres comarcals. En ser 
una comarca de més de 500.000 habitants, 
el componen 39 membres.

Grup polític Conselleria comarcal

PSC

Amadeu Aguado Moreno

Carme Carmona Pascual

Ignasi Giménez Renom

Marc González Roldan

Rafael Güeto Ortiz

Juan María Parralejo Aragoneses
Substituït per Montserrat Rueda Miralles el 2017

Sílvia Peralta Valdivia
Substituïda per Marc Sanabria Robledo el 2017

Cristian Sánchez Garcia
Substituït per María Carmen Acosta Sanz el 2019

Pere Soler Artalejo

ERC

Pol Altayó Isern

Joan Ballbé Herrero

Anna Fernàndez Gallegos
Substituïda per Toni Pons i Vilaplana el 2018

Toni Pons i Vilaplana (2018-2019)

Elizabeth Pasamonte Rodríguez

Marta Roqué Aubia

Olga Serra Luque

Ricard Torralba Llauradó

PDeCAT

Josep Beltran Taixa

Núria Colomé Rodríguez

Jaume Oliveras Malla

Joan Carles Paredes Correas

Víctor Puig Sebastián
Substituït per Francesca Berenguer Prieto el 2019

Miquel Samper Rodríguezç
Substituït per Meritxell Lluís Vall el 2018
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Grup polític Conselleria comarcal

Entesa 

Ramon Capolat Agut
Substituït per Mónica Martínez López el 2018

Maria Ángeles Marcuello Martínez

Emiliano Martínez Navarro

Maria Pilar Paz Sierra

Anna Rius Ulldemolins

José Luis Rivera Arias
Substituït per Joan Playà Guirado el 2018

CUP-CAV

Joan Moyà Köhler
Substituït per Maria Teresa Carceller Labaleta el 2016

Núria Gibert i Dasca
Substituïda per Míriam Fernàndiz Saus el 2017

Jordi Muntant Cos

Josep Maria Osuna López

Mireia Sánchez Pi

C’s

José Luis Fernández Díaz

David Gerboles Pérez

Carmen Ortuño Aparcero

Maria Francisca Valle Fuentes
Substituïda per Múnia Fernández-Jordán el 2016 i per Sergio 
Blazquez Aguirre el 2018

PP

Manuel Buenaño García

Adolfo Gallego Serrano
Substituït per Alejandro Domenech Martin el 2015
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Equip de govern (Comissió Permanent)

El cartipàs comarcal ha viscut diferents varia-
cions al llarg del mandat 2015-2019.

L’octubre de 2015 es va signar un primer acord 
de govern entre les formacions del PSC, ERC, 
PDeCAT i Entesa que va donar a lloc a un carti-
pàs quatripartit fins el desembre de 2016, quan 
el grup Entesa va abandonar el Govern. 

En aquell moment es va reorganitzar el carti-
pàs format pels grups comarcals de PSC, ERC 
i PDeCAT. En aquest moment s’eliminen les vi-

cepresidències tercera a sisena i es simplifica 
l’estructura de govern. 

Finalment, el desembre de 2017 s’aprova un 
tercer cartipàs després que el grup d’ERC deixi 
l’equip de govern. En aquest cas es dibuixa un 
nou equip amb una sola vicepresidència i for-
mat pels grups del PSC i PDeCAT. Finalment, 
el desembre de 2018 la integració del Consorci 
de Turisme comporta una petita modificació de 
l’equip de govern.

Vicepresident 1r Joan Ballbé Herrero (2015- 2017)
Joan Carles Paredes Correas (2017-2019)

Vicepresident 2na Núria Colomer Rodríguez (2015-2016)
Joan Carles Paredes Correas (2016-2017)

Vicepresident 3è Mª Àngels Marcuello Martínez (2015-2016)
Amadeu Aguado Moreno (2016-2017)

Vicepresident 4t Amadeu Aguado Moreno (2015-2016)

Vicepresident 5è Joan Carles Paredes Correas (2015-2016)

Vicepresident 6è Ramon Capolat Agut (2015-2016)

Conseller/a delegat/da – Delegat d’àrea de Govern Marc González Roldán

Conseller/a delegat/da – Delegat d’àrea de Benestar Montserrat Rueda Miralles (2017-2019)

Conseller/a delegat/da – Delegat d’àrea de Promoció 
de la Gent Gran, Salut, Joventut

Pol Altayó Isern (2016-2017)
Núria Colomer Rodríguez (2017-2019)

Conseller/a delegat/da – Delegat d’àrea de Territori i 
Sostenibilitat

Josep Baltran Taixa (2016-2019)
Elizabeth Pasamonte Rodríguez (2016-2017)

Conseller/a delegat/da – Delegat d’àrea de Turisme Meritxell Lluís (2019)

Secretari Josep Maria Molins Penina (2015-2016)
Colell Voltas (2016-2018)
Meritxell Montfort Camprubí (2018-2019)

Interventor Joan Ramón Sagalés Guillamón

Gerent Núria Carrés Bordes

President delegat del Consorci de Turisme del Vallès 
Occidental

Victor Puig Sebastiàn (2015-2017)
Miquel Samper Rodríguez (2017-2018)

President del Consorci per a la Gestió de Residus del 
Vallès Occidental

Ricard Torralba Llauradó
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Junta de portaveus

La Junta de Portaveus és un òrgan no resolutori ni executiu integrat pels/
les portaveus dels grups polítics amb representació comarcal i presidit 
pel president del Consell Comarcal.

Grup polític Conselleria comarcal

PSC Pere Soler Artalejo

ERC
Pol Altayó Isern
Substituït per Anna Fernández i Gallegos el 2015 i per Joan 
Ballbé Herrero el 2018

PDeCAT – CIU
Miquel Samper Rodríguez
Substituït per Meritxell Lluís i Vall el 2019

ENTESA
José Luis Rivera Arias
Substituït per Mª Àngels Marcuello Martínez el 2018

CUP
Núria Gibert i Dasca
Substituït per Maria Teresa Carceller Labaleta el 2017

C’S José Luis Fernández Díaz

PP
Manuel Buenaño García
Substituït per Alejandro Doménech Martín el 2016

Comissions informatives
Les Comissions Informatives són òrgans comarcals de caràcter col·legiat, 
complementaris dels òrgans de govern, sense atribucions resolutòries. 
La seva funció bàsica radica en l’estudi, l’informe, el dictamen i el control 
dels assumptes la competència dels quals correspon al Ple Comarcal. A 
la finalització del mandat, les comissions informatives existents i els seus 
responsables són els següents:

Comissió informativa de Govern i Serveis Generals

Presidència: Marc González (PSC), amb els serveis delegats de Recursos 
humans; Contractació; Serveis Jurídics i Govern obert i transparència.
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Comissió informativa de Territori i Sostenibilitat

Presidència: Joan Ballbé (ERC) (2015-2017) i Josep Beltran (PDeCAT) 
(2017-2019), amb els serveis delegats de Transport escolar; Habitatge; 
Projectes i obres; Medi ambient; Gestió forestal i Esports.

Comissió informativa de Promoció econòmica i 
Polítiques actives d’Ocupació

Presidència: Joan Carles Paredes (PDeCAT), amb els serveis delegats 
d’Empresa i industria; Comerç i turisme; Economia social i col·laborativa; 
Ocupació i innovació; Vallès Circular i Emprenedoria.

Comissió informativa de Benestar Social, Educació i 
Qualitat de vida

Presidència: Maria Àngels Marcuello (2015-2016), Pol Altayó (2016-2017) 
i Montserrat Rueda (2017-2019) (PSC), amb els serveis delegats d’Igualtat; 
Àrea Bàsica de Serveis Socials; Dependència; Infància i Projectes Socials.

Consell d’alcaldes i alcaldesses
Alcalde/essa Municipi

Eva Menor Contador Badia del Vallès

Sílvia Fuster Alay Barberà del Vallès

Ignasi Giménez Renom Castellar del Vallès

Joan Playà Guirado Castellbisbal

Carles Escolà Sanchez Cerdanyola del Vallès

Mateu Comalrena de 
Sobregrau

Gallifa

Mireia Solsona Garriga Matadepera

Laura Campos Ferrer Montcada i Reixac

Teresa Padrós Casañas 
Palau-solità i 
Plegamans

Javier Silva Pérez Polinyà

Marta Roqué Aubia Rellinars

Josep Maria Osuna 
López

Ripollet

Anna Maria Martínez 
Martínez

Rubí

Juli Fernández Olivares 
(2015-2017)
Maties Serracant 
Camps (2017-2019)

Sabadell

Alcalde/essa Municipi

Mercè Conesa Pagès 
(2015-2018)
Carmela Fortuny 
Camarena (2018-2019)

Sant Cugat del Vallès

Ricard Torralba Llauradó Sant Llorenç Savall

Elisabeth Oliveras Jorba Sant Quirze del Vallès

Isabel Garcia Ripoll
Santa Perpètua de 
Mogoda

Marc Verneda Urbano 
(2015-2017)
Montserrat Rueda 
Miralles (2017-2018)
Núria Colomé Rodríguez 
(2018-2019)

Sentmenat

Jordi Ballart Pastor 
(2015-2017)
 Alfredo Fernando Vega 
López (2017-2019)

Terrassa

Joan Ballbé Herrero Ullastrell

Antonio Massana Ubach Vacarisses

Francesca Berenguer 
Priego

Viladecavalls
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Acords del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses

Any 2015
 · Acord sobre l’acollida de persones refugiades provinents de països en con-
flicte a la mediterrània

Any 2016
 · Acord sobre la implementació de la ILP 24/2015 de mesures urgents per fer 
front a l’emergència habitacional i a la pobresa energètica.

 · Acord per la creació d’una taula comarcal d’ajuntaments per a la millora de 
l’atenció sanitària al Vallès Occidental.

 · Acord sobre el desplegament del Pacte per a la Reindustrialització.

 · Acord sobre l’emergència habitacional i la pobresa energètica.

 · Acord sobre bases per a una estratègia compartida de les administracions 
públiques locals.

 · Acord sobre la creació de la comissió d’alcaldes i alcaldesses de petits 
municipis

 · Acord sobre donar suport la “Declaració de Montcada” aprovada per l’FMC 
sobre el soterrament de la línia de tren.

 · Acord sobre el Programa d’Actuació Comarcal del Vallès Occidental pel 
període 2016-2020.

 · Acord en matèria de pobresa energètica.

 · Acord sobre les ocupacions d’habitatge buits.

 · Acord sobre la gestió dels serveis públics a l’administració local.

Any 2017
 · Acord sobre la declaració institucional de suport als càrrecs electes i en con-
tra de l’homofòbia i la intolerància.

 · Acord de mesures davant la problemàtica de les ocupacions irregulars d’ha-
bitatge.

 · Acord per un canvi de model en la lluita contra la pobresa i la desigualtat.

 · Acord del Vallès Circular, per incorporar el principis de l’economia circular 
de polítiques de desenvolupament econòmic, social i ambiental.

 · Acord sobre la declaració institucional davant els fets ocorreguts durant la 
jornada de l’1 d’Octubre.

Any 2018
 · Acord sobre els habitatges cedits per les entitats financers per oferir habitat-
ge assequible als municipis de la comarca.

 · Acord en contra l’encariment de la tarifa de l’any 2018 aprovada per l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA).

 · Acord pel finançament de les escoles bressol.

 · Acord sobre el reial decret 897/2017, de 6 d’octubre pel qual es regula la fi-
gura del consumidor vulnerable, el bonus social i altres mesures de protecció 
pels consumidors domèstics d’energia elèctrica.

 · Acord en relació a la zonificació tarifària del transport públic a les comar-
ques de l’entorn de l’àrea metropolitana.

 · Acord sobre els greuges històrics en les connexions ferroviàries del Bages.



Consell Comarcal del Vallès Occidental
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