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Programa d’Actuació
Comarcal
ODS 10

EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social
13. Per potenciar l’ocupació

EIX 3. Reactivació econòmica

EIX 2

Inclusió i cohesió
social
2

EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
8.1 Servei bàsic d’atenció social
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència

Per garantir els serveis
socials bàsics
8.1. Servei bàsic d’atenció social

11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social
13. Per potenciar l’ocupació

EIX 3. Reactivació econòmica

3

EIX 2. Inclusió i cohesió social > Per garantir els serveis socials bàsics > Servei bàsic d’atenció social

EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
8.1 Servei bàsic d’atenció social
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència

Servei bàsic d’atenció social
Aquest programa vetlla pel compliment de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials i de
la normativa vigent, especialment en relació a la cobertura i la ràtio que s’estableix.
Es porta a terme mitjançant un conjunt coordinat de persones professionals, integrat per equips
bàsics personal tècnic i de professionals de l’educació social. Té com a objectius de detectar i
preveure situacions de risc social o d’exclusió, atenent les necessitats socials més immediates,
generals i bàsiques de les persones, famílies i grups, i contribuint a la prevenció de les problemàtiques socials, a la reinserció i integració de les persones.

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

Àmbits de treball

12. Per garantir la convivència i
cohesió social

•

13. Per potenciar l’ocupació

EIX 3. Reactivació econòmica

•

Suport al personal professional de l’àrea bàsica,
ubicats en els municipis menors de 20.000 habitants,
mitjançant sessions de coordinació, supervisió, sessions
formatives, etc.
Prestació del servei d’atenció social bàsica directament
als ajuntaments que ho requereixen mitjançant
l’establiment d’acords específics en matèria de serveis
socials.

•

Coordinació i treball conjunt amb les entitats i
associacions de la zona en projectes conjunts
relacionats amb l’atenció social.

•

Establiment de vies de col·laboració i treball conjunt
amb altres entitats i administracions públiques per al
desenvolupament d’activitats i projectes conjunts.

Espais de concertació
i treball territorial
Plenari Àrea Bàsica de Serveis Socials.

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Convenis altres ens.

•

Encomanes gestió .

ODS
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EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil

Per atendre la inclusió
social i la població fràgil

9.1 Garantia alimentària
9.2 Vulnerabilitat energètica

10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència

9.1.Garantia alimentària
9.2. Vulnerabilitat energètica

11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social
13. Per potenciar l’ocupació

EIX 3. Reactivació econòmica
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EIX 2. Inclusió i cohesió social > Per atendre la inclusió social i la població fràgil > Garantia alimentària

EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
9.1 Garantia alimentària

Garantia alimentària
El programa de garantia alimentària té com a finalitat 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 sostenible, al mateix temps que
s’uneixen esforços en la recerca de fonts finançament i d’agents al territori que s’involucrin en la
donació de productes, la lluita contra el malbaratament i en la distribució de la xarxa.

9.2 Vulnerabilitat energètica

10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència

Àmbits de treball
•

11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social
13. Per potenciar l’ocupació

•

EIX 3. Reactivació econòmica

•

Gestió i suport tècnic a rebostos per donar cobertura al
màxim de necessitats de la població de l’ABSS, des del
Consell Comarcal es fa seguiment dels bancs d’aliments
i productes de primera necessitat dels 12 municipis de
l’ABSS.
Impuls de projectes i actuacions que permetin la
implantació del sistema de targetes moneder per tal
garantir l’accés a l’alimentació fresca, dignificant i
normalitzant el dret de rebre una ajuda alimentària per
part dels col·lectius més vulnerables.
Coordinació i establiment de vies de col·laboració i
treball conjunt amb altres entitats i administracions
públiques per al desenvolupament d’activitats i
projectes conjunts en l’àmbit de la garantia alimentària.

Espais de concertació
i treball territorial
Grups de treball tècnics en funció de les
necessitats de concertació i coordinació del
programa.

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Subvencions.

•

Convenis altres ens.

ODS
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EIX 2. Inclusió i cohesió social > Per atendre la inclusió social i la població fràgil > Vulnerabilitat
energètica

EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil

Vulnerabilitat energètica
El programa de vulnerabilitat energètica contempla un conjunt d’actuacions orientades a donar
suport als municipis i a la ciutadania per a actuar davant les situacions de pobresa energètica i
promoure l’eficiència energètica, a través de polítiques proactives i la col·laboració amb entitats
públiques i privades del territori.

9.1 Garantia alimentària
9.2 Vulnerabilitat energètica

10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència

Àmbits de treball
•

11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social
13. Per potenciar l’ocupació

•

EIX 3. Reactivació econòmica

Actualització i desplegament del Pla comarcal de gestió
energètica social 2019-2022, que orienta part de les
seves accions al total dels municipis de la comarca per
fer front comú davant la pobresa energètica i d’altres,
d’aplicació directa adreçades als 12 municipis de l’ABSS
del Consell Comarcal.
Treball en xarxa i coordinació amb els equips de
professionals de l’ABSS del Consell Comarcal: creació
de circuits, models, materials i protocols de treball, així
com seguiment de la normativa aplicable.

•

Gestió directa de casos d’atenció a la pobresa
energètica dels municipis de l’ABSS del Consell
Comarcal.

•

Desenvolupament d’actuacions de suport a la ciutadania:
punts d’atenció i informació, assessories individuals,
auditories energètiques i arranjaments a la llar.

•

Realització d’actuacions de sensibilització,
informació i formació sobre estalvi i eficiència
energètica dirigides a la ciutadania.

•

Posada en comú de bones pràctiques d’atenció a
la vulnerabilitat energètica a la Comissió Comarcal
de Gestió Energètica Social i dinamització de les
iniciatives sorgides de la mateixa comissió.

•

Coordinació i establiment de vies de col·laboració i
treball conjunt amb altres entitats i administracions
públiques per al desenvolupament d’activitats i
projectes conjunts en l’àmbit de la vulnerabilitat
energètica.
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EIX 2. Inclusió i cohesió social > Per atendre la inclusió social i la població fràgil > Vulnerabilitat
energètica

EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
9.1 Garantia alimentària
9.2 Vulnerabilitat energètica

10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social

Vulnerabilitat energètica
Espais de concertació
i treball territorial
•

Comissió comarcal de gestió energètica social.

•

Taula política de Pobresa Energètica.

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Subvencions.

•

Convenis altres ens.

13. Per potenciar l’ocupació

EIX 3. Reactivació econòmica

ODS
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EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
10.1 Atenció infància i adolescència
10.2 Suport a les famílies
10.3 Intervenció socioeducativa
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència

Per atendre les famílies,
infància i adolescència
10.1. Atenció infància i adolescència
10.2. Suport a les famílies
10.3 Intervenció socioeducativa

12. Per garantir la convivència i
cohesió social
13. Per potenciar l’ocupació

EIX 3. Reactivació econòmica
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EIX 2. Inclusió i cohesió social > Per atendre les famílies, infància i adolescència > Atenció infància i
adolescència

EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
10.1 Atenció infància i adolescència
10.2 Suport a les famílies
10.3 Intervenció socioeducativa

Atenció infància i adolescència
El servei d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA) són equips integrats per diferents persones
professionals dels àmbits de la psicologia, la pedagogia, el treball social i l’educació social, distribuïts territorialment, que tenen com a finalitat general: orientar, diagnosticar, valorar, intervenir,
tractar i fer el seguiment de la infància i adolescència en situació de risc greu o desemparament
essent-ne els destinataris tant ells com les seves famílies.

Àmbits de treball
•

11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social
13. Per potenciar l’ocupació
•

EIX 3. Reactivació econòmica
•

Avaluació de contextos familiars amb la infància en
situació de risc greu o en situació de desemparament.
Elaborar les propostes de compromís socioeducatiu a
l’ens local competent o propostes de desemparament i
de mesura protectora a l’òrgan administratiu competent
en matèria de protecció de persones menors de la
Generalitat de Catalunya.
Actuar amb aquests grups d’infants, adolescents i
famílies - en interrelació amb altres recursos - per
millorar o pal·liar aquests contextos.
Atendre la infància i adolescència en situació de risc
o de desemparament i les famílies implicades – en
interrelació amb altres recursos- per enfortir les
seves capacitats, facilitar la cura dels efectes dels
maltractaments o l’atenció deficient.

•

Assessorar i col·laborar amb els serveis socials
bàsics sobre temes relacionats amb infància en risc
social.

•

Col·laborar i participar en el disseny de programes
preventius comunitaris amb els serveis
socials bàsics i altres agents del sistema en
actuacions preventives en situacions de risc i de
desemparament.

•

Col·laborar amb la resta d’agents dels sistema
amb l’objectiu de millorar la coordinació de les
actuacions de tots els implicats en un mateix cas,
evitant duplicitat d’actuacions, i aconseguir una
major agilitat en l’actuació, la derivació i l’intercanvi
d’informació.
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EIX 2. Inclusió i cohesió social > Per atendre les famílies, infància i adolescència > Atenció infància i
adolescència

EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
10.1 Atenció infància i adolescència
10.2 Suport a les famílies
10.3 Intervenció socioeducativa

Atenció infància i adolescència
Espais de concertació
i treball territorial
Taules locals d’Infància.

Mecanismes d’execució
previstos

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

•

Gestió directa.

•

Atorgament de subvencions.

12. Per garantir la convivència i
cohesió social

•

Convenis altres ens.

•

Gestió indirecta per concessió.

13. Per potenciar l’ocupació

EIX 3. Reactivació econòmica

ODS
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EIX 2. Inclusió i cohesió social > Per atendre les famílies, infància i adolescència > Suport a les famílies

EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
10.1 Atenció infància i adolescència
10.2 Suport a les famílies
10.3 Intervenció socioeducativa
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social

Suport a les famílies
Aquest programa té com a objectiu donar suport i desenvolupar actuacions de suport per a les
famílies, mitjançant la gestió dels ajuts i prestacions socials, ajuts individual de menjador escolar
(AIM) ajuts per alimentació i necessitats bàsiques de subsistència, alimentació infantil, higiene i
lactància, ajuts per a roba i calçat, així com d’altres àmbits que es considerin prioritaris, i/o d’intervenció urgent en funció de les necessitats del territori.
Els ajuts individuals de menjador escolar (AIM), són ajuts atorgats per l’administració, 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 als ajuts individuals de menjador segons
convocatòria anual les unitats familiars amb fills i filles matriculats en un centre educatiu del
Vallès Occidental.
Es valoraran les condicions socials, econòmiques, geogràfiques i familiar de qui ho sol·liciti així
com l’escolarització en centres d’educació especial, aplicant els criteris que estableixi el Departament d’Ensenyament.

13. Per potenciar l’ocupació

La gestió dels AIM es dur a terme a traves del programa informàtic “Administració ajut menjador
escolar CCVOC” que connecta en xarxa a tots els ajuntaments, escoles i AMPAS de la comarca.
EIX 3. Reactivació econòmica
Existeixen dos tipus d’ajuts: Ajuts garantits del 70% i ajuts garantits del 100% del cost de servei.
Existeix un conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, relatiu a la
delegació de competències quan a la gestió del servei escolar de menjador.
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EIX 2. Inclusió i cohesió social > Per atendre les famílies, infància i adolescència > Suport a les famílies

EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil

Suport a les famílies
Àmbits de treball
•

Coordinació i gestió dels ajuts individuals de menjador
adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon
cicle d’educació infantil de centres educatius del Vallès
Occidental sostinguts amb fons públics de Catalunya.

•

Establiment d’acords de col·laboració amb entitats i
agents socials per al desenvolupament d’actuacions
de suport a les famílies en l’àmbit alimentari, així com
també en relació a d’altres àmbits segons necessitats.

•

Valoració de necessitats, gestió i subministrament
de lots de productes de primera necessitat d’higiene
personal, higiene infantil i neteja de la llar amb l’objectiu
de donar suport a les famílies i col·lectius més
vulnerables.

10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
10.1 Atenció infància i adolescència
10.2 Suport a les famílies
10.3 Intervenció socioeducativa
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social
13. Per potenciar l’ocupació

•

Identificació de necessitats i gestió de prestacions
d’urgència social per tal de pal·liar necessitats socials
bàsiques i econòmiques de les famílies de manera
puntual i urgent en diferents modalitats: ajuts per
necessitats bàsiques de subsistència, alimentació
infantil, higiene i lactància, ajuts per a roba i calçat,
les destinades a prevenir, pal·liar i evitar situacions
d’exclusió social, per al manteniment de l’habitatge
habitual i/o de les despeses derivades del mateix,
desplaçaments habituals per necessitats formatives,
ajudes per a l’escolarització, etc..

•

Disseny, coordinació i impuls de nous projectes
adreçats a donar suport a les famílies de la comarca.

EIX 3. Reactivació econòmica

Espais de concertació
i treball territorial

Mecanismes d’execució
previstos

Grups de treball tècnics en funció de les
necessitats de concertació i coordinació del
programa.

•

Gestió directa.

•

Atorgament de subvencions.

•

Convenis altres ens.

ODS
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EIX 2. Inclusió i cohesió social > Per atendre les famílies, infància i adolescència > Intervenció
socioeducativa

EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
10.1 Atenció infància i adolescència
10.2 Suport a les famílies
10.3 Intervenció socioeducativa
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social
13. Per potenciar l’ocupació

EIX 3. Reactivació econòmica

Intervenció socioeducativa
El programa d’intervenció socioeducativa té com a objectiu proporcionar atenció a la infància i
adolescència en situació de risc, afavorint el seu desenvolupament personal i integració social, i
l’adquisició d’aprenentatges, prevenint el deteriorament de les situacions de risc i compensant
dèficits socioeducatius.

Àmbits de treball
•

Gestió de recursos socioeducatius i centres oberts
mitjançant acords específics amb ajuntaments de la
comarca.

•

Implementació del nou model d’intervenció
socioeducatiu.

•

Establiment de vies de col·laboració i treball conjunt
amb altres entitats i administracions públiques per al
desenvolupament d’activitats i projectes conjunts en
l’àmbit de la intervenció socioeducativa.

Espais de concertació
i treball territorial
Grups de treball tècnics en funció de les
necessitats de concertació i coordinació del
programa.

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Subvencions.

•

Convenis altres ens.

ODS
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EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
11.1 Atenció domiciliària
11.2 Dependència
11.3 Diversitat funcional

Per promoure l’autonomia
i l’atenció a la dependència
11.1. Atenció domiciliària
11.2. Dependència
11.3. Diversitat funcional

12. Per garantir la convivència i
cohesió social
13. Per potenciar l’ocupació

EIX 3. Reactivació econòmica
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EIX 2. Inclusió i cohesió social > Per promoure l’autonomia i l’atenció a la dependència > Atenció
domiciliària

EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència

Atenció domiciliària
El servei d’atenció domiciliària té com a finalitat garantir la realització de les activitats bàsiques de
la vida diària de les persones que tenen dependència i que viuen al seu domicili així com garantir
el suport a les necessitats de la vida diària i de salut de les persones en risc familiar.

Àmbits de treball
•

11.1 Atenció domiciliària
11.2 Dependència
11.3 Diversitat funcional

12. Per garantir la convivència i
cohesió social
13. Per potenciar l’ocupació

EIX 3. Reactivació econòmica

•

Coordinació i gestió del servei d’ajuda a domicili integra
les tasques de caràcter assistencial que es realitzen a
la llar de persones o famílies que es troben, per motius
físics o socials, en situació de manca d’autonomia
temporal o permanent, amb l’objectiu d’incrementar
l’autonomia de la persona dependent i de la seva família.
Coordinació i establiment de vies de col·laboració i
treball conjunt amb altres entitats i administracions
públiques per al desenvolupament d’activitats i
projectes conjunts en l’àmbit de l’atenció domiciliària.

Espais de concertació
i treball territorial
•

Plenari Àrea Bàsica de Serveis Socials.

•

Grups de treball tècnics en funció de les
necessitats de concertació i coordinació del
programa.

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Atorgament de subvencions.

•

Convenis altres ens.

ODS
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EIX 2. Inclusió i cohesió social > Per promoure l’autonomia i l’atenció a la dependència > Dependència

EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència

Dependència
Contempla un conjunt de serveis i actuacions orientades a donar cobertura a les necessitats de
les persones que es troben en situació de dependència. L’equip d’atenció a la dependència, format per professionals del treball social, dóna suport en la implementació de la LAPAD a tots els
municipis que conformen l’Àrea Bàsica de Benestar Social.

Àmbits de treball
•

11.1 Atenció domiciliària
11.2 Dependència
11.3 Diversitat funcional

12. Per garantir la convivència i
cohesió social

•

Seguiment dels casos que estan ingressats a centres
residencials del territori i atenció a les famílies.

•

Coordinació i treball conjunt amb el personal tècnic dels
serveis socials bàsics del territori, amb altres serveis
(sociosanitaris, CAD -Centre d’Atenció al Discapacitat-,
residències, centre de dia, etc)

13. Per potenciar l’ocupació

EIX 3. Reactivació econòmica

Realització i validació tots els PIA’s (Programa Individual
d’Atenció) de les persones amb un grau de dependència
reconegut.

•

•

Gestió del Banc de dispositius de suport a la
dependència (DSD) adreçats a donar suport material
(préstec de material) i persones professionals
(fisioterapeutes) de persones de totes les franges
d’edat que per motius físics, psíquics o socials es
troben en situació de manca d’autonomia.

Espais de concertació
i treball territorial
•

Plenari Àrea Bàsica de Serveis Socials.

•

Grups de treball tècnics en funció de les
necessitats de concertació i coordinació del
programa.

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Atorgament de subvencions.

•

Convenis altres ens.

ODS

Desplegament d’actuacions i treball transversal amb
Serveis Socials i els Serveis de Salut dels municipis en
coherència amb del Pla Interdepartamental d’atenció i
interacció social i sanitària (PIAISS) de la Generalitat de
Catalunya establint plans d’intervenció social, i actuació
específics.
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EIX 2. Inclusió i cohesió social > Per promoure l’autonomia i l’atenció a la dependència > Diversitat
funcional

EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
11.1 Atenció domiciliària

Diversitat funcional
Garantir l’accessibilitat universal a l’espai públic, edificis, transports, serveis i processos de
comunicació, així com promoure la informació, participació i formació vers les persones amb
capacitats diverses.

Àmbits de treball
•

Gestió del transport adaptat per a persones amb
mobilitat reduïda.

11.2 Dependència

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Convenis altres ens.

11.3 Diversitat funcional

12. Per garantir la convivència i
cohesió social
13. Per potenciar l’ocupació

Espais de concertació
i treball territorial

ODS

Grups de treball tècnics en funció de les necessitats de
concertació i coordinació del programa.

EIX 3. Reactivació econòmica
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EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència

Per garantir la convivència
i cohesió social

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

12.1. Igualtat i drets civils

12. Per garantir la convivència i
cohesió social

12.2. Migracions i ciutadania

12.1 Igualtat i drets civils
12.2 Migracions i ciutadania
12.3 Joventut
12.4 Gent gran
12.5 Educació
12.6 Voluntariat
12.7 Salut
12.8 Esports
12.9 Habitatge
12.10 Cooperació per al
desenvolupament
13. Per potenciar l’ocupació

EIX 3. Reactivació econòmica

12.3. Joventut
12.4. Gent gran
12.5. Educació
12.6. Voluntariat
12.7. Salut
12.8 Esports
12.9. Habitatge
12.10. Cooperació per al desenvolupament
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EIX 2. Inclusió i cohesió social > Per garantir la convivència i cohesió social > Igualtat i drets civils

EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social

Igualtat i drets civils
El programa d’igualtat i drets civils contempla un doble objectiu, per una banda aconseguir la plena igualtat des d’una mirada interseccional, tant pel què fa referència al sistema binari dona-home, com a l’orientació sexual i a la diversitat de gènere (LGTBI). I per altra banda lluitar per l’erradicació de les violències masclistes, el sexisme i l’androcentrisme present a la nostra societat.

Àmbits de treball
•

Coordinació, desenvolupament, gestió i suport als
municipis per realitzar campanyes de sensibilització
i/o accions en favor de la igualtat, la coeducació i
les relacions lliures de violència i en contra de la
discriminació per raons d’alteritat sexual o de gènere.

•

Treball en xarxa i coordinació amb els Serveis
d’Atenció Especialitzada del territori (SIE Terrassa i
Sabadell) i dinamització i col·laboració amb tots els
agents comunitaris, especialment, amb els grups i
les organitzacions de dones.

•

Formacions en llenguatge i comunicació inclusiva, no
sexista ni androcèntrica.

•

•

Vetllar per la incorporació de la perspectiva de gènere i
interseccional, la igualtat d’oportunitats i de tracte a les
administracions comarcals i a les empreses i entitats del
territori.

Desenvolupament i assistència a projectes de
prevenció, detecció, atenció i recuperació de
víctimes de violències masclistes.

•

Promoció i desenvolupament d’actuacions de
sensibilització, formacions i campanyes en dates
commemoratives en els àmbits d’igualtat de
gènere, orientació sexual, diversitat de gènere,
drets civils, violències i qualsevol altra forma de
discriminació.

•

Desenvolupament i suport als municipis per a la
implementació d’accions en favor del col·lectiu
LGTBI+ (lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres,
intersexuals): plans d’actuació específics, suport i
assessorament, sensibilització, informació, formació
i campanyes.

•

Observatori de les desigualtats de gènere i les
violències masclistes.

12.1 Igualtat i drets civils
12.2 Migracions i ciutadania
12.3 Joventut
12.4 Gent gran
12.5 Educació
12.6 Voluntariat
12.7 Salut
12.8 Esports
12.9 Habitatge
12.10 Cooperació per al
desenvolupament

•

13. Per potenciar l’ocupació

EIX 3. Reactivació econòmica
•

Treball en xarxa i suport a diferents àmbits de la comarca
(salut, educació, treball, convivència, joventut, seguretat
ciutadana, cultura, etc.) per al desenvolupament de
plans d’actuació, serveis i accions amb mirada igualitària
i interseccional.
Prestació del Servei d’Informació i Atenció a les Dones
(SIAD) comarcal per garantir l’accés a la informació,
l’orientació i l’assessorament en tots aquells aspectes
relacionats amb la vida de les dones (àmbit laboral,
social, personal, familiar, etc.) i en especial atendre a les
víctimes de violències masclistes.
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EIX 2. Inclusió i cohesió social > Per garantir la convivència i cohesió social > Igualtat i drets civils

EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social

Igualtat i drets civils
Espais de concertació
i treball territorial
•

Comissió tècnica comarcal per a l’abordatge de
les violències masclistes.

•

Comissió tècnica comarcal de polítiques
d’Igualtat de gènere.

•

Comissió tècnica comarcal de polítiques LGTBI.

12.1 Igualtat i drets civils
12.2 Migracions i ciutadania
12.3 Joventut
12.4 Gent gran
12.5 Educació
12.6 Voluntariat
12.7 Salut
12.8 Esports

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Subvencions.

•

Convenis altres ens.

12.9 Habitatge
12.10 Cooperació per al
desenvolupament

ODS

13. Per potenciar l’ocupació

EIX 3. Reactivació econòmica

21

EIX 2. Inclusió i cohesió social > Per garantir la convivència i cohesió social > Migracions i ciutadania

EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social

Migracions i ciutadania
El programa de migracions i ciutadania té com a finalitat donar suport i desenvolupar actuacions
que afavoreixin l’acollida, la cohesió social, la convivència i l’acomodació intercultural de la població resident a la comarca. Es duen a terme accions dirigides a la ciutadania en general, a la
població immigrada i exiliada, per facilitar l’accés equitatiu als recursos normalitzats, i de suport
als municipis en gestió de polítiques migratòries i convivència.

Àmbits de treball
•

12.1 Igualtat i drets civils
12.2 Migracions i ciutadania
12.3 Joventut
12.4 Gent gran
12.5 Educació

•

12.6 Voluntariat
12.7 Salut
12.8 Esports
12.9 Habitatge
12.10 Cooperació per al
desenvolupament

•

13. Per potenciar l’ocupació

EIX 3. Reactivació econòmica

Prestació del Servei de Primera Acollida (S1A) itinerant
segons la Llei 10/2010 d’acollida de les persones
immigrades i retornades a Catalunya, per donar resposta
a les necessitats de formació, coneixement del territori,
assessorament legal, informació i acompanyament de
les persones nouvingudes a la comarca.
Coordinació i gestió del Servei de Traducció i Interpretació
(SETI) comarcal per a persones nouvingudes amb una
borsa de traductors/es i d’intèrprets de les diverses
llengües d’origen de les persones immigrades i/o
refugiades que resideixen a la comarca.
Accions de sensibilització per combatre prejudicis i rumors
en favor de la diversitat cultural i contra la discriminació
ètnica, adreçades a professionals de l’administració,
professorat, així com a la població en general.

•

Suport a la Mediació Intercultural i Comunitària.

•

Coordinació i gestió d’actuacions específiques
adreçades a persones refugiades: suport a l’arribada,
desenvolupament d’activitats amb la col·laboració de
la ciutadania, voluntariat i entitats específiques, impuls
d’accions de sensibilització, formació i campanyes
específiques.

•

Treball en xarxa, assistència de projectes i
informació bàsica per a personal tècnic local tant en
relació a l’atenció a les persones usuàries com en el
desenvolupament d’actuacions.

•

Organització de jornades de formació en matèria
d’immigració i estrangeria per a professionals
locals.

•

Cooperació amb entitats i serveis de la comarca
i establiment d’acords de col·laboració per al
desenvolupament de nous projectes i iniciatives
conjuntes.

•

Lluita contra les violències masclistes i
discriminacions per raó de procedència.
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EIX 2. Inclusió i cohesió social > Per garantir la convivència i cohesió social > Migracions i ciutadania

EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència

Migracions i ciutadania
Espais de concertació
i treball territorial
•

Comissió tècnica comarcal de migracions
i ciutadania (personal tècnic d’immigració,
acollida, cooperació, convivència i ciutadania).

•

Comissió tècnica comarcal d’asil i refugi.

•

Comunitat virtual per a personal tècnic
municipal en migracions i ciutadania.

11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social
12.1 Igualtat i drets civils
12.2 Migracions i ciutadania
12.3 Joventut
12.4 Gent gran
12.5 Educació
12.6 Voluntariat

Mecanismes d’execució
previstos

12.7 Salut

•

Gestió directa.

12.8 Esports

•

Convenis altres ens.

12.9 Habitatge
12.10 Cooperació per al
desenvolupament

ODS

13. Per potenciar l’ocupació

EIX 3. Reactivació econòmica
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EIX 2. Inclusió i cohesió social > Per garantir la convivència i cohesió social > Joventut

EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social

Joventut
El programa de joventut contempla un conjunt d’actuacions orientades a desplegar i fer el seguiment dels objectius i les accions Pla comarcal de joventut, així com la coordinació amb les oficines joves comarcals de Terrassa i Sabadell, en el marc de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil
(XNEJ), vetllant i garantint la prestació de serveis al jovent de la comarca.

Àmbits de treball
•

Conèixer, estudiar i detectar les necessitats de la població
juvenil des d’una mirada interseccional per reduir les
desigualtats.

•

Proposta, disseny, execució i avaluació d’accions i projectes
en l’àmbit de joventut des del treball en xarxa amb els
ajuntaments de la comarca i agents del territori (salut,
educació, treball, habitatge, participació, oci, etc.).

12.1 Igualtat i drets civils
12.2 Migracions i ciutadania
12.3 Joventut
12.4 Gent gran
12.5 Educació
12.6 Voluntariat

•

12.7 Salut
12.8 Esports
12.9 Habitatge
12.10 Cooperació per al
desenvolupament

•

13. Per potenciar l’ocupació

EIX 3. Reactivació econòmica
•

Cooperació amb les entitats i serveis de la comarca
i establiment d’acords de col·laboració per al
desenvolupament de nous projectes i iniciatives conjuntes
en matèria de joventut.
Assistència, coordinació i treball en xarxa amb les
Oficines Joves Comarcals (Terrassa i Sabadell), els Punts
d’Informació Juvenil (PIJ) i altres agents de la Xarxa Nacional
d’Emancipació Juvenil (XNEJ), segons la Llei 33/2010 de
polítiques de joventut de Catalunya.

•

Realitzar visites de seguiment de les activitats
d’educació en el lleure per a persones menors
de 18 anys (casals, colònies, campus, etc.).
Acompanyament, informació i comprovació i atenció
a les consultes municipals i d’entitats que puguin
sorgir.

•

Seguiment i inspeccions de les instal·lacions
juvenils destinades a activitats amb infància i
joventut (albergs, cases de colònies i campaments).

•

Lluita contra les violències masclistes i
discriminacions per raó de procedència, edat, classe
social, creences i gènere, entre d’altres.

•

Treball amb la xarxa sanitària per al coneixement
i desenvolupament d’accions en l’àmbit de
drogodependències i addiccions a pantalles.

Suport i assistència a assessories especialitzades (mobilitat
internacional, violències masclistes, diversitat sexual i de
gènere, ciutadania, salut, treball, habitatge, etc.).
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EIX 2. Inclusió i cohesió social > Per garantir la convivència i cohesió social > Joventut

EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social

Joventut
Espais de concertació
i treball territorial
•

Comissió tècnica comarcal de Serveis de
Joventut.

•

Grups de treball (dinamització, informació juvenil
i espai públic).

•

Comunitat virtual de joventut per a personal
tècnic municipal.

•

Comissió tècnica comarcal del Pla d’addiccions.

12.1 Igualtat i drets civils
12.2 Migracions i ciutadania
12.3 Joventut
12.4 Gent gran
12.5 Educació
12.6 Voluntariat
12.7 Salut

Mecanismes d’execució
previstos

12.8 Esports

•

Gestió directa.

12.9 Habitatge

•

Subvencions.

12.10 Cooperació per al
desenvolupament

•

Convenis altres ens.

13. Per potenciar l’ocupació

EIX 3. Reactivació econòmica

ODS
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EIX 2. Inclusió i cohesió social > Per garantir la convivència i cohesió social > Gent Gran

EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social
12.1 Igualtat i drets civils

Gent Gran
El Consell Consultiu de la Gent Gran del Consell Comarcal del Vallès Occidental esdevé l’eina de
participació del territori en el Congrés nacional de la Gent Gran que es celebra cada 4 anys.

Àmbits de treball
•

•

Organització d’actes precongressual i postcongressual a
la seu del Consell Comarcal del Vallés Occidental.

•

Nomenament dels 28 delegats i delegades que
representaran al nostre territori.

•

Creació de la Comissió de Seguiment per tal de fer el
seguiment de la implementació al territori dels acords
presos.

12.2 Migracions i ciutadania
12.3 Joventut
12.4 Gent gran
12.5 Educació
12.6 Voluntariat
12.7 Salut
12.8 Esports
12.9 Habitatge
12.10 Cooperació per al
desenvolupament

Recollida de la visió i opinió de les persones grans del
territori

Espais de concertació
i treball territorial
Consell Consultiu de la Gent Gran del Consell
Comarcal del Vallès Occidental.

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Convenis altres ens.

ODS

13. Per potenciar l’ocupació

EIX 3. Reactivació econòmica
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EIX 2. Inclusió i cohesió social > Per garantir la convivència i cohesió social > Educació

EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social

Educació
El Programa d’Educació té com a objectiu general desenvolupar projectes socioeducatius i d’educació en valors que permetin garantir l’alumnat l’oportunitat a l’accés a l’educació i estimular la
continuïtat dels estudis, fomentant la inclusió i l’èxit dels infants, alhora que disminueixi el fracàs
escolar i l’absentisme

Àmbits de treball
•

12.1 Igualtat i drets civils
12.2 Migracions i ciutadania
12.3 Joventut

•

12.4 Gent gran
12.5 Educació
12.6 Voluntariat
12.7 Salut

•

12.8 Esports
12.9 Habitatge
12.10 Cooperació per al
desenvolupament
13. Per potenciar l’ocupació

EIX 3. Reactivació econòmica
•

Coordinació, elaboració i gestió de la Guia d’Activitats
Educatives del Consell Comarcal amb l’objectiu d’apropar
i donar l’oportunitat a la infància i la joventut de relacionarse més estretament amb el territori on viuen.
Coordinació i gestió de la cessió d’exposicions i
materials d’educació en valors a les administracions de
la comarca per al seu muntatge en espais municipals
(centres educatius, centres cívics, poliesportius, etc.).
Col·laboració amb entitats del territori per al
desenvolupament de projectes socioeducatius que
tenen l’objectiu de garantir l’oportunitat en l’accés a
l’educació, l’educació en valors i el desenvolupament
de metodologies, eines i recursos per garantir la
inclusió i l’èxit dels infants que hi participen mitjançant
metodologies que fomenten l’autonomia, motivació,
confiança en les pròpies capacitats, i la responsabilitat
davant l’estudi.

Espais de concertació
i treball territorial
Grups de treball tècnic en funció de les
necessitats de concertació i coordinació del
programa.

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Convenis altres ens.

ODS

Cooperació amb entitats i serveis de la comarca
i establiment d’acords de col·laboració per al
desenvolupament de nous projectes i iniciatives
conjuntes en matèria d’educació.
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EIX 2. Inclusió i cohesió social > Per garantir la convivència i cohesió social > Voluntariat

EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social
12.1 Igualtat i drets civils

Voluntariat
El programa de voluntariat contempla un conjunt d’actuacions orientades a fomentar l’associacionisme i el voluntariat entre la població en general en coherència amb la Llei 25/2015 del voluntariat i promoció de l’associacionisme que situa l’àmbit local com un dels espais principals en el
qual prenen cos les polítiques de promoció del voluntariat i del món associatiu.

Àmbits de treball
•

Impuls de l’Oficina de Voluntariat comarcal.

•

Definició els àmbits d’actuació del voluntariat: social,
comunitari, cultural, ambiental, internacional.

•

Desenvolupament d’accions de promoció del voluntariat,
augmentant la implicació associativa, la participació de la
ciutadania i posant en valor la tasca del voluntariat i de les
entitats.

12.2 Migracions i ciutadania
12.3 Joventut
12.4 Gent gran
12.5 Educació
12.6 Voluntariat
12.7 Salut

•

12.8 Esports
12.9 Habitatge
12.10 Cooperació per al
desenvolupament
13. Per potenciar l’ocupació

EIX 3. Reactivació econòmica

•

Conèixer la tasca de les entitats socials i associacions del
territori amb necessitats de personal voluntari, promoció
del treball en xarxa i la coordinació i potenciació del teixit
associatiu.
Cooperació amb entitats i serveis de la comarca
i establiment d’acords de col·laboració per al
desenvolupament de nous projectes i iniciatives
conjuntes en matèria d’educació.

Espais de concertació
i treball territorial
Grups de treball tècnic en funció de les
necessitats de concertació i coordinació del
programa.

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Convenis altres ens.

ODS
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EIX 2. Inclusió i cohesió social > Per garantir la convivència i cohesió social > Salut

EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil

Salut
Aquest programa contempla com a finalitat la coordinació de les necessitats i demandes dels ens
i administracions en relació a tots aquells aspectes que incideixen en la qualitat de l’atenció a la
salut a la comarca.

10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social

Àmbits de treball
•

12.1 Igualtat i drets civils
12.2 Migracions i ciutadania

•

Participació en espais i grups de treball impulsats per altres
ens en relació a la millora de la salut pública.

•

Recollida d’informació, demandes i elaboració de diagnosis
i propostes en aquells aspectes rellevants per als ens
locals (urgències, atenció primària, salut mental, gestió de
l’atenció, transport sanitari, atenció a la dependència, etc...)

12.3 Joventut
12.4 Gent gran
12.5 Educació
12.6 Voluntariat
12.7 Salut
12.8 Esports
12.9 Habitatge
12.10 Cooperació per al
desenvolupament
13. Per potenciar l’ocupació

EIX 3. Reactivació econòmica

Dinamització i coordinació del Comitè per la Sanitat del
Vallès Occidental com a espai de trobada i de comunicació
del territori en relació a les polítiques de salut.

•

Presentació de propostes i demandes a les
administracions competents en la matèria.

•

Sotmetre a debat aspectes vinculats a la qualitat de
l’atenció dels serveis sanitaris i en relació a plans
específics de coordinació, atenció i infraestructures:
privatitzacions i externalitzacions, plans d’equipaments
sanitaris, plans de salut pública, pla contra les drogues,
salubritat pública, etc....

Espais de concertació
i treball territorial
Comitè per la Sanitat del Vallès Occidental.

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Convenis altres ens.

ODS
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EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social
12.1 Igualtat i drets civils

Esports
Aquest programa té com a objectiu promoure l’esport, en totes les seves expressions i pràctica,
com a mecanisme per a la promoció de valors socials i personals basats en la igualtat i el respecte, la participació, cooperació i solidaritat, el treball en equip.
També contempla actuacions adreçades a fomentar l’esport com a element integrador i de cohesió social entre diversos col·lectius.

Àmbits de treball
•

12.2 Migracions i ciutadania
12.3 Joventut
12.4 Gent gran
12.5 Educació

•

12.6 Voluntariat
12.7 Salut
12.8 Esports

•

12.9 Habitatge
12.10 Cooperació per al
desenvolupament

•

13. Per potenciar l’ocupació
•

EIX 3. Reactivació econòmica

Desenvolupar actuacions d’informació i divulgació de
l’esport com a eina de cohesió i educació entre les
famílies, entitats, ajuntaments, etc...
Realització de campanyes de comunicació per a valoritzar
la pràctica esportiva i la divulgació dels valors que aquesta
comporta.
Dinamització i foment d’activitats esportives que
permetin la promoció i projecció del territori.
Col·laboració amb els Consells Esportius Comarcals
per al desenvolupament de les seves activitats i impuls
d’activitats coordinades a la comarca.

Espais de concertació
i treball territorial
Grups de treball en funció de les necessitats
de concertació i coordinació del programa.

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

ODS

Coordinació i establiment de vies de col·laboració i treball
conjunt amb altres entitats i administracions públiques
per al desenvolupament d’activitats i projectes conjunts
de promoció de l’esport.
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EIX 2. Inclusió i cohesió social

Habitatge

8. Per garantir els serveis socials
bàsics

Aquest programa contempla com a objectius els següents:

9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social

•

Treballar per garantir el dret de la ciutadania a tenir accés a un habitatge digne, com un dels pilars
bàsics de l’estat del benestar.

•

Afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

•

Treballar per augmentar el parc d’habitatge assequible de lloguer al Vallès Occidental.

•

Oferir des de l’Oficina Comarcal d’Habitatge un servei públic als habitants i als ajuntaments de
la comarca que no disposen de serveis propis d’habitatge, amb 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.

12.1 Igualtat i drets civils
12.2 Migracions i ciutadania
12.3 Joventut
12.4 Gent gran
12.5 Educació
12.6 Voluntariat
12.7 Salut

Àmbits de treball
•

12.8 Esports
12.9 Habitatge
12.10 Cooperació per al
desenvolupament

•

Realització de les gestions per garantir la qualitat de
l’edificació i rehabilitació de l’habitatge.

•

Desenvolupament de programes socials de l’habitatge.

•

Gestió i coordinació del programa de mediació per al
lloguer social (Borsa Comarcal d’Habitatge de lloguer
assequible).

13. Per potenciar l’ocupació

EIX 3. Reactivació econòmica

Oficina Comarcal d’Habitatge, en suport a 20
ajuntaments de la comarca, segons les seves necessitats
i cobertura pròpia (atenció ciutadana presencial, telefònica
i telemàtica).

•

Coordinació amb l’Àrea Bàsica de Serveis Socials
comarcals i impuls de projectes conjunts.

•

Impuls de projectes pilots orientats a augmentar
el parc d’habitatge assequible de lloguer al Vallès
Occidental.

•

Suport als ajuntaments en la implementació de
mesures urgents per fer front a l’emergència
habitacional.
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EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència

Habitatge
Espais de concertació
i treball territorial
•

Comissió Tècnica mixta d’Habitatge i Serveis
Socials, integrada pel propi Consell Comarcal i
pels ajuntaments de la comarca.

•

Taula política de Regidories d’Habitatge.

11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social
12.1 Igualtat i drets civils
12.2 Migracions i ciutadania
12.3 Joventut
12.4 Gent gran
12.5 Educació
12.6 Voluntariat

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Convenis altres ens.

12.7 Salut
12.8 Esports
12.9 Habitatge

ODS

12.10 Cooperació per al
desenvolupament
13. Per potenciar l’ocupació

EIX 3. Reactivació econòmica
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EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social
12.1 Igualtat i drets civils

Cooperació per al desenvolupament
La cooperació internacional impulsada des del Consell Comarcal del Vallès Occidental contribueix a
la construcció d’un món amb justícia i equitat per a totes les persones i els col·lectius, per garantir
els drets i les diversitats que hi conviuen, en un planeta ambientalment saludable, frenant el canvi
climàtic i fent un ús sostenible dels recursos naturals.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental desenvolupa una cooperació comarcal transformadora
que contribueix a una vida digna per a la garantia dels drets de la ciutadania en entorns tant rurals
com urbans empobrits. Per això, aporta els recursos, els coneixements i les capacitats de què
disposa per a la millora de la governabilitat, la gestió i la qualitat tècnica dels àmbits de competència
propis. Alhora, promou el coneixement i l’anàlisi transformadora d’aquestes realitats des d’una mirada local per aconseguir un canvi d’actituds i pràctiques.

12.2 Migracions i ciutadania
12.3 Joventut
12.4 Gent gran
12.5 Educació
12.6 Voluntariat
12.7 Salut
12.8 Esports
12.9 Habitatge
12.10 Cooperació per al
desenvolupament
13. Per potenciar l’ocupació

El Consell Comarcal del Vallès Occidental posa especial interès en la cooperació tècnica. Una
opció que més que qualsevol altra manera de col·laboració entre municipis amb diferents graus de
desenvolupament humà i material, és una modalitat més que pot canalitzar aquest objectius i que
permet un cert intercanvi més obert, recíproc i amb voluntat de que hi sigui al mateix nivell entre
aquests. Les solucions tècniques i especialment organitzatives a les que s’ha arribat arreu amb
aquesta modalitat de cooperar, poden tenir un interès i aprofitament mutu, que situa veritablement
la cooperació en una relació entre “iguals”. Aquest factor fa atractiva la cooperació però sobretot,
intenta trencar el paradigma caritatiu, de vegades assistencialista i de dependència en el que per
molts anys s’ha instal·lat la solidaritat internacional.
Per tot això, la cooperació internacional impulsada pel Consell Comarcal del Vallès Occdiental ha
d’assolir les següents fites:
•

Establir marcs concrets de cooperació per poder actuar en projectes específics amb una
aportació de coneixement sòlida, contrastada i de llarga trajectòria.

•

Coordinar l’actuació entre els diferents agents de cooperació que actuen en un territori concret i
establir un marc de treball per a la cooperació sectorial o temàtica.

•

Capacitar els agents en el territori per donar respostes multidimensionals.

•

Disposar de recursos humans capacitats i recursos econòmics per portar a terme aquesta
cooperació.

EIX 3. Reactivació econòmica
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EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil

Cooperació per al desenvolupament
Àmbits de treball
•

10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social
12.1 Igualtat i drets civils

•

12.2 Migracions i ciutadania
12.3 Joventut
12.4 Gent gran
12.5 Educació

Promoció de la localització dels ODS en els territoris
objecte de col·laboració.

•

Elaboració, aprovació i desplegament del Pla director
de cooperació al desenvolupament comarcal amb la
participació dels ajuntaments de la comarca, així com
també d’entitats i organitzacions que treballen en aquest
àmbit.

•

Donar continuïtat als projectes desenvolupats en Senegal
com a país inclòs entre les prioritats del Fons Català
de Cooperació sense perjudici d’aquells que es puguin
desenvolupar en altres països també inclosos.

•

Establiment de vies de col·laboració i treball conjunt amb
altres entitats i administracions públiques.

12.8 Esports
12.9 Habitatge
12.10 Cooperació per al
desenvolupament
13. Per potenciar l’ocupació

Impuls de projectes conjunts amb països en
desenvolupament que fomentin els valors democràtics,
la solidaritat, la pau i la justícia, així com també la
sostenibilitat, social, econòmica i mediambiental.

•

12.6 Voluntariat
12.7 Salut

Establiment de prioritats de col·laboració amb països
en desenvolupament en coherència amb els criteris del
Fons Català de Cooperació, l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament de la Diputació de Barcelona i el Pla
director de cooperació al desenvolupament 2019-2022
aprovat per la Generalitat de Catalunya.

EIX 3. Reactivació econòmica

Espais de concertació
i treball territorial
Grups de treball tècnic i/o institucional en funció
de les necessitats de concertació i coordinació del
programa.

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Convenis altres ens.

ODS
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EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social
13. Per potenciar l’ocupació

Per potenciar l’ocupació
13.1 Millora de l’ocupabilitat
13.2 Atenció integral de persones joves
13.3 Igualtat de gènere a l’ocupació
13.4 Qualitat de l’ocupació

13.1 Millora de l’ocupabilitat
13.2 Atenció integral de persones
joves
13.3 Igualtat de gènere a l’ocupació
13.4 Qualitat de l’ocupació

EIX 3. Reactivació econòmica
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EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social
13. Per potenciar l’ocupació
13.1 Millora de l’ocupabilitat
13.2 Atenció integral de persones
joves
13.3 Igualtat de gènere a l’ocupació
13.4 Qualitat de l’ocupació

Millora de l’ocupabilitat
L’accés i permanència al mercat de treball són elements clau, en moments en que els canvis
en el sistema productiu i en el mercat de treball reverteixen molt directament en les persones,
requerint suports per la millora de l’ocupabilitat. En situacions de crisi econòmica com l’actual,
passen a ser imprescindibles per a la cohesió social.
En aquesta línia és bàsic l’apropament al teixit empresarial, la cooperació territorial i el treball en
xarxa entre els diferents actors implicats. Aquests elements es transformen en programes de
suport a la inserció laboral i millora de l’ocupabilitat, especialment a aquelles persones que per
les seves característiques personals i socials es troben en situació de vulnerabilitat social.
Aquests programes es dirigeixen a les persones en situació d’atur de llarga durada, un col·lectiu
que en la mesura que perllonga la situació d’atur pot incrementar les dificultats d’inserció laboral i
el risc d’exclusió social, i en molts casos incorporen la contractació laboral com a eix de treball de
l’ocupabilitat i mesura de cohesió.

Àmbits de treball
Programes de millora de l’ocupabilitat

EIX 3. Reactivació econòmica

•

Disseny d’iniciatives per recolzar la inserció sociolaboral
i millora de l’ocupabilitat de persones en risc d’exclusió.

•

Desenvolupament de programes integrals que permetin
impulsar la millora de l’ocupabilitat dels col·lectius amb
més dificultats d’accés al mercat de treball.

Serveis d’ocupació i dinamització
•

Realització d’actuacions continuades amb els
ajuntaments de la comarca i treball en xarxa mitjançant
l’establiment de convenis de col·laboració que
asseguren una mínima estructura del servei.

Cohesió i contractació
•

Gestió, coordinació i execució de programes de
formació i treball adreçats a fomentar la cohesió
social de les persones en risc d’exclusió social.

•

Contractació laboral i seguiment personal.

•

Desenvolupament de projectes comarcals per
definir (tasques compartides) objectius i accions
de doble finalitat: la millora de l’ocupabilitat de
persones en situació d’atur i l’elaboració de
projectes d’interès social.
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EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència

Millora de l’ocupabilitat
Espais de concertació
i treball territorial
•

Comissió Comarcal del Promoció Econòmica i
Ocupació.

•

Grup motor mesura ocupació de qualitat.

•

Grup de treball tècnic d’ocupació (municipis).

12. Per garantir la convivència i
cohesió social
13. Per potenciar l’ocupació
13.1 Millora de l’ocupabilitat

Mecanismes d’execució
previstos

13.2 Atenció integral de persones
joves

•

Gestió directa.

13.3 Igualtat de gènere a l’ocupació

•

Convenis altres ens.

13.4 Qualitat de l’ocupació

EIX 3. Reactivació econòmica
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EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència

Atenció integral de persones joves
Aquest programa contempla un conjunt de serveis i recursos adreçats a les persones joves que
tenen com a finalitat l’abordatge integral de mesures d’acompanyament, orientació, formació i
ocupació, per tal de millorar la seva ocupabilitat i adquirir valors i actituds que fomentin l’adaptació
i la pro activitat en el mercat de treball present i futur.

Àmbits de treball
•

12. Per garantir la convivència i
cohesió social
13. Per potenciar l’ocupació
13.1 Millora de l’ocupabilitat

•

Treball conjunt i coordinació permanent amb els
ajuntaments de la comarca i realització d’actuacions
conjuntes segons acords establerts.

•

Disseny i coordinació d’accions de preparació i orientació
professional adreçades a persones joves en col·laboració
amb els serveis tècnics dels ajuntaments de la comarca.

•

Realització d’accions d’informació, orientació, formació
mitjançant serveis itinerants en els municipis de la comarca
que manifestin el seu interès en participar en els projectes.

•

Realització d’accions de prospecció d’empreses per tal
d’afavorir la formació professionalitzadora, la realització de
pràctiques formatives, la gestió d’ofertes i el seguiment
de la inserció entre d’altres.

13.2 Atenció integral de persones
joves
13.3 Igualtat de gènere a l’ocupació
13.4 Qualitat de l’ocupació

EIX 3. Reactivació econòmica

Anàlisi i valoració dels àmbits de treball prioritaris tant
pel que fa als perfils de les persones joves, els perfils
requerits pel mercat de treball, com l’evolució dels
sectors i ocupacions a la comarca.

•

Coordinació amb els centres i serveis educatius
per tal d’afavorir el retorn al sistema educatiu de les
persones joves sense qualificació.

•

Gestió i coordinació de pràctiques formatives que
facilitin a les persones joves un millor coneixement
de la realitat laboral i l’adquisició d’experiència
professional.
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EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social
13. Per potenciar l’ocupació

Atenció integral de persones joves
Espais de concertació
i treball territorial
•

Comissió Comarcal del Promoció Econòmica i Ocupació.

•

Grup de treball tècnic de la Xarxa de Professionals per
l’Ocupació Juvenil.

•

Grup motor Ocupació de Qualitat.

•

Grup de treball tècnic d’ocupació (municipis).

•

Grups de treball tècnic per projecte (entitats públiques i
privades).

13.1 Millora de l’ocupabilitat
13.2 Atenció integral de persones
joves
13.3 Igualtat de gènere a l’ocupació
13.4 Qualitat de l’ocupació

EIX 3. Reactivació econòmica

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Subvencions.

•

Convenis altres ens.

ODS
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EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social
13. Per potenciar l’ocupació
13.1 Millora de l’ocupabilitat
13.2 Atenció integral de persones
joves

Igualtat de gènere a l’ocupació
Contempla un conjunt d’activitats adreçades a incorporar la perspectiva de gènere en les accions
d’ocupació, per combatre elements de discriminació laboral a través de les polítiques actives
d’ocupació i obrint pas cap a la incorporació d’aquesta perspectiva a les empreses, incidint directament en el món laboral.
La realitat laboral de les dones en diferents moments de la seva trajectòria professional, la presa
de decisions en la tria d’ocupació, la realitat de les ocupacions més feminitzades, l’accés a nínxols de mercat masculinitzats, la salut laboral, la incidència de l’atur, justifica plenament la necessitat d’intervenció comarcal.
L’objectiu general és fomentar la igualtat de gènere al món laboral com a una prioritat en la intervenció dels Serveis Locals d’Ocupació, tant des de la transversalitat de la perspectiva de gènere
com de la realització d’accions específiques d’acció positiva, a través de projectes específics.

13.3 Igualtat de gènere a l’ocupació

Àmbits de treball

13.4 Qualitat de l’ocupació

•

Cooperació amb instituts de secundària per a la realització de
tallers de sensibilització, informació i formació per a persones
joves.

•

Elaboració de materials, creació d’eines i recursos específics.

•

Coordinació i treball conjunt amb els equips professionals
dels serveis locals municipals per al desenvolupament de
projectes i actuacions específiques adreçades a persones
treballadores en actiu o situació d’atur, així com a la
ciutadania.

•

Desenvolupament i/o coordinació d’accions d’informació,
sensibilització i intercanvi d’experiències i bones pràctiques
adreçades a persones professionals, ciutadania i empreses en
materia d’igualtat de gènere.
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EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social

Igualtat de gènere a l’ocupació
Espais de concertació
i treball territorial
•

Comissió Comarcal del Promoció Econòmica i Ocupació.

•

Grup motor Ocupació de Qualitat.

•

Grup de treball tècnic d’ocupació (municipis).

•

Grups de treball tècnic per projecte, (entitats públiques i
privades).

13. Per potenciar l’ocupació
13.1 Millora de l’ocupabilitat
13.2 Atenció integral de persones
joves
13.3 Igualtat de gènere a l’ocupació
13.4 Qualitat de l’ocupació

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Convenis altres ens.
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EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social
13. Per potenciar l’ocupació
13.1 Millora de l’ocupabilitat
13.2 Atenció integral de persones
joves
13.3 Igualtat de gènere a l’ocupació
13.4 Qualitat de l’ocupació

Qualitat de l’ocupació
Aquest programa contempla un conjunt d’activitats que pretenen abordar de forma transversal
i multidimensional aspectes tant diversos referents als llocs de treball com són els salaris, la
temporalitat (estabilitat laboral), el temps de treball, la conciliació, la formació, la representació
i participació de persones treballadores, la igualtat de gènere, els factors físics, les condicions
psicosocials i organitzatives i tot el que fa referència a la salut laboral.
Es treballen de forma transversal en tots els programes d’ocupació que es porten a terme en
col·laboració amb els ajuntaments de la comarca i els agents socials i econòmics. Tanmateix, amb
la voluntat de treballar-hi més intensament, es proposa una línia de treball amb els Serveis Locals
d’Ocupació, que de forma indirecta, influeixi en la qualitat de l’ocupació (millorant la formació de
tècnics i tècniques, incorporant programes per a col·lectius més qualificats, diversificant així situacions..) i una altra més d’intervenció sobre persones i empreses.
Es preveu la cooperació amb empreses per al suport en el desenvolupament de Plans socials per
a treballadors/res de les PIMEs, per pal·liar els efectes dels ERTOS.

Àmbits de treball
•

Creació, coordinació i dinamització d’espais de participació
i intercanvi entre persones i empreses fomentant un major
accés a un coneixement més específic del mercat de treball
actual.

•

Reforç de línies d’acció al voltant del treball en els
sector que es consideren prioritaris segons l’evolució del teixit productiu per fomentar la millora de la
qualitat dels llocs de treball.

•

Desenvolupament de metodologies, eines i recursos innovadors per al treball de la millora de l’ocupabilitat.

•

•

Desenvolupament i/o coordinació d’accions adreçades a
persones treballadores en actiu o situació d’atur.

Desenvolupament i/o coordinació d’accions d’informació, sensibilització i intercanvi d’experiències i
bones pràctiques adreçades a persones professionals, ciutadania i empreses.

•

Foment del treball conjunt entre diferents grups de treball,
per als que es desenvolupen accions formatives que faciliten
un marc de referència comú entre persones professionals
que intervenen directament amb col·lectius en procés de
recerca de feina.
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EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social

Qualitat de l’ocupació
Espais de concertació
i treball territorial
•

Comissió Comarcal del Promoció Econòmica i Ocupació.

•

Grup motor Ocupació de Qualitat.

•

Grup de treball tècnic d’ocupació (municipis).

•

Grups de treball tècnic per projecte, (entitats públiques i
privades).

13. Per potenciar l’ocupació
13.1 Millora de l’ocupabilitat
13.2 Atenció integral de persones
joves
13.3 Igualtat de gènere a l’ocupació
13.4 Qualitat de l’ocupació

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Convenis altres ens.
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EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
15. Per desplegar la responsabilitat i
l’economia social

EIX 3

Reactivació econòmica
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EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
15. Per desplegar la responsabilitat i
l’economia social
15.1 Responsabilitat social
empresarial
15.2 Economia social i solidària

Per desplegar la
responsabilitat i
l’economia social
15.1 Responsabilitat social empresarial
15.2 Economia social i solidària
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EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
15. Per desplegar la responsabilitat i
l’economia social
15.1 Responsabilitat social
empresarial
15.2 Economia social i solidària

Responsabilitat social empresarial
La societat i el planeta es troba davant un context molt complex en el que cal actuar des de la responsabilitat. Les empreses tenen el repte d’identificar-se com actors rellevants del context i d’assumir un
rol proactiu davant les preocupacions socials i ambientals, ja sigui en els seus processos productius,
en les operacions comercials o en les relacions amb els seus clients i steakholders.
Els principals objectius d’aquest programa són:
•
•
•

Reconèixer i potenciar el valor de la Responsabilitat Social Empresarial (RSE).
Integrar l’RSE en l’àmbit del desenvolupament econòmic
Col·laborar amb iniciatives comarcals i a nivell de Catalunya

Àmbits de treball
•

•

•

•

Realització d’accions de promoció, divulgació
i sensibilització de l’RSE com instrument de
competitivitat i adaptació a nous reptes del territori
a partir del treball en xarxa amb els diversos agents
públics i privats del territori així com també d’àmbit
supracomarcal.
Desenvolupament d’activitats, eines i recursos que
permetin el reconeixement i divulgació de bones
pràctiques en la comarca.
Integració de l’RSE en les línies d’acció sectorials i
transversals per al desenvolupament econòmic de la
comarca: indústria i innovació, comerç i restauració,
Vallès Circular, serveis a les persones, etc...

Espais de concertació
i treball territorial
•

•
•

Comissió Comarcal del Promoció Econòmica i
Ocupació.
Plenari Pla de Reactivació Econòmica.
Grup motor Economia social i Solidària.

Mecanismes d’execució
previstos
•
•
•

Gestió directa.
Convenis altres ens.
Encomanes gestió.

ODS

Dissenyar nous servies i recursos comarcals que
permetin situar l’RSE dins l’evolució de l’Economia
Social i Solidària i les Economies Alternatives.
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EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
15. Per desplegar la responsabilitat i
l’economia social
15.1 Responsabilitat social
empresarial
15.2 Economia social i solidària

Economia social i solidària
El creixement i desplegament de l’Economia Social i Solidària (ESS) a la comarca esdevé una de les
bases principals per a una transformació social i econòmica equitativa i justa. A partir de configurar
un espai comú de col·laboració entre els agents públics i la diversitat i pluralitat del sector privat, el
programa desenvolupa un seguit d’actuacions per enfortir i potenciar l’ESS.
Divulgar les bones pràctiques i les entitats i empreses existents de l’ESS, donar un major protagonisme a les entitats del tercer sector per accelerar el seu creixement, impulsar projectes col·laboratius i
singulars vinculats als reptes actuals de la societat i establir un entorn institucional i polític favorable a
l’ESS, son els criteris principals d’actuació.

Àmbits de treball
•

Realitzar tallers de sensibilització i coneixement de
l’ESS entre diferents col·lectius: a instituts, persones en
situació de desocupació,...

Impulsar des de l’ESS projectes innovadors locals
capaços d’experimentar noves metodologies
d’intervenció amb persones, empreses o entitats
davant de reptes comuns.

•

Col·laborar amb el conjunt d’agents públics i privats
que tenen serveis, programes i projectes per tal de
compartir i impulsar noves iniciatives i recursos.

Elaborar informes sectorials per a visualitzar i
conèixer la situació del sector i de les diferents
iniciatives que operen a la comarca.

•

Participar activament en els espais de treball
promoguts per altres entitats: Consells municipal
d’ESS, Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental, etc...

•

Elaborar eines, recursos, productes i materials per a
promocionar i divulgar l’ESS entre el conjunt de la
població.

•

•

•

Informar i formar a les activitats econòmiques de l’ESS
de les característiques i requisits de participació en les
licitacions públiques.

•

Identificar, fomentar i donar suport a idees innovadores
que generin activitat social i econòmica i donin resposta
a reptes socials.
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EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
15. Per desplegar la responsabilitat i
l’economia social
15.1 Responsabilitat social
empresarial
15.2 Economia social i solidària

Economia social i solidària
Espais de concertació
i treball territorial
•

Comissió Comarcal del Promoció Econòmica i Ocupació.

•

Plenari Pla de Reactivació Econòmica.

•

Grup motor Economia Social i Solidària.

•

Xarxa d’Innovació social del Vallès Occidental.

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Subvencions.

•

Convenis altres ens.
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Amb el suport de

