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EIX 1. Governança
1. Per millorar els serveis públics
2. Per optimitzar els procediments
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació
5. Per facilitar la comunicació
6. Per millorar el coneixement i anàlisi
del territori
7. Per desenvolupar estratègies
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EIX 1. Governança
1. Per millorar els serveis públics
1.1 Innovació permanent
1.2 Mancomunació i economies
d’escala

Per millorar els
serveis públics

1.3 Transferència bones pràctiques
1.4 Responsabilitat social dels ens
locals

1.1 Innovació permanent

1.5 Fiscalitat local i simplificació
administrativa

1.2 Mancomunació i economies d’escala

2. Per optimitzar els procediments
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació
5. Per facilitar la comunicació
6. Per millorar el coneixement i anàlisi
del territori

1.3 Transferència bones pràctiques
1.4 Responsabilitat social dels ens locals
1.5 Fiscalitat local i simplificació administrativa

7. Per desenvolupar estratègies

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 4. Transició ecològica
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EIX 1. Governança > Per millorar els serveis públics > Innovació permanent

EIX 1. Governança
1. Per millorar els serveis públics
1.1 Innovació permanent
1.2 Mancomunació i economies
d’escala

Innovació permanent
El programa d’innovació permanent contempla un conjunt d’actuacions orientades a
promoure una major i millor gestió del coneixement així com la millora permanent i l’adaptació dels models de gestió, participació, coordinació i administració de l’entitat segons les
necessitats i evolució dels serveis, programes i polítiques a impulsar.

1.3 Transferència bones pràctiques
1.4 Responsabilitat social dels ens
locals
1.5 Fiscalitat local i simplificació
administrativa

Àmbits de treball
•

2. Per optimitzar els procediments
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació

•

Elaboració de propostes per a la millora i/o la
creació de nous serveis programes, procediments
a partir d’una visió innovadora.

•

Coordinació i gestió de nous programes,
d’actuacions i de procediments a partir de la
participació del conjunt d’equips de professionals
de l’entitat.

5. Per facilitar la comunicació
6. Per millorar el coneixement i anàlisi
del territori

Consolidació i creació d’espais de participació i debat
que permetin la identificació de necessitats de millora
de l’ens.

7. Per desenvolupar estratègies

EIX 2. Inclusió i cohesió social
•

EIX 4. Transició ecològica

Promoció del treball transversal i la interrelació
entre programes, serveis i professionals de
l’entitat.

•

Impuls d’actuacions de cohesió social del conjunt
de persones treballadores del Consell.

•

Coordinació d’iniciatives participatives i de
col·laboració com els pressupostos participatius.

Espais de concertació
i treball territorial
Sessions de treball i espais de participació i debat
en funció del desenvolupament del programa.

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

ODS
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EIX 1. Governança > Per millorar els serveis públics > Mancomunació i economies d’escala

EIX 1. Governança
1. Per millorar els serveis públics
1.1 Innovació permanent
1.2 Mancomunació i economies
d’escala
1.3 Transferència bones pràctiques
1.4 Responsabilitat social dels ens
locals

Mancomunació i economies d’escala
Aquest programa té com a finalitat potenciar la mancomunació de serveis i recursos
compartits amb els ens locals a partir de l’anàlisi de necessitats dels ens locals, així com
impulsar experiències de cooperació intermunicipal per a la millora dels serveis públics.

Àmbits de treball
•

Analitzar les necessitats de serveis i de recursos
mancomunats, així com de cooperació intermunicipal per tal
d’oferir una cartera o un catàleg de serveis o de recursos als
ajuntaments de la comarca.

•

Donar suport als petits municipis de la comarca
i coordinar les seves actuacions per tal d’agrupar
sinèrgies que permetin un treball més transversal i
una optimització dels recursos.

•

Elaboració d’estudis de viabilitat econòmica-financera que
incloguin l’estructura dels costos, dels ingressos i de la
política de preus necessaris per a la prestació dels serveis.

•

•

Elaboració de projectes d’establiment i/o reglament de
funcionament dels serveis que contempli la naturalesa i
les característiques, les modalitats de prestació, els drets i
obligacions i el règim sancionador.

Establiment de relacions amb d’altres ens i organismes que permetin aconseguir serveis i subministraments en condicions més avantatjoses que les que
s’obtindrien per separat, no només a nivell econòmic,
sinó també a nivell de compartició de coneixement i
recursos.

•

Gestió del servei de préstec de carpes que es cedeixen en servei de préstec a partir de la demanda i
d’acord al compliment de les condicions publicades en
el BOP de 25 de gener de 2016.

1.5 Fiscalitat local i simplificació
administrativa
2. Per optimitzar els procediments
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació
5. Per facilitar la comunicació
6. Per millorar el coneixement i anàlisi
del territori
7. Per desenvolupar estratègies
•

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 4. Transició ecològica

Estudiar processos de compra agregada entre el Consell
Comarcal i els ajuntaments de la comarca en matèria de
telecomunicacions o d’altres.

Espais de
concertació i treball
territorial
Comissió d’alcaldies de petits
municipis.

Mecanismes
d’execució previstos
•

Gestió directa.

•

Convenis altres ens.

ODS
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EIX 1. Governança > Per millorar els serveis públics > Transferència de bones pràctiques

EIX 1. Governança
1. Per millorar els serveis públics
1.1 Innovació permanent
1.2 Mancomunació i economies
d’escala

Transferència de bones pràctiques
Aquest programa té com a finalitat contribuir a la millora permanent dels programes, de les
actuacions i dels serveis del Consell Comarcal i dels ens locals a partir de la identificació, la
divulgació i la creació de mecanismes i de xarxes de relació, que permetin analitzar i compartir bones practiques i experiències escalables i/o transferibles a les polítiques locals.

1.3 Transferència bones pràctiques
1.4 Responsabilitat social dels ens
locals
1.5 Fiscalitat local i simplificació
administrativa

Àmbits de treball
•

2. Per optimitzar els procediments
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació

•

Consolidació i/o creació d’espais interns que permetin
intercanviar coneixement i bones pràctiques entre
persones professionals i expertes.

•

Realització d’actuacions (jornades, seminaris i tallers)
orientades a la sensibilització i a la informació sobre
bones pràctiques internes i externes en relació a
qualsevol dels àmbits de treball del Consell Comarcal.

5. Per facilitar la comunicació
6. Per millorar el coneixement i anàlisi
del territori
7. Per desenvolupar estratègies

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 4. Transició ecològica

Identificació i divulgació de pràctiques innovadores
d’aplicació a les polítiques comarcals en tots els seus
àmbits.

•

Participació en iniciatives per al reconeixement de bones
pràctiques impulsades pel Consell Comarcal.

•

Participació en grups de treball i d’intercanvi
d’experiències promoguts per altres entitats locals.

•

Promoure la participació del Consell Comarcal en xarxes
d’àmbit europeu i internacional que permetin incorporar
elements de coneixement i d’innovació en els serveis,
en els programes i en les activitats locals i comarcals
que es portin a terme.

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

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

ODS
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EIX 1. Governança > Per millorar els serveis públics > Responsabilitat social dels ens locals

EIX 1. Governança
1. Per millorar els serveis públics
1.1 Innovació permanent
1.2 Mancomunació i economies
d’escala
1.3 Transferència bones pràctiques
1.4 Responsabilitat social dels ens
locals
1.5 Fiscalitat local i simplificació
administrativa
2. Per optimitzar els procediments
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació

Responsabilitat social
dels ens locals
Contempla un conjunt d’actuacions i de mesures orientades a promoure el desplegament
de la Responsabilitat Social en tots els seus àmbits per a avançar cap a models socials
més sostenibles, equitatius i compromesos.
Es planteja treballar tant a nivell intern com amb els ajuntaments, entenent les administracions públiques com a agents actius en la transformació dels valors col·lectius mitjançant
les polítiques i la gestió públiques.

Àmbits de treball
•

5. Per facilitar la comunicació
6. Per millorar el coneixement i anàlisi
del territori
7. Per desenvolupar estratègies

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica

•

•

Impuls d’un pla de mesures de Responsabilitat Social
corporativa al Consell Comarcal amb la participació
de les diferents àrees i realització de les actuacions
necessàries per a la seva implementació.
Desenvolupament d’actuacions que permetin aprofundir
en la cultura de la Responsabilitat Social entre el conjunt
de persones professionals de la institució.
Informació, sensibilització i promoció de la incorporació
de mesures, actuacions i polítiques de Responsabilitat
Social als ajuntaments.

Espais de concertació
i treball territorial
Sessions de treball i espais de participació i debat
en funció del desenvolupament del programa.

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Convenis ens locals.

ODS
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EIX 1. Governança > Per millorar els serveis públics > Fiscalitat local i simplificació administrativa

EIX 1. Governança
1. Per millorar els serveis públics
1.1 Innovació permanent
1.2 Mancomunació i economies
d’escala
1.3 Transferència bones pràctiques
1.4 Responsabilitat social dels ens
locals
1.5 Fiscalitat local i simplificació
administrativa
2. Per optimitzar els procediments

Fiscalitat local i simplificació
administrativa
La política fiscal local i el procediment administratiu que afecta el desenvolupament de les
activitats econòmiques dels municipis requereix d’un esforç de millora i d’adequació als
nous temps. Si bé el marc legal sovint és complex i divers, limitant el marge d’actuació
que tenen els ens locals, són dos aspectes bàsics que afecten de ple a la quotidianitat de
les empreses i també a l’inici de noves activitats.
Cal doncs, un equilibri entre les mesures fiscals locals i els requeriments administratius en
els tràmits empresarials, amb un marc compartit que faciliti la nova implantació i el manteniment de les activitats econòmiques.

4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació
5. Per facilitar la comunicació

Àmbits de treball

6. Per millorar el coneixement i anàlisi
del territori

Fiscalitat local

7. Per desenvolupar estratègies

•

Actualitzar i fer seguiment anual de les ordenances locals
dels diferents impostos i taxes amb afectació a l’activitat
econòmica.

•

Crear una comissió jurídica per a compartir solucions
que facilitin la creació i l’aplicació de noves mesures
fiscals i de suport a l’activitat empresarial.

•

Millorar la informació disponible i el coneixement de
l’impacte de les bonificacions existents.

•

•

Divulgar i difondre les ordenances i bonificacions existents
entre el teixit empresarial.

Realitzar activitats de transferència i bones
pràctiques de les mesures fiscals locals més
eficients i innovadores.

•

Impulsar la cooperació i la coordinació entre els
ajuntaments de la comarca, especialment, entre les
regidories d’hisenda i el personal professional de
referència.

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 4. Transició ecològica

•

Millorar la fiscalitat local a partir de la valoració jurídica i
avaluació econòmica de les propostes.
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EIX 1. Governança > Per millorar els serveis públics > Fiscalitat local i simplificació administrativa

EIX 1. Governança
1. Per millorar els serveis públics
1.1 Innovació permanent
1.2 Mancomunació i economies
d’escala

Àmbits de treball
Simplificació administrativa
•

1.3 Transferència bones pràctiques
1.4 Responsabilitat social dels ens
locals

•

1.5 Fiscalitat local i simplificació
administrativa
2. Per optimitzar els procediments
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació

Impulsar i donar suport en la simplificació administrativa,
per a aconseguir un entorn normatiu i institucional el més
favorable possible.
Simplificar, harmonitzar i millorar aspectes comuns dels
registres d’entrada, de procediments i d’indicadors de
seguiment relacionats amb els tràmits d’obres i d’activitats i
d’ordenances fiscals.

•

Facilitar i accelerar la tramitació electrònica en els àmbits de
l’administració pública i empresarial.

•

Activar un espai de treball comú entre el personal
professional de les administracions locals per a activar
actuacions compartides vinculades a aspectes com
ordenances comunes, formació, normativa tècnica, etc.

5. Per facilitar la comunicació
6. Per millorar el coneixement i anàlisi
del territori

Espais de concertació i treball
territorial
•

Comissió Comarcal de Promoció Econòmica i
Ocupació.

•

Plenari Pla de Reactivació Econòmica.

•

Grup impulsor Pacte per la Reindustrialització.

•

Grup impulsor Comerç i Restauració.

•

Taula política comarcal de regidories d’Hisenda.

•

Grup de motor Fiscalitat Local.

•

Grup de treball llicències d’activitat.

7. Per desenvolupar estratègies

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 4. Transició ecològica

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Convenis ens locals.

ODS
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EIX 1. Governança
1. Per millorar els serveis públics
2. Per optimitzar els procediments
2.1 Servei de recursos humans
2.2 Serveis jurídics i de secretaria
2.3 Servei de gestió econòmica,
intervenció i tresoreria
2.4 Servei de contractació, compres
i logística
2.5 Servei d’informàtica i
telecomunicacions
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació
5. Per facilitar la comunicació
6. Per millorar el coneixement i anàlisi
del territori

Per optimitzar els
procediments
2.1 Servei de recursos humans
2.2 Serveis jurídics i de secretaria
2.3 Servei de gestió econòmica, intervenció i tresoreria
2.4 Servei de contractació, compres i logística
2.5 Servei d’informàtica i telecomunicacions

7. Per desenvolupar estratègies

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 4. Transició ecològica
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EIX 1. Governança > Per optimitzar els procediments > Servei de recursos humans

EIX 1. Governança
1. Per millorar els serveis públics
2. Per optimitzar els procediments
2.1 Servei de recursos humans

Servei de recursos humans
El servei de recursos humans s’ocupa de tots els aspectes relacionats amb la gestió de les persones treballadores de la corporació tant pel que fa a la relació i valoració dels llocs de treball com
en relació amb l’estructuració de la plantilla i la gestió de les condicions laborals.

2.2 Serveis jurídics i de secretaria
2.3 Servei de gestió econòmica,
intervenció i tresoreria
2.4 Servei de contractació, compres
i logística
2.5 Servei d’informàtica i
telecomunicacions
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació
5. Per facilitar la comunicació
6. Per millorar el coneixement i anàlisi
del territori
7. Per desenvolupar estratègies

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 4. Transició ecològica

Planifica i executa processos de selecció i provisió de llocs de treball gestionant el nomenament
del personal funcionari i la contractació de personal laboral de l’ens, així com també dels ajuntaments segons acords específics que s’estableixin i/o segons programes específics.
També gestiona la formació i millora de les competències professionals, així com la planificació i
adopció de mesures de prevenció de riscos laboral i la gestió de permisos.

Àmbits de treball
•

Gestió de la plantilla de personal i relació de llocs de treball.

•

Valoració dels llocs de treball.

•

Gestió de la formació del personal.

•

Gestió administrativa dels recursos humans.

•

Aplicació i seguiment dels convenis i acords reguladors de
les condicions de treball.

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

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

ODS
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EIX 1. Governança > Per optimitzar els procediments > Serveis jurídics i de secretaria

EIX 1. Governança
1. Per millorar els serveis públics
2. Per optimitzar els procediments
2.1 Servei de recursos humans

Serveis jurídics i de secretaria
Els serveis jurídics i de secretaria tenen com a finalitat assessorar i assegurar els processos
jurídics i administratius relacionats en la gestió del conjunt d’activitats que porta a terme l’ens així
com en relació les decisions i acords dels òrgans de govern.

2.2 Serveis jurídics i de secretaria
2.3 Servei de gestió econòmica,
intervenció i tresoreria
2.4 Servei de contractació, compres
i logística
2.5 Servei d’informàtica i
telecomunicacions
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació
5. Per facilitar la comunicació
6. Per millorar el coneixement i anàlisi
del territori
7. Per desenvolupar estratègies

EIX 2. Inclusió i cohesió social

Àmbits de treball
•

Assessorament jurídic als serveis tècnics de les diferents
àrees de la corporació així com als òrgans de govern.

•

Emissió d’informes o dictàmens jurídics.

•

Supervisió jurídica dels expedients administratius que es
requereixi.

•

Organitzar la defensa jurídica i la representació del Consell
Comarcal davant els jutjats i tribunals, així com gestionar i
tramitar els assumptes judicials.

Espais de concertació
i treball territorial
•

Comissió de Transparència.

•

Comissió d’Ètica.

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

ODS

EIX 4. Transició ecològica
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EIX 1. Governança > Per optimitzar els procediments > Servei de gestió econòmica, intervenció i
tresoreria

EIX 1. Governança
1. Per millorar els serveis públics
2. Per optimitzar els procediments
2.1 Servei de recursos humans
2.2 Serveis jurídics i de secretaria
2.3 Servei de gestió econòmica,
intervenció i tresoreria
2.4 Servei de contractació, compres
i logística
2.5 Servei d’informàtica i
telecomunicacions
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació

Servei de gestió econòmica,
intervenció i tresoreria
El servei de gestió econòmica té com a objectius la planificació i gestió econòmica de l’ens, assessorant i assegurant la correcta tramitació i execució dels expedients econòmics per part dels
serveis tècnics, així com també donant suport a les decisions i acords dels òrgans de govern.

Àmbits de treball
•

•

Assessorament econòmic a les diferents àrees de la
corporació, així com als òrgans de govern.

•

Elaboració de les bases d’execució del pressupost anual.

•

Gestió dels ingressos tributaris i de dret públic amb la
col·laboració de l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona.

5. Per facilitar la comunicació
6. Per millorar el coneixement i anàlisi
del territori
7. Per desenvolupar estratègies

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 4. Transició ecològica

Confecció, seguiment, comptabilització i control del
pressupost comarcal.

•

Espais de concertació
i treball territorial
•

Comissió de Transparència.

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

Gestió de la Tresoreria comarcal.

ODS
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EIX 1. Governança > Per optimitzar els procediments > Servei de contractació, compres i logística

EIX 1. Governança
1. Per millorar els serveis públics
2. Per optimitzar els procediments
2.1 Servei de recursos humans
2.2 Serveis jurídics i de secretaria
2.3 Servei de gestió econòmica,
intervenció i tresoreria
2.4 Servei de contractació, compres
i logística
2.5 Servei d’informàtica i
telecomunicacions
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació
5. Per facilitar la comunicació
6. Per millorar el coneixement i anàlisi
del territori

Servei de contractació,
compres i logística
Té com a objectius la gestió de tots els processos de contractació general, així com de compres
i logística, garantint el compliment de la legislació vigent, així com també dels criteris establerts
per la corporació. Assessora i assegura els tràmits i gestions dels serveis tècnics de les àrees,
garantint el màxim de publicitat i transparència a través del Perfil del Contractant.
Assessora en matèria de contractació administrativa i compra pública a nivell intern vetllant per la
incorporació de clàusules ambientals i socials en les contractacions i estableix els models d’expedients de contractació a utilitzar per les àrees del Consell Comarcal.
Vetlla per l’adequació dels expedients de contractació als continus canvis normatius en matèria
de contractació pública.

Àmbits de treball
•

7. Per desenvolupar estratègies
•

Supervisió dels expedients de contractació així com
emissió d’informes jurídics.

•

Realització de les gestions necessàries per tal de
garantir la publicitat i transparència en els processos de
contractació a través del Perfil del Contractant.

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 4. Transició ecològica

Assessorament en matèria de contractació als serveis
tècnics de les diferents àrees de la corporació així com
als òrgans de govern.

•

Gestió i seguiment de la contractació dels
subministraments i compra dels materials i recursos
necessaris per al desenvolupament de les actuacions que
porta a terme l’entitat.

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

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

ODS
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EIX 1. Governança > Per optimitzar els procediments > Servei d’informàtica i telecomunicacions

EIX 1. Governança
1. Per millorar els serveis públics
2. Per optimitzar els procediments
2.1 Servei de recursos humans
2.2 Serveis jurídics i de secretaria
2.3 Servei de gestió econòmica,
intervenció i tresoreria
2.4 Servei de contractació, compres
i logística
2.5 Servei d’informàtica i
telecomunicacions

Servei d’informàtica i
telecomunicacions
El servei d’informàtica i telecomunicacions és responsable de la planificació, gestió i manteniment dels recursos i serveis tecnològics de la corporació, així com també dels ajuntaments segons acords específics. Porta a terme gestions amb altres ens i organismes per tal d’aconseguir
serveis i subministraments en condicions més avantatjoses no només a nivell econòmic, sinó
també a nivell de compartició de coneixement i recursos.

Àmbits de treball
•

Manteniment i supervisió de tot l’equipament informàtic,
dels equipaments audiovisuals, de les xarxes de
telecomunicacions i l’electrònica associada.

•

Manteniment dels sistemes i programes de gestió de la
informació.

4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació
5. Per facilitar la comunicació
6. Per millorar el coneixement i anàlisi
del territori
7. Per desenvolupar estratègies

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 4. Transició ecològica

•

Gestió d’usuaris, tant en la xarxa i aplicacions internes com
en serveis de tercers.

•

Gestió de garanties, manteniments i actualitzacions
contractades amb diversos proveïdors, per a garantir el
suport en cas d’incidència i l’actualització o substitució quan
s’esdevé l’avaria o mal funcionament.

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

•

Suport i formació a les persones usuàries en
el programari i tasques més habituals a nivell
informàtic, així com redacció de protocols i guies
d’ús.

•

Prestació de serveis tècnics als ens d’administració
local de la comarca: en la millora de les TIC
(conveni amb el Consorci Administració Oberta
de Catalunya), certificació digital com entitat de
registre ER T-CAT i contractació centralitzada de
serveis de telecomunicacions (convenis amb
Localreti Diputació de Barcelona).

Mecanismes
d’execució previstos
•

Gestió directa.

•

Convenis.

•

Gestió indirecta per concessió.

ODS
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EIX 1. Governança
1. Per millorar els serveis públics
2. Per optimitzar els procediments
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació
4.1 Transparència i accés a la
informació pública
4.2 Administració electrònica
4.3 Arxiu i gestió de documents
4.4 Protecció i seguretat de les
dades
5. Per facilitar la comunicació
6. Per millorar el coneixement i anàlisi
del territori
7. Per desenvolupar estratègies

Per garantir la
transparència, l’accés i
seguretat de la informació
4.1 Transparència i accés a la informació pública
4.2 Administració electrònica
4.3 Arxiu i gestió de documents
4.4 Protecció i seguretat de les dades

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 4. Transició ecològica
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EIX 1. Governança > Per garantir la transparència, l’accés i seguretat de la informació >
Transparència i accés a la informació pública

EIX 1. Governança
1. Per millorar els serveis públics
2. Per optimitzar els procediments
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació
4.1 Transparència i accés a la
informació pública
4.2 Administració electrònica
4.3 Arxiu i gestió de documents
4.4 Protecció i seguretat de les
dades

Transparència i accés a la
informació pública
El programa de transparència i accés a la informació pública té com a objectiu complir amb la
legislació vigent en aquesta matèria garantint publicitat activa, l’accés a la informació pública, la
reutilització i l’accés a la informació que és generada pel Consell Comarcal. L’assoliment d’aquest
objectiu passa per la posada en marxa d’eines i de procediments interns que permetin garantir el
compliment d’aquestes obligacions establertes a la normativa.
El desplegament dels mecanismes i dels procediments no només afecta la institució, també es
contempla el suport i l’assessorament als ajuntaments i altres ens segons acords específics en la
matèria així com, la coordinació amb els organismes competents amb l’àmbit de la transparència
i l’accés a la informació pública.

5. Per facilitar la comunicació
6. Per millorar el coneixement i anàlisi
del territori

Àmbits de treball

7. Per desenvolupar estratègies

•

Publicitat activa: gestió de la informació i les dades.

•

Impuls de la interoperabilitat administrativa.

•

Gestió i manteniment del Portal de transparència.

•

Assessorament i suport als serveis tècnics de les
diferents àrees de la corporació.

•

Gestió i manteniment de la Seu Electrònica.

•

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

•

Impuls i desenvolupament de projectes innovadors
en matèria de transparència i accés a la informació.

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 4. Transició ecològica

•

Establiment dels tràmits, mecanismes i definició dels
procediments necessaris per a garantir el dret d’accés a la
informació pública.

•

Establiment de procediments i canals de comunicació que
garanteixin l’obtenció d’informació íntegra i fiable.

•

Resolució de sol·licituds d’accés a la informació pública.

•

Gestió de la intranet i dels documents dels òrgans col·legiats
i d’interès.

•

Impuls de projectes d’Open Data.
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EIX 1. Governança > Per garantir la transparència, l’accés i seguretat de la informació >
Transparència i accés a la informació pública

1. Per millorar els serveis públics

Espais de concertació i treball
territorial

2. Per optimitzar els procediments

Comissió de Transparència.

EIX 1. Governança

4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació
4.1 Transparència i accés a la
informació pública
4.2 Administració electrònica
4.3 Arxiu i gestió de documents
4.4 Protecció i seguretat de les
dades

Mecanismes d’execució previstos
•

Gestió directa.

•

Atorgament de subvencions.

•

Convenis.

5. Per facilitar la comunicació
6. Per millorar el coneixement i anàlisi
del territori

ODS

7. Per desenvolupar estratègies

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 4. Transició ecològica
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EIX 1. Governança > Per garantir la transparència, l’accés i seguretat de la informació >
Administració electrònica

EIX 1. Governança

Administració electrònica

1. Per millorar els serveis públics
2. Per optimitzar els procediments
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació
4.1 Transparència i accés a la
informació pública
4.2 Administració electrònica
4.3 Arxiu i gestió de documents
4.4 Protecció i seguretat de les
dades
5. Per facilitar la comunicació
6. Per millorar el coneixement i anàlisi
del territori

El programa d’administració electrònica s’encarrega d’establir els procediments, les eines i els mecanismes necessaris per tal de garantir la transició necessària cap l’entorn electrònic en la tramitació administrativa i poder donar així compliment a la normativa vigent en matèria de procediment administratiu i
aquella normativa de caràcter sectorial que la complementa com per exemple la Norma Tècnica d’Interoperabilitat, l’Esquema Nacional de Seguretat, entre d’altres. Aquest programa també ha de possibilitar
i facilitar la relació bidireccional entre el Consell i la ciutadania mitjançant el desplegament, l’adaptació i
l’adopció d’eines, de tràmits i de procediments que passaran a un entorn electrònic.
També contempla la prestació de serveis d’assistència tècnica a les administracions locals de la comarca per a la millora de la prestació dels serveis públics a través de convenis de col·laboració entre el
Consell Comarcal i el Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC) així com d’altres ens.

Àmbits de treball
•

Gestió de procediments, eines i recursos: Seu electrònica,
taulell electrònic, notificacions electròniques i tràmits EACAT.

•

Assessorament i suport als serveis tècnics de les diferents
àrees de la corporació.

•

Suport de proximitat als ajuntaments de la comarca en temes
de gestió de projectes de millora i d’implantació de les tecnologies de la informació i de les comunicacions.

7. Per desenvolupar estratègies

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 4. Transició ecològica

•

Coordinació, seguiment i gestió de les activitats de promoció, formació, suport i assessorament en la implantació dels
serveis que s’ofereixen des del Consorci AOC als ens locals.

•

Col·laboració en el desenvolupament d’activitats de divulgació i difusió de les iniciatives i projectes del Consorci AOC.

•

Suport als ajuntaments en l’ús d’EACAT en temes com la
gestió d’usuaris, l’ús de la signatura electrònica i informació
sobre els serveis disponibles.

•

Detecció d’iniciatives que siguin susceptibles
d’emprar qualsevol dels serveis reutilitzables del
Consorci AOC i difusió i suport en l’ús d’aquest
components i serveis comuns.

•

Emissió d’informes sobre els avenços en matèria
d’administració electrònica a la comarca.

•

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

•

Impuls i desenvolupament de projectes innovadors en matèria de transparència i accés a la
informació.
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EIX 1. Governança > Per garantir la transparència, l’accés i seguretat de la informació >
Administració electrònica

EIX 1. Governança
1. Per millorar els serveis públics
2. Per optimitzar els procediments
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació
4.1 Transparència i accés a la
informació pública

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

Mecanismes d’execució previstos

4.2 Administració electrònica
4.3 Arxiu i gestió de documents

•

Gestió directa.

4.4 Protecció i seguretat de les
dades

•

Convenis.

5. Per facilitar la comunicació

ODS

6. Per millorar el coneixement i anàlisi
del territori
7. Per desenvolupar estratègies

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 4. Transició ecològica
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EIX 1. Governança > Per garantir la transparència, l’accés i seguretat de la informació >
Arxiu i gestió de documents

EIX 1. Governança

Arxiu i gestió de documents

1. Per millorar els serveis públics
2. Per optimitzar els procediments
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació
4.1 Transparència i accés a la
informació pública
4.2 Administració electrònica
4.3 Arxiu i gestió de documents
4.4 Protecció i seguretat de les
dades
5. Per facilitar la comunicació
6. Per millorar el coneixement i anàlisi
del territori

La finalitat d’aquest programa és el desenvolupament de la política de gestió de documents de l’organització que permet donar compliment a la Llei d’Arxius i Documents 10/2001 i a les normatives
internacional ISO sobre gestió documental i preservació digital. L’assoliment d’aquest objectiu passa
pel desplegament dels instruments tècnics, dels procediments i de les directrius que s’estipulen a la
política de gestió de documents del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
També es contempla una relació de col·laboració amb l’Arxiu Històric Comarcal del Vallès Occidental i
amb les altres institucions que participen en la gestió d’aquest promovent activitats educatives, activitats de difusió i aquelles que estiguin relacionades amb la posada a disposició de la ciutadania de la
informació pública dipositada en l’Arxiu, així com en el desenvolupament de pràctiques arxivístiques i
de gestió documental comunes a nivell comarcal.

Àmbits de treball

Implantació i adopció de la tramitació electrònica a partir
del desplegament d’eines que la possibilitin: gestor d’expedients.

Gestió i desenvolupament de les tasques de
préstec i consulta de documentació física i electrònica.

•

Identificació de tipologies documentals, de disseny de plantilles de documents i establiment de circuits de signatura
electrònica.

Sistematització i desenvolupament de les tasques
de transferència, de descripció i d’eliminació de
documentació en qualsevol suport.

•

Establiment de vies de col·laboració i de treball
coordinat amb altres entitats i administracions públiques en matèria de gestió documental i arxiu.

Suport en l’anàlisi, la definició i la millora dels processos
administratius.

•

7. Per desenvolupar estratègies

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 4. Transició ecològica

•

•

•

•

Coordinació i seguiment per l’aplicació de les Taules d’Avaluació i Accés documental amb els departaments corresponents de la Generalitat de Catalunya.

•

Anàlisi, revisió i aplicació dels criteris de retenció, de disposició i
d’eliminació de documentació física i electrònica.

•

Emissió d’informes i suport en la resolució de les sol·licituds
d’accés a la informació pública.

Impuls i desenvolupament de projectes relacionats amb l’arxivística i la gestió documental en
l’àmbit comarcal.

•
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EIX 1. Governança > Per garantir la transparència, l’accés i seguretat de la informació >
Administració electrònica

EIX 1. Governança
1. Per millorar els serveis públics
2. Per optimitzar els procediments
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació
4.1 Transparència i accés a la
informació pública

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

Mecanismes d’execució previstos

4.2 Administració electrònica
4.3 Arxiu i gestió de documents

•

Gestió directa.

4.4 Protecció i seguretat de les
dades

•

Convenis.

5. Per facilitar la comunicació

ODS

6. Per millorar el coneixement i anàlisi
del territori
7. Per desenvolupar estratègies

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 4. Transició ecològica
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EIX 1. Governança > Per garantir la transparència, l’accés i seguretat de la informació >
Protecció i seguretat de les dades

EIX 1. Governança

Protecció i seguretat de les dades

1. Per millorar els serveis públics
2. Per optimitzar els procediments
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació
4.1 Transparència i accés a la
informació pública
4.2 Administració electrònica
4.3 Arxiu i gestió de documents
4.4 Protecció i seguretat de les
dades

Aquest programa té com a objectiu donar compliment a la llei orgànica de Protecció de Dades de
Caràcter Personal que complementa al Reglament Europeu de la mateixa índole. L’assoliment d’aquest
objectiu passa per la implantació dels instruments tècnics, mecanismes i procediments que s’estipulen
a la legislació vigent en aquesta matèria. Així com la definició de rols i l’establiment de qualsevol mesura
prevista en aquest marc normatiu.
Alineat en aquest sentit es contempla l’adopció de les mesures tècniques i organitzatives, l’establiment dels
procediments i l’adopció dels instruments tècnics necessaris per a poder complir amb l’Esquema Nacional
de Seguretat (ENS) que permet generar un entorn electrònic de seguretat suficient en l’ús dels mitjans electrònics, les comunicacions, els serveis electrònics i la gestió de les dades de caràcter personal.

5. Per facilitar la comunicació

Àmbits de treball

6. Per millorar el coneixement i anàlisi
del territori

•

Informació i suport en l’assessorament legislatiu relacionat
amb el Reglament Europeu 2016/679 la llei orgànica 3/2018 de
Protecció de Dades de caràcter personal.

•

Anàlisi i revisió dels procediments, dels tràmits i
dels documents per a poder assegurar el compliment de la normativa vigent.

•

Supervisió, assignació de responsabilitats i formació del
personal que intervé en el tractament de dades de caràcter
personal.

•

•

Assessorament en l’adopció de les mesures tècniques i
organitzatives apropiades per poder aplicar de forma efectiva
els principis establerts a la legislació.

Implantació dels instruments tècnics establerts a
la legislació i publicitat activa al Portal de Transparència organitzatiu de les activitats de tractament que es duen a terme.

•

Coordinació i comunicació amb altres ens competents en la matèria per l’aplicació de polítiques
comunes.

•

Comunicació amb les persones interessades en
cas de violació de la seguretat.

7. Per desenvolupar estratègies

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 4. Transició ecològica

•

Gestió de les avaluacions d’impacte per a permetre la detecció de vulnerabilitats i riscos.

•

Establiment de tràmits telemàtics o presencials necessaris
que permetin la possibilitat d’exercir els drets previstos a la
llei orgànica 3/2018 i al reglament europeu 2016/679.

•

Emissió d’informes relacionats amb la matèria.
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EIX 1. Governança > Per garantir la transparència, l’accés i seguretat de la informació >
Administració electrònica

EIX 1. Governança
1. Per millorar els serveis públics

Àmbits de treball
•

Redacció i adopció de la política de seguretat de l’ens
que permet promoure la gestió continua de la seguretat
i establir les bases suficients per securitzar l’entorn.

•

Promoció de la pro activitat pel que fa a la detecció, la
correcció d’errades i de bones pràctiques que portin a la
minimització de possibles vulnerabilitats.

2. Per optimitzar els procediments
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació
4.1 Transparència i accés a la
informació pública
4.2 Administració electrònica
4.3 Arxiu i gestió de documents
4.4 Protecció i seguretat de les
dades
5. Per facilitar la comunicació
6. Per millorar el coneixement i anàlisi
del territori
7. Per desenvolupar estratègies

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 4. Transició ecològica

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.

•

Convenis.

ODS
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EIX 1. Governança
1. Per millorar els serveis públics
2. Per optimitzar els procediments
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació
5. Per facilitar la comunicació
5.1 Atenció ciutadana i registre
general
5.2 Comunicació institucional i
imatge corporativa

Per facilitar la
comunicació
5.1 Atenció ciutadana i registre general
5.2 Comunicació institucional i imatge corporativa.

6. Per millorar el coneixement i anàlisi
del territori
7. Per desenvolupar estratègies

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 4. Transició ecològica
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EIX 1. Governança > Per facilitar la comunicació > Atenció ciutadana i registre general

EIX 1. Governança
1. Per millorar els serveis públics
2. Per optimitzar els procediments
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació
5. Per facilitar la comunicació
5.1 Atenció ciutadana i registre
general
5.2 Comunicació institucional i
imatge corporativa
6. Per millorar el coneixement i anàlisi
del territori

Atenció ciutadana i registre
general
Integra les actuacions i serveis que es porten a terme des de l’Oficina d’Atenció Ciutadana i des
del servei de registre i té com a finalitat garantir una atenció i un servei de qualitat facilitant els
tràmits i la informació a la ciutadania, els municipis, els agents i els entitats que s’adrecen a la
institució.

Àmbits de treball
•

7. Per desenvolupar estratègies

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 4. Transició ecològica
•

Gestió de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) com
a punt d’informació que s’ofereix a la ciutadania, als
agents, a les entitats i als municipis de la comarca i
que integra el servei atenció telefònica i presencial, el
control de bústies electròniques, fax, correu electrònic
genèric, EACAT, e-TRAM, entre d’altres, així com
també la gestió de l’exposició pública dels expedients.
Gestió del Servei de registre com a instrument que
permet el control del flux de la comunicació amb
la ciutadania o amb altres organitzacions, així com
la formalització de qualsevol tràmit administratiu,
assegurant la informació a nivell intern dels
assentaments formalitzats, gestionant i fent el
seguiment dels enviaments i garantint el principi
d’interoperabilitat de registre.

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
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EIX 1. Governança > Per facilitar la comunicació > Comunicació institucional i imatge
corporativa

2. Per optimitzar els procediments

Comunicació institucional i
imatge corporativa

4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació

Integra les accions i serveis que es porten a terme des del servei de Comunicació i Imatge del
Consell Comarcal i que tenen com a objectiu:

EIX 1. Governança
1. Per millorar els serveis públics

•

Garantir la publicitat i transparència de l’actuació de la institució i l’accés a la informació.

5.1 Atenció ciutadana i registre
general

•

Sensibilitzar la ciutadania, informar i divulgar a l’entorn les polítiques públiques i d’interès comarcal.

5.2 Comunicació institucional i
imatge corporativa

•

Fomentar la participació ciutadana a través dels mecanismes a l’abast i impulsar noves formes de
comunicació adaptades a les necessitats socials.

•

Garantir una imatge homogènia i coherent en les actuacions i esdeveniments, així com impulsar les
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a la gestió dels serveis.

7. Per desenvolupar estratègies

•

Garantir la comunicació en situacions d’emergència.

EIX 2. Inclusió i cohesió social

Àmbits de treball

EIX 4. Transició ecològica

•

Coordinació de la comunicació institucional i de les diferents
àrees del Consell Comarcal i els òrgans de govern.

•

Impuls d’una estratègia de màrqueting i de branding territorial que refermi la marca comarcal.

•

5. Per facilitar la comunicació

6. Per millorar el coneixement i anàlisi
del territori

•

Premsa i atenció als mitjans de comunicació:
disseny i execució d’accions i materials de comunicació per a donar a conèixer a la ciutadania
les polítiques públiques i els serveis a través dels
mitjans de comunicació.

Manteniment i actualització del web institucional i la intranet
corporativa.

•

Manteniment de les relacions d’atenció i transparència amb els mitjans de comunicació.

•

Impuls de les xarxes socials com a mitjà de comunicació
pròpies de la institució, font directa envers la ciutadania.

•

Imatge corporativa i institucional: vetlla de l’homogeneïtzació de la imatge de marca de la institució.

•

Revisió i actualització del Pla de Xarxes.

•

Elaboració de materials i espais de difusió.

•

Foment de les TIC com a canal d’informació i participació
ciutadana.

•

Elaboració de campanyes de comunicació per a
projectes i serveis comarcals.
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corporativa

EIX 1. Governança
1. Per millorar els serveis públics

Àmbits de treball
•

Manteniment de l’arxiu fotogràfic de la institució.

•

Elaboració del Manual d’imatge corporativa del Consell
Comarcal.

•

Gestió de la comunicació de crisi i emergència.

5.1 Atenció ciutadana i registre
general

•

Gestió i coordinació de la comunicació interna de la institució.

5.2 Comunicació institucional i
imatge corporativa

•

Organització, coordinació i desenvolupament d’esdeveniments institucionals.

2. Per optimitzar els procediments
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació
5. Per facilitar la comunicació

6. Per millorar el coneixement i anàlisi
del territori
7. Per desenvolupar estratègies

•

Servei de comunicació i imatge del Consorci per a la Gestió
de Residus del Vallès Occidental.

•

Suport als ajuntaments de la comarca en la difusió de les
seves activitats i serveis, així com de les actuacions de caire
comarcal.

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

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica
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EIX 1. Governança
1. Per millorar els serveis públics
2. Per optimitzar els procediments
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació
5. Per facilitar la comunicació
6. Per millorar el coneixement i anàlisi
del territori
6.1 Observació permanent

Per millorar el
coneixement i
anàlisi del territori
6.1 Observació permanent

7. Per desenvolupar estratègies

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 4. Transició ecològica
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EIX 1. Governança > Per millorar el coneixement i anàlisi del territor > Observació
permanent

EIX 1. Governança

Observació permanent

1. Per millorar els serveis públics
2. Per optimitzar els procediments
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació
5. Per facilitar la comunicació
6. Per millorar el coneixement i anàlisi
del territori
6.1 Observació permanent
7. Per desenvolupar estratègies

Aquest dispositiu té com a objectiu recopilar, organitzar, generar i difondre, de manera permanent, informació territorial d’interès per a la presa de decisions en els àmbits en que la administració intervé.
Es disposa d’un catàleg anual de serveis i productes que permeten augmentar el coneixement
que els agents tenen sobre la població, el mercat de treball, l’activitat econòmica i d’altres temes, a fi de millorar la planificació de les polítiques públiques.

Àmbits de treball
•

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 4. Transició ecològica

Elaboració de productes permanents per a l’anàlisi
socioeconòmic i territorial de la comarca i els seus
municipis.

•

Realització d’estudis i informes específics en relació
amb els àmbits temàtics prioritaris per al territori sobre
demografia i condicions de vida de la població, activitat
econòmica i mercat de treball, mobilitat i territori.

•

Gestió del servei de consultes a mida sobre informació
socioeconòmica i territorial adreçat a la ciutadania,
entitats socials, empreses, institucions i ajuntaments.

•

Elaboració d’informació estratègica als plans territorials
i òrgans comarcals.

•

Difusió del coneixement generat i facilitació de l’accés
a la informació.

•

Impuls, dinamització i participació d’espais de debat i
cooperació amb els agents territorials.

•

Participació en la Xarxa d’Observatoris de
Desenvolupament Local (XODEL).

Espais de concertació
i treball territorial
•

Comitè Comarcal del Pla per a la Protecció Social.

•

Grups de treball àmbits (pobresa i desigualtats,
habitatge, etc.)

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Convenis altres ens.

ODS
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EIX 1. Governança
1. Per millorar els serveis públics
2. Per optimitzar els procediments
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació
5. Per facilitar la comunicació
6. Per millorar el coneixement i anàlisi
del territori
7. Per desenvolupar estratègies
7.1 Planificació estratègica
7.2 Concertació territorial
7.3 Projectes transversals
7.4 Acció europea i internacional

Per desenvolupar
estratègies
7.1 Planificació estratègica
7.2 Concertació territorial
7.3 Projectes transversals
7.4 Acció europea i internacional

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 4. Transició ecològica
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EIX 1. Governança > Per desenvolupar estratègies > Planificació estratègica

EIX 1. Governança
1. Per millorar els serveis públics
2. Per optimitzar els procediments
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació
5. Per facilitar la comunicació
6. Per millorar el coneixement i anàlisi
del territori
7. Per desenvolupar estratègies

Planificació estratègica
El programa de planificació estratègica té com a finalitat articular estratègies institucionals i territorials per
al desenvolupament de polítiques comarcals en tots aquells aspectes que, des del lideratge comarca, permetin abordar de forma progressiva els reptes identificats o els que emergeixen en els propers anys.
Contempla l’impuls d’eines, de mecanismes i de recursos que permetin establir els programes i les mesures a desplegar en funció de les necessitats del territori, l’ecosistema d’agents que intervenen i els reptes
de futur a afrontar. Tot això en coherència amb les tendències, les prioritats globals i els documents de
programació supracomarcals (europeus, estatals, autonòmics, provincials) de referència.

7.1 Planificació estratègica

Àmbits de treball

7.2 Concertació territorial

•

Definició de les prioritats i línies estratègiques a impulsar
tant a nivell sectorial com territorial en col·laboració amb els
agents del territori.

•

Coordinació, seguiment i avaluació dels plans territorials i/o
sectorials que portin a terme:

7.3 Projectes transversals
7.4 Acció europea i internacional

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 4. Transició ecològica

º Pla de Reconstrucció del Vallès Occidental.

•

Elaboració de documents de planificació i programació estratègica generals i específics amb la
participació dels membres dels diferents òrgans
del Consell Comarcal i dels equips tècnics, així
com també en col·laboració amb els agents del
territori.

•

Dinamització d’espais de reflexió estratègica, anàlisi, seguiment dels plans territorials i/o sectorials.

•

Desenvolupament de les tasques de secretaria
tècnica, impulsant eines, mecanismes i metodologies de debat, de seguiment i d’avaluació en
relació als plans estratègics.

•

Participació en espais i grups de treball promoguts
per altres ens per al debat, l’anàlisi i la valoració
d’estratègies i d’experiències de programació.

•

Consolidació i desplegament de l’estratègia Vallès
Circular

º Pacte comarcal per a la transició ecològica.
º Pla per a la protecció social.
º Pla de reactivació socioeconòmica del Vallès Occidental .
º Pla Supramunicipal d’Acció per a la Millora de la Qualitat
de l’Aire.
º Pla de xoc de mesures socials.
º Pla de xoc de mesures de reactivació econòmica.
º Pla de lluita contra el malbaratament alimentari.
º Altres que es determinin en funció de les necessitats de
planificació.
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EIX 1. Governança
1. Per millorar els serveis públics
2. Per optimitzar els procediments
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació

Espais de concertació i treball
territorial
Tots els contemplats en el punt 4.2 del present PAC,
així comaquells altres que es determinin segons les
necessitats i prioritats identificades.

5. Per facilitar la comunicació
6. Per millorar el coneixement i anàlisi
del territori
7. Per desenvolupar estratègies
7.1 Planificació estratègica

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

7.2 Concertació territorial
7.3 Projectes transversals
7.4 Acció europea i internacional

ODS

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 4. Transició ecològica
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EIX 1. Governança > Per desenvolupar estratègies > Concertació territorial

EIX 1. Governança

Concertació territorial

1. Per millorar els serveis públics
2. Per optimitzar els procediments
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació
5. Per facilitar la comunicació
6. Per millorar el coneixement i anàlisi
del territori

Aquest programa té com a finalitat consolidar la coordinació i treball conjunt amb els agents
públics i privats del territori, experimentant noves formes de cooperació i intervenció territorial a
partir del treball en xarxa i la participació.

Àmbits de treball
•

7. Per desenvolupar estratègies
7.1 Planificació estratègica
7.2 Concertació territorial

•

7.3 Projectes transversals
7.4 Acció europea i internacional

EIX 2. Inclusió i cohesió social

•

EIX 4. Transició ecològica

•

•

Elaboració i actualització de mapes d’actors en relació a
cadascun dels àmbits d’actuació i d’interlocució per tal
d’identificar interessos.
Creació, consolidació i dinamització d’espais de
cooperació entre els agents del territori que permetin
una millora de l’impacte i la qualitat de l’estratègia
territorial, així com en l’impacte i qualitat de les
actuacions i serveis locals.
Desenvolupament les actuacions i recursos necessaris
per a millorar la cooperació entre ens locals, entre ens
local i el sector privat, i entre el propi sector privat.
Establiment d’acords de col·laboració, d’elaboració
d’informes i de seguiment dels compromisos i de la
interlocució amb altres institucions.

Espais de concertació
i treball territorial
Tots els contemplats en el punt 4.2 del present
PAC així com aquells altres que es determinin
segons les necessitats i prioritats identificades.

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Convenis.

ODS

Participació en espais de concertació i de participació
territorial promoguts per altres agents i entitats del
territori, així com també d’àmbit supracomarcal.
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EIX 1. Governança

Projectes transversals

1. Per millorar els serveis públics
2. Per optimitzar els procediments
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació
5. Per facilitar la comunicació
6. Per millorar el coneixement i anàlisi
del territori

Aquest programa té com a finalitat dissenyar i desplegar actuacions transversals comarcals amb impacte
territorial que permetin complementar, ampliar, estructurar i/o diversificar les polítiques comarcals i a partir
d’una visió integral i integradora així com també en base als principis i dimensions de l’Agenda 2030 per al
Desenvolupament Sostenible i els plans i programes impulsats a nivell europeu, estatal i autonòmic.
La iniciativa pública ha de prendre un nou rol en aquest àmbit i el treball en clau de projectes transversals
és una bona forma per impulsar iniciatives dissenyades des del territori i amb la col·laboració del màxim
d’agents interessats.

7. Per desenvolupar estratègies
7.1 Planificació estratègica
7.2 Concertació territorial
7.3 Projectes transversals

Àmbits de treball
•

Identificació, anàlisi i valoració de les oportunitats
d’intervenció del territori en coherència amb les tendències
globals i l’evolució social, econòmica i mediambiental del
territori.

•

Disseny, coordinació i desenvolupament de projectes i
d’actuacions específiques que donin resposta als reptes
del territori amb visió conjunta i transversal, així com
en coherència amb els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS).

7.4 Acció europea i internacional

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 4. Transició ecològica

•

Identificació i coordinació amb agents, institucions i
persones expertes que aportin valor afegit als projectes a
impulsar.

•

Participació en projectes transversals impulsats per altres
agents i que estiguin alineats amb l’estratègia comarcal.

•

Impulsar, potenciar i desenvolupar el posicionament
del Consell Comarcal en l’escenari europeu i
establiment d’acords de col·laboració amb altres
ens locals per al disseny i presentació de projectes
europeus.

•

Identificació i anàlisi de les principals vies de
finançament (públiques i privades) existents, en
especial en les convocatòries de subvenció d’àmbit
local, autonòmic, estatal i/o europeu que es
considerin pertinents segons la temàtica, l’abast o
la naturalesa dels projectes.
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EIX 1. Governança
1. Per millorar els serveis públics
2. Per optimitzar els procediments
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació

Espais de concertació
i treball territorial
Tots els contemplats en el punt 4.2 del present PAC així com
aquells altres que es determinin segons les necessitats i
prioritats identificades.

5. Per facilitar la comunicació
6. Per millorar el coneixement i anàlisi
del territori
7. Per desenvolupar estratègies

Mecanismes d’execució
previstos

7.1 Planificació estratègica

•

Gestió directa.

7.2 Concertació territorial

•

Atorgament de subvencions.

7.3 Projectes transversals

•

Convenis altres ens.

7.4 Acció europea i internacional

EIX 2. Inclusió i cohesió social

ODS

EIX 4. Transició ecològica
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EIX 1. Governança

Acció europea i internacional

1. Per millorar els serveis públics
2. Per optimitzar els procediments
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació
5. Per facilitar la comunicació
6. Per millorar el coneixement i anàlisi
del territori

Aquest programa té com a finalitat contribuir en l’avanç progressiu cap a la construcció d’un relat i estratègia territorial en matèria d’acció europea i internacional per part del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Contempla el desenvolupament d’activitats que han de permetre conèixer millor i sensibilitzar sobre la importància i encaix de les polítiques locals i internacionals, aprofundir en el paper que té el territori i governs
locals en el marc europeu i la seva projecció internacional i, finalment, impulsar el desplegament de les
línies de treball estratègiques i prioritàries per al territori.

7. Per desenvolupar estratègies
7.1 Planificació estratègica
7.2 Concertació territorial
7.3 Projectes transversals

Àmbits de treball
•

Sensibilització, informació i millora del coneixement sobre
les polítiques, els recursos i els mecanismes de participació
(territorial i/o sectorial) europea i internacional entre els nous
equips polítics i tècnics per tal de permetre l’alineació de les
polítiques locals i comarcals futures.

•

Col·laboració amb els organismes i entitats
supralocals per a la coordinació i realització
d’accions conjuntes en matèria de projecció i
d’acció internacional i establiment d’acords de
col·laboració.

•

Disseny d’un pla de projecció i de posicionament
internacional que permeti conèixer els valors tangibles i
intangibles del territori.

•

•

Permetre l’alineació de les línies i programes comarcals amb
les polítiques i prioritats europees i internacionals.

Participació en actes i activitats d’àmbit europeu,
identificació de bones pràctiques, cerca de
partenariat, identificació d’interlocutors clau
(xarxes, agents internacionals, etc.), de fonts de
finançament, així com l’anàlisi de convocatòries
específiques.

•

Establiment de relacions de cooperació i de treball en xarxa
amb territoris i entitats europees en relació a les línies
estratègiques de desenvolupament comarcal prioritàries.

•

Realització d’actuacions adreçades a la millora del
coneixement sobre temes d’àmbit europeu i la seva
importància per a la ciutadania, entitats i agents del territori.

7.4 Acció europea i internacional

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 4. Transició ecològica
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EIX 1. Governança
1. Per millorar els serveis públics
2. Per optimitzar els procediments
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació

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

5. Per facilitar la comunicació
6. Per millorar el coneixement i anàlisi
del territori
7. Per desenvolupar estratègies

Mecanismes d’execució
previstos

7.1 Planificació estratègica

•

Gestió directa.

7.2 Concertació territorial

•

Convenis.

7.3 Projectes transversals
7.4 Acció europea i internacional

EIX 2. Inclusió i cohesió social

ODS

EIX 4. Transició ecològica
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EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
12. Per garantir la convivència i
cohesió social

EIX 4. Transició ecològica

EIX 2

Inclusió i cohesió
social
39

EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
12. Per garantir la convivència i
cohesió social
12.1 Igualtat i drets civils

Per garantir la convivència
i cohesió social

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

EIX 4. Transició ecològica

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
12.10. Cooperació per al desenvolupament
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EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
12. Per garantir la convivència i
cohesió social
12.1 Igualtat i drets civils

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.

12.2 Migracions i ciutadania
12.3 Joventut
12.4 Gent gran
12.5 Educació

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.

12.6 Voluntariat
12.7 Salut
12.10 Cooperació per al
desenvolupament

EIX 4. Transició ecològica

•

•

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 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
12. Per garantir la convivència i
cohesió social
12.1 Igualtat i drets civils
12.2 Migracions i ciutadania

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.

12.3 Joventut
12.4 Gent gran
12.5 Educació
12.6 Voluntariat
12.7 Salut
12.10 Cooperació per al
desenvolupament

EIX 4. Transició ecològica

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Subvencions.

•

Convenis altres ens.

ODS

42

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

EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
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

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
•

12.7 Salut
12.10 Cooperació per al
desenvolupament

EIX 4. Transició ecològica
•

•

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 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
12. Per garantir la convivència i
cohesió social
12.1 Igualtat i drets civils
12.2 Migracions i ciutadania

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.

12.3 Joventut
12.4 Gent gran
12.5 Educació
12.6 Voluntariat
12.7 Salut
12.10 Cooperació per al
desenvolupament

EIX 4. Transició ecològica

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Convenis altres ens.

ODS
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EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
12. Per garantir la convivència i
cohesió social
12.1 Igualtat i drets civils

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.

12.2 Migracions i ciutadania
12.3 Joventut
12.4 Gent gran
12.5 Educació

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.).

12.6 Voluntariat
12.7 Salut
12.10 Cooperació per al
desenvolupament

EIX 4. Transició ecològica
•

•

•

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 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
12. Per garantir la convivència i
cohesió social
12.1 Igualtat i drets civils
12.2 Migracions i ciutadania

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.

12.3 Joventut
12.4 Gent gran
12.5 Educació
12.6 Voluntariat
12.7 Salut
12.10 Cooperació per al
desenvolupament

EIX 4. Transició ecològica

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Subvencions.

•

Convenis altres ens.

ODS
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EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
12. Per garantir la convivència i
cohesió social

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.

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

Àmbits de treball
•

12.5 Educació
12.6 Voluntariat
12.7 Salut
12.10 Cooperació per al
desenvolupament

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

•

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.

EIX 4. Transició ecològica

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
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EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
12. Per garantir la convivència i
cohesió social
12.1 Igualtat i drets civils

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

12.2 Migracions i ciutadania
12.3 Joventut
12.4 Gent gran
12.5 Educació

Àmbits de treball
•

12.6 Voluntariat
12.7 Salut
12.10 Cooperació per al
desenvolupament

•

EIX 4. Transició ecològica

•

•

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 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
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.

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

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.

EIX 4. Transició ecològica

•

•

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 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
12. Per garantir la convivència i
cohesió social

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.

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

Àmbits de treball
•

12.6 Voluntariat
12.7 Salut
12.10 Cooperació per al
desenvolupament

EIX 4. Transició ecològica

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.

•

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...)

•

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 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
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
12.7 Salut
12.10 Cooperació per al
desenvolupament

EIX 4. Transició ecològica

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.
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.
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EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
12. Per garantir la convivència i
cohesió social
12.1 Igualtat i drets civils

Cooperació per al desenvolupament
Àmbits de treball
•

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

•

12.10 Cooperació per al
desenvolupament

EIX 4. Transició ecològica

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.
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.

•

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.

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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21. Per lluitar contra el canvi climàtic

EIX 4

Transició ecològica
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EIX 1. Governança
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21. Per lluitar contra el canvi climàtic

Per lluitar contra el
canvi climàtic

21.5 Educació ambiental

21.5 Educació ambiental
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EIX 1. Governança

Educació ambiental

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 4. Transició ecològica

Contempla actuacions adreçades a donar suport al desenvolupament d’activitats d’educació i sensibilització mediambiental.

21. Per lluitar contra el canvi climàtic
21.5 Educació ambiental

Àmbits de treball
•

•

Impuls i organització de jornades, visites i materials divulgatius per a personal de les administracions i d’entitats,
centres educatius, i ciutadania en general, en l’àmbit de la
qualitat ambiental.
Desenvolupament de les accions i activitats incloses en el
Pla d’educació ambiental i comunicació del projecte educatiu comarcal sobre gestió de boscos, biomassa i prevenció
d’incendis.

Mecanismes d’execució
previstos
•
•
•
•

Gestió directa.
Subvencions.
Convenis altres ens.
Gestió indirecta per concessió.

ODS

Espais de concertació
i treball territorial
•

Grups de treball tècnic i/o institucionals en funció de les
necessitats de concertació i coordinació del programa.
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Amb el suport de

