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Programa d’Actuació
Comarcal
ODS 4

EIX 2. Inclusió i cohesió social
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social
13. Per potenciar l’ocupació
14. Per impulsar la formació pel
treball

EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica

EIX 2

Inclusió i cohesió
social
2

EIX 2. Inclusió i cohesió social
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
10.2 Suport a les famílies
10.3 Intervenció socioeducativa

Per atendre les famílies,
infància i adolescència

10.4. Transport escolar

12. Per garantir la convivència i
cohesió social
13. Per potenciar l’ocupació
14. Per impulsar la formació pel
treball

10.2. Suport a les famílies
10.3 Intervenció socioeducativa
10.4. Transport escolar

EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica

3

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

EIX 2. Inclusió i cohesió social
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
10.2 Suport a les famílies
10.3 Intervenció socioeducativa
10.4. Transport escolar

12. Per garantir la convivència i
cohesió social
13. Per potenciar l’ocupació
14. Per impulsar la formació pel
treball

EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica

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

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.

10.4. Transport escolar

12. Per garantir la convivència i
cohesió social
13. Per potenciar l’ocupació
14. Per impulsar la formació pel
treball

EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica

•

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.

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

5

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

EIX 2. Inclusió i cohesió social
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
10.2 Suport a les famílies
10.3 Intervenció socioeducativa

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.

10.4. Transport escolar

12. Per garantir la convivència i
cohesió social

Àmbits de treball
•

13. Per potenciar l’ocupació
14. Per impulsar la formació pel
treball

EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica

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 > Per atendre les famílies, infància i adolescència > Transport escolar

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

Transport escolar
Aquest servei contempla com a finalitat la gestió del Servei de transport escolar col·lectiu i dels
ajuts econòmics al desplaçament individual, tant de caràcter obligatori com no obligatori, per a
determinat alumnat i determinats centres docents de la comarca del Vallès Occidental.

10.3 Intervenció socioeducativa
10.4. Transport escolar

12. Per garantir la convivència i
cohesió social
13. Per potenciar l’ocupació
14. Per impulsar la formació pel
treball

EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica

Àmbits de treball
El servei de transport escolar i els ajuts econòmics al
desplaçament en la modalitat d’obligatori i gratuït s’adreça
a l’alumnat que, a proposta dels Serveis Territorials
d’Educació, ha d’escolaritzar-se fora del seu municipi de
residència. Així mateix, el servei de transport escolar en
modalitat no obligatòria i subjecte al pagament de preu
públic s’adreça a determinat alumnat d’ensenyaments
obligatoris que s’ha de desplaçar a centres docents del
mateix municipi però distants del seu lloc de residència.
En aquesta segona modalitat, el servei és prestat en
funció de les consignacions pressupostàries existents i
de factors que es recullen a les Disposicions de gestió del
servei que complementen el Reglament i que s’actualitzen
per a cada curs escolar.

Espais de concertació
i treball territorial
Comissió mixta de Transport Escolar.

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

ODS

Amb la finalitat de poder oferir aquests serveis es formalitza un conveni de delegació de competències amb el
Departament d’Educació, mitjançant el qual s’aporta part
del finançament.
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EIX 2. Inclusió i cohesió social
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social

Per garantir la convivència
i cohesió social

12.3 Joventut
12.5 Educació
12.6 Voluntariat

12.3. Joventut

12.10 Cooperació per al
desenvolupament

12.5. Educació

13. Per potenciar l’ocupació
14. Per impulsar la formació pel
treball

12.6. Voluntariat
12.10. Cooperació per al desenvolupament

EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica
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EIX 2. Inclusió i cohesió social > Per garantir la convivència i cohesió social > Joventut

EIX 2. Inclusió i cohesió social
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
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.

12.3 Joventut
12.5 Educació
12.6 Voluntariat
12.10 Cooperació per al
desenvolupament

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.).

13. Per potenciar l’ocupació
14. Per impulsar la formació pel
treball

EIX 3. Reactivació econòmica

•

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 2. Inclusió i cohesió social > Per garantir la convivència i cohesió social > Joventut

EIX 2. Inclusió i cohesió social
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social
12.3 Joventut

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.

12.5 Educació
12.6 Voluntariat
12.10 Cooperació per al
desenvolupament
13. Per potenciar l’ocupació
14. Per impulsar la formació pel
treball

EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Subvencions.

•

Convenis altres ens.

ODS

10

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

EIX 2. Inclusió i cohesió social
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
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

12.3 Joventut
12.5 Educació
12.6 Voluntariat
12.10 Cooperació per al
desenvolupament

Àmbits de treball
•

13. Per potenciar l’ocupació
14. Per impulsar la formació pel
treball

•

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

EIX 2. Inclusió i cohesió social
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social

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.

12.3 Joventut
12.5 Educació
12.6 Voluntariat
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.

13. Per potenciar l’ocupació
14. Per impulsar la formació pel
treball

EIX 3. Reactivació econòmica
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 2. Inclusió i cohesió social > Per garantir la convivència i cohesió social > Cooperació per al
desenvolupament

EIX 2. Inclusió i cohesió social
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social

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.

12.3 Joventut
12.5 Educació
12.6 Voluntariat
12.10 Cooperació per al
desenvolupament
13. Per potenciar l’ocupació
14. Per impulsar la formació pel
treball

EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica

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 2. Inclusió i cohesió social > Per garantir la convivència i cohesió social > Cooperació per al
desenvolupament

EIX 2. Inclusió i cohesió social
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social

Cooperació per al desenvolupament
Àmbits de treball
•

12.3 Joventut
12.5 Educació
12.6 Voluntariat
12.10 Cooperació per al
desenvolupament
•

13. Per potenciar l’ocupació
14. Per impulsar la formació pel
treball

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.

EIX 3. Reactivació econòmica
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.

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
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
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

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

14. Per impulsar la formació pel
treball

EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica
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EIX 2. Inclusió i cohesió social > Per potenciar l’ocupació > Millora de l’ocupabilitat

EIX 2. Inclusió i cohesió social
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social

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.

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

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.

14. Per impulsar la formació pel
treball

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.

EIX 3. Reactivació econòmica

Àmbits de treball

EIX 4. Transició ecològica

Programes de millora de l’ocupabilitat
•

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
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social
13. Per potenciar l’ocupació

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).

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
14. Per impulsar la formació pel
treball

EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Convenis altres ens.

ODS
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EIX 2. Inclusió i cohesió social > Per potenciar l’ocupació > Atenció integral de persones joves

EIX 2. Inclusió i cohesió social
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social

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.

13. Per potenciar l’ocupació
13.1 Millora de l’ocupabilitat
13.2 Atenció integral de persones
joves

Àmbits de treball
•

13.3 Igualtat de gènere a l’ocupació
13.4 Qualitat de l’ocupació
14. Per impulsar la formació pel
treball

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.

•

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.

EIX 4. Transició ecològica

•

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
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència

Atenció integral de persones joves

12. Per garantir la convivència i
cohesió social

Espais de concertació
i treball territorial

13. Per potenciar l’ocupació

•

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
14. Per impulsar la formació pel
treball

EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Subvencions.

•

Convenis altres ens.

ODS
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EIX 2. Inclusió i cohesió social > Per potenciar l’ocupació > Igualtat de gènere a l’ocupació

EIX 2. Inclusió i cohesió social
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social

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.

13. Per potenciar l’ocupació
13.1 Millora de l’ocupabilitat
13.2 Atenció integral de persones
joves

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.

13.3 Igualtat de gènere a l’ocupació
13.4 Qualitat de l’ocupació
14. Per impulsar la formació pel
treball

EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica

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.

Àmbits de treball
•

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
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència

Igualtat de gènere a l’ocupació

12. Per garantir la convivència i
cohesió social

Espais de concertació
i treball territorial

13. Per potenciar l’ocupació

•

Comissió Comarcal del Promoció Econòmica i Ocupació.

13.1 Millora de l’ocupabilitat

•

Grup motor Ocupació de Qualitat.

13.2 Atenció integral de persones
joves

•

Grup de treball tècnic d’ocupació (municipis).

13.3 Igualtat de gènere a l’ocupació

•

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

13.4 Qualitat de l’ocupació
14. Per impulsar la formació pel
treball

Mecanismes d’execució
previstos

EIX 3. Reactivació econòmica

•

Gestió directa.

EIX 4. Transició ecològica

•

Convenis altres ens.

ODS
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EIX 2. Inclusió i cohesió social > Per potenciar l’ocupació > Qualitat de l’ocupació

EIX 2. Inclusió i cohesió social
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
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.

14. Per impulsar la formació pel
treball

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.

EIX 3. Reactivació econòmica

Àmbits de treball

EIX 4. Transició ecològica

•

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
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència

Qualitat de l’ocupació

12. Per garantir la convivència i
cohesió social

Espais de concertació
i treball territorial

13. Per potenciar l’ocupació

•

Comissió Comarcal del Promoció Econòmica i Ocupació.

13.1 Millora de l’ocupabilitat

•

Grup motor Ocupació de Qualitat.

13.2 Atenció integral de persones
joves

•

Grup de treball tècnic d’ocupació (municipis).

13.3 Igualtat de gènere a l’ocupació

•

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

13.4 Qualitat de l’ocupació
14. Per impulsar la formació pel
treball

Mecanismes d’execució
previstos

EIX 3. Reactivació econòmica

•

Gestió directa.

EIX 4. Transició ecològica

•

Convenis altres ens.

ODS
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EIX 2. Inclusió i cohesió social
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social

Per impulsar la
formació pel treball

13. Per potenciar l’ocupació
14. Per impulsar la formació pel
treball
14.1 Formació professional integrada
14.2 Vocacions emergents i
prioritàries

14.1 Formació professional integrada
14.2 Vocacions emergents i prioritàries

EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica
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EIX 2. Inclusió i cohesió social
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social
13. Per potenciar l’ocupació
14. Per impulsar la formació pel
treball
14.1 Formació professional integrada
14.2 Vocacions emergents i
prioritàries

EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica

Formació professional integrada
La Formació Professional (FP) és un vector clau pel futur social i econòmic dels territoris, per la
qualitat de l’ocupació i per la competitivitat del teixit empresarial. És fonamental valoritzar la seva
funció per a continuar incrementant el percentatge de població activa amb cicles professionals i
certificats de professionalitat.
La connexió del conjunt de centres formatius amb el teixit empresarial és també un aspecte
estratègic per a poder desplegar les innovacions que el sistema formatiu requereix i donar així
respostes concretes a les noves necessitats formatives. Exemples com el desplegament de la
formació dual posen encara més de manifest la necessitat d’implementar noves formes de participació públic-privada.
Finalment, cal destacar, la importància de la cooperació territorial a la comarca per a construir
estratègies d’anàlisi, planificació i intervenció, amb el protagonisme dels Consells de la Formació
professional i dels agents locals i socials en la presa de decisions, per ajustar i modificar les polítiques de formació professional i l’oferta formativa existent.

Àmbits de treball
•

Valoritzar la FP des d’una visió integrada desenvolupant
actuacions i elaborant recursos i materials, com el Catàleg
d’Oferta formativa del Vallès Occidental, per tal d’incrementar el coneixement del seu potencial entre la ciutadania.

•

Impulsar les passarel·les existents del propi sistema formatiu, especialment, amb l’ús i coneixement dels Certificats de
Professionalitat entre el teixit empresarial, la població activa i
centres formatius com a aposta i mecanisme principal per a
potenciar una formació integrada i al llarg de la vida.

•

•

Impulsar la connexió empresa, alumnat i centres de
formació a partir de la promoció i millora dels diferents mecanismes de cooperació, com pràctiques
professionals, formació dual o a mida, i la mobilitat
internacional com a eines fonamentals de qualificació de les persones.

•

Impulsar projectes de transició escola-treball especialment amb els col·lectius amb risc d’abandonament dels sistema educatiu obligatori i fomentant la
innovació i emprenedoria com a competències clau.

Desenvolupar actuacions per apropar-se i conèixer les necessitats i preocupacions del teixit empresarial, configurant un
entorn territorial en xarxa entre els agents de la formació i el
teixit productiu capaç de compartir i crear iniciatives innovadores i singulars.
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EIX 2. Inclusió i cohesió social
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social

Formació professional integrada
Àmbits de treball
•

13. Per potenciar l’ocupació
14. Per impulsar la formació pel
treball
14.1 Formació professional integrada
14.2 Vocacions emergents i
prioritàries

•

EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica

•

Elaborar informes i estudis per a millorar el coneixement i
informació disponible de les necessitats formatives i ocupacionals en base a les especialitzacions econòmiques i
les estratègies territorials i mitjançant l’anàlisi quantitatiu,
la prospectiva i grups de reflexió temàtics, tot fomentant la
reflexió i actuacions de millora.
Realitzar activitats de formació de formadores i formadors
i intercanvi de bones pràctiques davant els nous reptes de
la formació, especialment, les derivades de la crisi social i
econòmica, com és la docència híbrida.
Impulsar i dinamitzar la Mesa de la formació pel treball del
Vallès Occidental, amb la implicació dels consells locals de
la formació, com l’espai de cooperació i concertació públic i
privat del Vallès Occidental de la formació professional, amb
la participació del conjunt de persones professionals de l’àmbit i també, apostant per incrementar la cooperació política,
especialment, amb les regidories d’educació.

Espais de concertació
i treball territorial
•

Comissió Comarcal del Promoció Econòmica i
Ocupació.

•

Taula política de Regidories d’Educació.

•

Mesa de la Formació pel treball del Vallès Occidental.

•

Grup motor de la mesura formació amb els Consells
locals.

•

Grup de treball tècnic de formació.

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Convenis altres ens.

ODS
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EIX 2. Inclusió i cohesió social
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social

Vocacions emergents i prioritàries
En un context de canvi i transformació del model productiu, energètic i de consum, proporcionar
coneixement de referència i rellevant sobre les dinàmiques presents i futures del mercat laboral
és fonamental perquè el conjunt d’agents públics i privats puguin desenvolupar programes i serveis d’orientació i ocupació de qualitat.

13. Per potenciar l’ocupació
14. Per impulsar la formació pel
treball
14.1 Formació professional integrada
14.2 Vocacions emergents i
prioritàries

Alhora, és necessari informar, divulgar i presentar als nous i futurs treballadors i treballadores, i
a la població activa en general, l’oferta d’ocupacions existents i futures al territori, d’una forma
atractiva i d’acord amb les bases estratègiques i especialitzacions econòmiques de la comarca.

Àmbits de treball
•

Realitzar activitats d’identificació i anàlisi dels perfils ocupacionals en sectors econòmics en expansió i/o prioritaris, a
partir del contacte directe amb els agents formatius i empreses de referència.

•

Actualitzar, millorar i divulgar el coneixement i informació
disponible i contrastada sobre les sortides professionals, els
itineraris i les trajectòries laborals en ocupacions emergents.

EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica

•

Impulsar campanyes de comunicació, materials o productes
específics de divulgació, com el Catàleg de vocacions industrials prioritàries.

•

Gestionar i executar programes de foment de vocacions
emergents entre la joventut, amb la realització d’activitats,
tallers i recursos metodològics específics, com per exemple,
el programa Indústria tecnològica a l’aula.

•

Activar una xarxa de cooperació amb el conjunt
d’empreses i institucions de referència perquè
col·laborin i participin en els programes i activitats
de foment de les vocacions, prioritzant una formació pràctica i vivencial.

•

Desenvolupar noves eines, serveis i recursos per
millorar l’orientació formativa i professional, reforçant els sistemes d’orientació en les transicions i
participant i realitzant accions vinculades a les fires i
activitats d’orientació educativa.
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EIX 2. Inclusió i cohesió social
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència

Vocacions emergents i prioritàries

12. Per garantir la convivència i
cohesió social

Espais de concertació
i treball territorial

13. Per potenciar l’ocupació

•

Comissió Comarcal del Promoció Econòmica i Ocupació.

14. Per impulsar la formació pel
treball

•

Taula política de Regidories d’Educació.

•

Mesa de la Formació pel treball del Vallès Occidental.

•

Grup motor Formació amb els Consells locals.

•

Grup de treball tècnic de formació.

14.1 Formació professional integrada
14.2 Vocacions emergents i
prioritàries

EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Convenis altres ens.

ODS
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EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
17. Per accelerar la transformació
industrial
18. Per recolzar l’activitat empresarial
i la innovació
19. Per promoure el turisme i la
cultura

EIX 4. Transició ecològica

EIX 3

Reactivació econòmica
29

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
17. Per accelerar la transformació
industrial
17.2 Indústria 4.0 i fabricació digital
18. Per recolzar l’activitat empresarial
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Indústria 4.0 i fabricació digital
El canvi de paradigma generat per la indústria 4.0 o quarta revolució industrial requereix de noves
solucions i serveis al teixit productiu per tal d’afrontar els nous reptes tecnològics i digitals. La
incorporació progressiva de noves tecnologies disruptives suposa una avantatge competitiu per les
empreses, que necessitaran de la col·laboració i implicació dels diferents agents que intervenen en
la quíntuple hèlix.
En aquest procés, accelerat per a la crisi social i econòmica, les PIMEs requereixen suport, eines i
acompanyament per a iniciar processos de canvi de model de negoci i producció i, progressivament,
transformar les organitzacions en fàbriques intel·ligents i connectades.
En l’ecosistema d’agents vinculats a la innovació emergeixen els espais i centres de fabricació digital, que faciliten el desenvolupament social, econòmic i tecnològic dels municipis. Apropen les noves
tecnologies i contribueixen a reduir la bretxa digital i garantir la igualtat d’oportunitats. Fomentar el
treball en xarxa entre ells, per promoure i apropar els recursos i serveis relacionats amb la innovació
social i digital a la ciutadania, emprenedoria i empreses, és fonamental per a garantir la seva consolidació i millora.

Àmbits de treball
Indústria 4.0
•

Realitzar activitats de promoció, sensibilització i informació
de la digitalització i incorporació de noves tecnologies entre el
teixit productiu de la mà dels ajuntaments i agents econòmics.

•

Donar suport a la transformació digital de la PIME industrial
amb un assessorament inicial que valori la seva maduresa
digital i identifiqui les passes a seguir.

•

Articular serveis i programes d’acompanyament especialitzat i cercar recursos per a la implementació de tecnologies
innovadores.

•

Promoure i dinamitzar espais d’intercanvi entre els
agents que participen en l’ecosistema innovació
per a cocrear projectes, eines i instruments que
fomentin i afavoreixin la transformació industrial de
les empreses.

•

Teixir noves aliances i establir col·laboracions
públic-privades per promoure la transferència de coneixement entre les empreses i agents d’innovació.
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Àmbits de treball
Espais de fabricació digital
•

18. Per recolzar l’activitat empresarial
i la innovació
19. Per promoure el turisme i la
cultura

Desplegar un pla d’acció col·laboratiu i consolidar el treball
en xarxa entre els espais de fabricació digital de la comarca
per facilitar la cooperació, la transferència de coneixement i
la cultura digital.

•

Dissenyar i desenvolupar nous projectes i serveis que donin
resposta als nous reptes de la innovació digital i tecnològica
i de competitivitat empresarial.

•

Establir noves relacions i sinèrgies entre els diferents
agents del territori, desenvolupant nous projectes i iniciatives compartides, i fomentant l’emprenedoria i fent créixer
el talent i la cultura maker.

•

Realitzar actuacions que permetin el posicionament dels
espais com a referents en la fabricació digital al territori, a
l’hora d’accelerar l’apoderament digital en els àmbits social,
educatiu i empresarial, a partir de l’experiència i bona pràctica de la fabricació de material sanitari.

EIX 4. Transició ecològica

•

Dissenyar i impulsar actuacions de comunicació i màrqueting d’aquests espais: jornades de portes obertes, antena
tecnològica,...

•

Realitzar activitats de difusió i formació sobre fabricació
digital als centres educatius, entitats, ciutadania, etc...

Espais de concertació
i treball territorial
•

Comissió Comarcal del Promoció Econòmica i
Ocupació.

•

Plenari Pla de Reactivació Econòmica.

•

Grup impulsor Pacte per la Reindustrialització.

•

Grup motor de Digitalització.

•

Xarxa d’Espais de Fabricació Digital.

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Subvencions.

•

Convenis altres ens.

ODS
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Cultura emprenedora
L’existència continuada de reptes associats a necessitats de millora, canvis tecnològics o efectes de
crisis socials, econòmiques i fins i tot sanitàries, posa en valor l’impuls d’actuacions que donin suport
al desenvolupament d’una actitud emprenedora entre la societat i al llarg de la vida. L’entrenament
de competències emprenedores té valor tant pel desenvolupament personal com professional, en un
context en el que cada vegada més el que importa és el “potencial de fer”, la capacitat d’una persona
per fer front als canvis amb actitud proactiva, iniciativa i capacitat per a la resolució de problemes.

19. Per promoure el turisme i la
cultura

Aquest programa té com a finalitat promoure la cultura emprenedora de les persones, ja sigui per tirar
endavant un projecte d’emprenedoria professional individual, d’emprenedoria social o d’emprenedoria
corporativa a partir del desplegament d’actuacions al voltant de dos àmbits de treball: cultura emprenedora a l’escola i emprenedoria al llarg de la vida.

EIX 4. Transició ecològica

Àmbits de treball
Cultura emprenedora a l’escola
•

•

Participació activa en el projecte Cultura Emprenedora a
l’Escola de la Diputació de Barcelona (CuEme), facilitant
la participació en el programa d’escoles de primària de
municipis petits.
Col·laboració amb iniciatives de foment de
l’emprenedoria a nivell comarcal, com el concurs
“Premis Nous professionals” liderat per l’Ajuntament de
Terrassa.

Emprenedoria al llarg de la vida
•

•

Promoció propostes orientades a l’emprenedoria en
economies emergents i alternatives, amb especial
atenció a la transició ecològica i el desenvolupament de
l’Economia Social i Solidària.

Espais de concertació
i treball territorial
•

•
•

Comissió Comarcal de Promoció Econòmica i
Ocupació.
Grup de treball amb municipis participants en CuEme.
Grups de treball específics segons iniciatives

Mecanismes d’execució
previstos
•
•

Gestió directa.
Convenis altres ens.

ODS

Aprofitament de recursos comarcals per l’impuls de
l’emprenedoria amb l’activació d’espais d’intercanvi.
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Competitivitat turística de la
comarca
El servei de turisme té com a finalitat situar la comarca del Vallès Occidental com a destinació turística, amb un desenvolupament turístic sostenible, viable, inclusiu i de qualitat, mantenint l’equilibri amb
el medi social, econòmic i ambiental de la comarca.
Aquest programa té com a finalitat generar un entorn territorial facilitador basat en la qualitat de l’oferta mitjançant programes de dinamització, assessorament i capacitació així com la implementació de
distintius que posin de relleu el desenvolupament de l’activitat turística de manera sostenible així com
una comercialització responsable.
Per assolir aquest fita contempla els següents objectius:
•

Promoure la incorporació de nous coneixements que afavoreixin la millora de la competitivitat de
les empreses del sector turístic així com la gestió responsable i sostenible i el seu compromís i
implicació, social i medi ambiental.

•

Ampliar el coneixement dels recursos turístics del territori i incorporar nous elements que
afavoreixin la millora del servei d’informació turística, així com el nivell de satisfacció de les persones
que visitin la comarca.

•

Impulsar l’activitat econòmica i l’ocupació en el sector, mitjançant el suport a la creació de noves
iniciatives i projectes de caràcter públic i/o privat, així com l’acompanyament a la consolidació
d’iniciatives ja creades.

•

Dinamització econòmica del territori mitjançant la creació de sinèrgies i escenaris propicis entre els
agents de la comarca que permetin generar oferta turística adaptada a la demanda.
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Competitivitat turística de la
comarca
Àmbits de treball
•

19. Per promoure el turisme i la
cultura
19.1 Competitivitat turística de la
comarca

•

19.2 Desenvolupament i gestió
turística
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Formació especialitzada: realització i promoció d’accions
de millora de la capacitació de les persones professionals
dels sector turístic.
Implementació del Compromís per la sostenibilitat
Biosphere a la comarca mitjançant la sensibilització
per a la captació de noves empreses, acompanyament
en la capacitació, assessorament i el seguiment dels
compromisos i l’avaluació.

•

Coordinació i gestió de la xarxa de Punts d’informació
turística de la comarca: captació, formació específica,
grups de treball i espais de xarxa, coneixement del
territori, elaboració de materials, etc.

•

Assessorament i suport tècnic als equips dels ens locals
fomentant les actuacions integrals i interdepartamentals,
i posant en valor projectes turístics d’àmbit supralocal.

•

Realització d’activitats de treball conjunt amb els
ajuntaments de la comarca per al disseny de plans
estratègics i/o de màrqueting locals.

•

Suport i assessorament a empreses i/o entitats de la
comarca en aspectes relacionats amb la seva gestió,
millora i orientació, de l’activitat turística.

Espais de concertació
i treball territorial
•

Taula de treball de Turisme Vallès Occidental.

•

Taula de Sostenibilitat del Vallès Occidental.

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Convenis altres ens.

ODS
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Desenvolupament i gestió turística
Aquest programa té com a finalitat augmentar la cooperació, l’anàlisi i la planificació territorial del sector turístic i potenciar la transferència de coneixement, amb la sostenibilitat com a eix central.
Per assolir aquest fita contempla els següents objectius:
•

Impulsar un model de desenvolupament del territori i de l’activitat turística basat en criteris de
qualitat, de sostenibilitat i de reconeixement per part dels mercats i segments destinataris de
l’oferta de la nostra comarca.

19.1 Competitivitat turística de la
comarca

•

Aportar coneixement de la realitat turística de la comarca a partir de la realització de treballs tècnics i
estudis per temàtiques d’interès pel sector turístic.

19.2 Desenvolupament i gestió
turística

•

Aportar coneixement de la realitat turística de la comarca a partir de la definició, recollida,
sistematització i integració de dades clau per al disseny, desenvolupament i avaluació de les accions
i projectes.

•

Establir polítiques alineades amb les diferents administracions competents en matèria de turisme
així com col·laboracions amb entitats locals i comarcals que reforcin l’oferta turística comarcal.

19. Per promoure el turisme i la
cultura
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Àmbits de treball
•

La sostenibilitat, eix central del desenvolupament turístic.
Realització de les actuacions corresponents per a l’adhesió
de la destinació Vallès Occidental al Compromís per
la sostenibilitat Biosphere: compliment dels requisits,
capacitació, seguiment i actualització. Cooperació amb el
Parc Natural Sant Llorenç del Munt i l’Obac, en programes
vinculats al turisme sostenible (La Carta Europea de
Turisme Sostenible), que té com a finalitat millorar el
desenvolupament i la gestió del turisme en els espais
naturals tenint en compte les necessitats medi ambientals,
els residents locals, les empreses i els visitants.

•

Estudis i treballs tècnics. Realització de diagnosis,
estudis sectorials i informes per a un millor
coneixement de l’oferta i la demanda dels mercats
que permetin orientar les actuacions a desenvolupar,
tant des de l’administració, com des del sector privat.

•

Dades estadístiques i coneixement de mercats.
Recollida i gestió d’informació i dades estadístiques
que permetin millorar el coneixement dels mercats
així com el disseny de nous projectes i actuacions.
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•
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turística

•
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Relacions institucionals i cooperació. Propiciant escenaris
per tal d’establir aliances que permetin un millor
desenvolupament dels projectes així com, per trobar
punts de comú que suposin futures accions de cooperació
entre administracions. Augmentar la cooperació, l’anàlisi
i la planificació territorial del sector turístic i potenciant la
transferència de coneixement i la sostenibilitat com a eix
central.

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Convenis altres ens.

ODS

Planificació turística. Disseny i execució de les accions
previstes per al desenvolupament de les línies
estratègiques que han de permetre assolir l’objectiu de
posicionar el Vallès Occidental com a destinació turística
i recerca de fonts de finançament per a portar a terme
accions dins dels àmbits de treball establerts.

Espais de concertació
i treball territorial
•

Taula de treball de Turisme Vallès Occidental.

•

Taula de Sostenibilitat del Vallès Occidental.

•

Grups de treball àmbits (negocis, esportiu,...).
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21.5 Educació ambiental
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Educació ambiental

EIX 3. Reactivació econòmica
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
22. Per impulsar l’economia circular

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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Ciutadania i consum responsable
La transició cap una economia més sostenible a través de la implementació de l’EC és inviable sense
modificacions profundes en els hàbits de vida d’una societat acostumada a un consum creixent,
excessiu i inconscient. I es requereix el paper proactiu de la ciutadania, amb un pensament i visió
circular de la seva activitat, per fer efectiva la transició circular.
Els principals objectius d’aquest programa són:
•

Despertar la consciència i responsabilitat respecte al rol individual i col·lectiu envers la sostenibilitat.

•

Contribuir a la incorporació de nous hàbits i estils de vida i de consum amb una visió de circularitat,
posant l’èmfasi en la l’aprofitament, la reparació, la reutilització i ús compartit... de productes i
materials.

•

Apoderar la ciutadania, amb informacions i accions per treballar nous valors i per actuar de forma
proactiva influenciant el mercat.

Àmbits de treball
•

•

•

Creació d’espais de reflexió amb agents rellevants per
avançar en l’apoderament de la ciutadania i l’augment del
consum sostenible per analitzar i compartir estratègies,
sinèrgies i treball en xarxa.
Sensibilització de la ciutadania envers la necessitat d’actuar i
canviar hàbits de vida, compra i consum, amb accions informatives i formatives.
Informació i sensibilització sobre EC a diferents públics, des
de la població jove en el marc de la formació reglada fins a la
ciutadania en general en el marc d’accions informals.

•

Desenvolupament d’iniciatives i accions experiencials per donar a conèixer l’aplicació d’un pensament
circular.

•

Activació d’experiències de col·laboració entre la ciutadania i els agents del comerç, la restauració i altres
per fer canvis reals i efectius.

•

Generació i dinamització de canals de comunicació
de propostes, recursos, oferta de productes...
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Espais de concertació
i treball territorial
•
•
•

Plenari Vallès Circular.
Grup impulsor Vallès Circular.
Grup motor Sostenibilitat i Economia Circular.

Mecanismes d’execució
previstos
•
•

Gestió directa.
Convenis altres ens.

ODS
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Amb el suport de

