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1.1 Innovació permanent
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1.2 Mancomunació i economies d’escala

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

1.3 Transferència bones pràctiques
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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
3. Per millorar els equipaments
comarcals

•

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.

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 3. Reactivació econòmica

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

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.

EIX 4. Transició ecològica

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
3. Per millorar els equipaments
comarcals
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

•

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

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica

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
3. Per millorar els equipaments
comarcals
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació

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

•

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

•

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

EIX 2. Inclusió i cohesió social

•

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.

EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica

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
3. Per millorar els equipaments
comarcals

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
•

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 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica

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.

3. Per millorar els equipaments
comarcals
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

Àmbits de treball
Fiscalitat local
•

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.

7. Per desenvolupar estratègies

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
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
3. Per millorar els equipaments
comarcals

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

7. Per desenvolupar estratègies

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

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.

•

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

6. Per millorar el coneixement i anàlisi
del territori

Impulsar i donar suport en la simplificació administrativa,
per a aconseguir un entorn normatiu i institucional el més
favorable possible.

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Convenis ens locals.

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.

ODS

EIX 4. Transició ecològica
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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
2.6 Patrimoni catalogat
3. Per millorar els equipaments
comarcals
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació
5. Per facilitar la comunicació

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
2.6 Patrimoni catalogat

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

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

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.

2.6 Patrimoni catalogat
3. Per millorar els equipaments
comarcals

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.

6. Per millorar el coneixement i anàlisi
del territori

•

Gestió administrativa dels recursos humans.

7. Per desenvolupar estratègies

•

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

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

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.

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica

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
2.6 Patrimoni catalogat

Àmbits de treball
•

•

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.

3. Per millorar els equipaments
comarcals
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

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

Espais de concertació
i treball territorial
•

Comissió de Transparència.

•

Comissió d’Ètica.

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 > 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

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
•

2.6 Patrimoni catalogat
3. Per millorar els equipaments
comarcals
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació
5. Per facilitar la comunicació

•

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.

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

EIX 2. Inclusió i cohesió social

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

EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica
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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
2.6 Patrimoni catalogat
3. Per millorar els equipaments
comarcals
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació

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
•

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

•

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.

7. Per desenvolupar estratègies

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
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
2.6 Patrimoni catalogat
3. Per millorar els equipaments
comarcals

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

•

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.

•

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).

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica

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.

•

Convenis.

•

Gestió indirecta per concessió.

ODS
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EIX 1. Governança > Per optimitzar els procediments > Patrimoni catalogat

EIX 1. Governança

Patrimoni catalogat

1. Per millorar els serveis públics

Aquest programa té com a finalitat protegir el patrimoni comarcal catalogat.

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
2.6 Patrimoni catalogat
3. Per millorar els equipaments
comarcals
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació

Àmbits de treball
•

•

Gestió de la declaració de Béns d’interès local per aquells
municipis de menys de 5.000 habitants.
Col·laboració tècnica amb els ajuntaments per vetllar per a la
conservació d’aquests béns.

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.

•

Subvencions.

•

Convenis altres ens.

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 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
3. Per millorar els equipaments
comarcals
3.1 Inversions i manteniment
3.2 Renovació, concessió i
equipaments Mercavallès i
pistes de conduir
3.3 Gestió del mercat comarcal
Mercavallès
3.4 Gestió de les pistes de conduir
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació
5. Per facilitar la comunicació

Per millorar els
equipaments comarcals
3.1 Inversions i manteniment
3.2 Renovació, concessió i equipaments
Mercavallès i pistes de conduir
3.3 Gestió del mercat comarcal Mercavallès
3.4 Gestió de les pistes de conduir

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

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica
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EIX 1. Governança > Per millorar els equipaments comarcals > Inversions i manteniment

EIX 1. Governança
1. Per millorar els serveis públics
2. Per optimitzar els procediments
3. Per millorar els equipaments
comarcals
3.1 Inversions i manteniment
3.2 Renovació, concessió i
equipaments Mercavallès i
pistes de conduir

Inversions i manteniment
Aquest programa té com a finalitat promoure i donar suport tècnic a la gestió d’inversions públiques del Consell Comarcal en els seus béns immobles. Així mateix, prestar suport tècnic en la
matèria als ajuntaments amb qui es puguin subscriure convenis amb aquesta finalitat.

Àmbits de treball
•

3.3 Gestió del mercat comarcal
Mercavallès
3.4 Gestió de les pistes de conduir
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació

•

Seguiment de l’estat de conservació, planificació
d’accions preventives i d’accions correctives de
manteniment del patrimoni immoble del Consell
Comarcal.

•

Gestió del manteniment i de resolució d’incidències, dels
diversos edificis i d’equipaments, d’espais de circulació,
de recintes i de finques de l’entitat, per tal de millorar-ne
les condicions d’ús i l’accessibilitat a la ciutadania.

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

Elaboració de propostes, dissenys d’intervencions,
recerca de finançament, redacció, gestió i direcció de
projectes, i gestió de l’execució d’obres, de nova inversió,
reposició o manteniment, i de gestió de finques, tant del
patrimoni propi o de gestió delegada al Consell Comarcal.

•

Redacció i gestió del Pla de Manteniment de
la seu comarcal, amb designació de la figura de
Responsable del Manteniment de la seu comarcal.

•

Suport i atenció als municipis de la comarca amb
conveni subscrit a tal efecte, en relació amb la
gestió de serveis tècnics municipals, com per
exemple: neteja viària, clavegueram, abastament
d’aigua, enllumenat públic i manteniment
d’instal·lacions, així com la conservació i la
rehabilitació d’equipaments o de finques
municipals.

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

•

Subvencions.

•

Convenis altres ens.

ODS
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EIX 1. Governança > Per millorar els equipaments comarcals > Renovació, concessió i
equipaments Mercavallès i pistes de conduir

EIX 1. Governança
1. Per millorar els serveis públics
2. Per optimitzar els procediments
3. Per millorar els equipaments
comarcals

Renovació, concessió i equipaments
Mercavallès i pistes de conduir

3.2 Renovació, concessió i
equipaments Mercavallès i
pistes de conduir

El servei públic de mercat comarcal majorista de fruites i verdures Mercavallès, així com els
terrenys que es destinen a Pistes de Conduir per a l’ensenyament i exàmens de conducció de vehicles a motor, són copropietat dels ajuntaments de Sabadell i Terrassa. Aquests, per acord dels
respectius plenaris, van delegar en el Consell Comarcal l’organització, direcció, funcionament i
potestat reglamentària del servei públic municipal de Mercavallès i van fer concessió de l’ús dels
terrenys per a les Pistes de Conduir.

3.3 Gestió del mercat comarcal
Mercavallès

La concessió i delegació finalitzen l’any 2026 i és voluntat de les parts renovar-la, així com renovar
i millorar els equipaments.

3.1 Inversions i manteniment

3.4 Gestió de les pistes de conduir
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació

Àmbits de treball

•

Diagnosi i inventari gràfic de les ocupacions actuals a
Mercavallès, restitucions necessàries, avantprojecte
d’obres i avantprojecte de Pla de Comunicació.

Procediments de licitació i d’adjudicació de les
concessions de parades i espais de Mercavallès i de
la gestió i l’explotació de les Pistes de Conduir.

•

Redacció, licitació i execució del projecte d’obres de
renovació de Mercavallès

•

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

Constitució d’un Equip Tècnic Multidisciplinari del Consell
Comarcal amb dedicació als treballs i d’una Comissió de
Seguiment política.

A partir de l’aprovació de la concessió dels
ajuntaments al Consell Comarcal: estudi de mercat
que permeti valorar les concessions de parades i
d’altres espais de Mercavallès i l’explotació de les
Pistes de Conduir.

Formalització de la concessió i la delegació del servei de
Mercavallès i dels terrenys per a les Pistes de Conduir,
per part dels ajuntaments de Sabadell i Terrassa a favor
del Consell Comarcal.

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

•

•

5. Per facilitar la comunicació

•

EIX 4. Transició ecològica
•

Diagnosi i inventari gràfic de les ocupacions actuals dels
terrenys de les Pistes de Conduir, estudi de necessitats a
futur i prospecció de concessionaris.
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EIX 1. Governança > Per millorar els equipaments comarcals > Renovació, concessió i
equipaments Mercavallès i pistes de conduir

EIX 1. Governança
1. Per millorar els serveis públics
2. Per optimitzar els procediments
3. Per millorar els equipaments
comarcals
3.1 Inversions i manteniment
3.2 Renovació, concessió i
equipaments Mercavallès i
pistes de conduir
3.3 Gestió del mercat comarcal
Mercavallès
3.4 Gestió de les pistes de conduir
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació
5. Per facilitar la comunicació

Espais de concertació i treball
territorial
Comissió de Seguiment amb els Ajuntaments de
Sabadell i Terrassa.

Mecanismes d’execució previstos
•

Gestió directa.

•

Subvencions.

•

Convenis altres ens.

•

Concessions.

ODS

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

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica
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EIX 1. Governança > Per millorar els equipaments comarcals > Gestió del mercat
comarcal Mercavallès

EIX 1. Governança
1. Per millorar els serveis públics
2. Per optimitzar els procediments
3. Per millorar els equipaments
comarcals
3.1 Inversions i manteniment
3.2 Renovació, concessió i
equipaments Mercavallès i
pistes de conduir
3.3 Gestió del mercat comarcal
Mercavallès

Gestió del mercat comarcal
Mercavallès
El mercat comarcal majorista de fruites i verdures Mercavallès és copropietat dels ajuntaments
de Sabadell i Terrassa que, per acord dels respectius plenaris, han delegat fins al 2026 la gestió
del Mercat al Consell Comarcal, a qui correspon l’organització, direcció, funcionament i potestat reglamentària d’aquest servei públic. El Consell Comarcal ha fet concessió de les parades i
espais, que finalitzen sense opció de pròrroga el 2022.

Àmbits de treball

3.4 Gestió de les pistes de conduir
•

Gestionar el funcionament ordinari de Mercavallès, amb
impuls i coordinació del procés de millora permanent per
tal de treballar en l’equilibri i eficiència la seva gestió.

•

Treballar per a identificar i implementar progressivament
elements que afavoreixin un model de gestió més
sostenible a nivell econòmic, social i ambiental.

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 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica

•

Promocionar i dinamitzar el mercat, amb disseny de
mesures específiques de dinamització que impliquin tant
a la gestió de les parades com a la resta d’operadors,
en la que el mercat jugui un paper motor tot aprofitant
la seva centralitat en el sector, guanyant visibilitat i
reconeixement en l’entorn.
Formalitzar acords i seguir els establerts entre el Consell
Comarcal, l’Associació de Majoristes de Mercavallès, els
ajuntaments de Sabadell i Terrassa.

•

Realització d’actuacions adreçades a la millora de la
qualitat i bon funcionament de tots els seus serveis
a partir del consens i coordinació amb el conjunts
d’agents i entitats implicats.

•

Desenvolupament d’actuacions per a adaptar els
procediments i les actuacions presents i futures a
criteris de màxima transparència i sostenibilitat.

•

Millora i adaptació de la gestió a les noves
dinàmiques de consum i distribució alimentària i
de les concessions amb la finalitat de facilitar les
inversions i amortitzacions empresarials.

•

Gestió de convenis de col·laboració amb entitats
segons necessitats, tal com recull el Reglament de
Mercavallès vigent.
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EIX 1. Governança > Per millorar els equipaments comarcals > Renovació, concessió i
equipaments Mercavallès i pistes de conduir

1. Per millorar els serveis públics

Espais de concertació i treball
territorial

2. Per optimitzar els procediments

Comissió d’Assessorament de Mercavallès.

EIX 1. Governança

3. Per millorar els equipaments
comarcals
3.1 Inversions i manteniment
3.2 Renovació, concessió i
equipaments Mercavallès i
pistes de conduir
3.3 Gestió del mercat comarcal
Mercavallès
3.4 Gestió de les pistes de conduir

Mecanismes d’execució previstos
•

Gestió directa.

•

Subvencions.

•

Convenis altres ens.

•

Concessions.

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

ODS

7. Per desenvolupar estratègies

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica
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EIX 1. Governança > Per millorar els equipaments comarcals > Gestió de les pistes de
conduir

EIX 1. Governança
1. Per millorar els serveis públics
2. Per optimitzar els procediments
3. Per millorar els equipaments
comarcals
3.1 Inversions i manteniment
3.2 Renovació, concessió i
equipaments Mercavallès i
pistes de conduir
3.3 Gestió del mercat comarcal
Mercavallès
3.4 Gestió de les pistes de conduir
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació

Gestió de les pistes de conduir
Els terrenys actualment destinats a Pistes de Conduir, amb l’ensenyament de la conducció de
vehicles a motor i exàmens de conduir, són copropietat dels ajuntaments de Sabadell i Terrassa
que, per acord dels respectius plenaris, han fet concessió del seu ús i gestió a favor del Consell
Comarcal, fins al 2026.
El Consell Comarcal signa convenis de col·laboració amb la Direcció General de Trànsit per tal de
regular l’ús del terreny i les instal·lacions i per a facilitar a la ciutadania l’exercici del dret a examinar-se per a obtenir l’autorització de conduir. Així també, la Federació d’Autoescoles de Barcelona
ocupa part d’aquest espai que posa a disposició de les autoescoles de la comarca per a la realització de les pràctiques de conduir.

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
EIX 4. Transició ecològica

Gestionar el funcionament ordinari de les Pistes de
Conduir, amb l’impuls i coordinació del procés de
millora permanent per tal de treballar en l’equilibri i
eficiència la seva gestió.
Treballar per a identificar i implementar
progressivament elements que afavoreixin un model
de gestió més sostenible a nivell econòmic, social i
ambiental.

•

Promocionar i dinamitzar l’espai i el servei que presta a
la ciutadania.

•

Gestió de convenis de col·laboració amb entitats
segons necessitats.

•

Impuls d’obres de millora, si se n’identifica la
necessitat per tal de millorar les instal·lacions,
dotacions i serveis.

Espais de concertació
i treball territorial
Comissions de Seguiment dels convenis
subscrits amb entitats.

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Subvencions.

ODS
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EIX 1. Governança
1. Per millorar els serveis públics
2. Per optimitzar els procediments
3. Per millorar els equipaments
comarcals
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

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

7. Per desenvolupar estratègies

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
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
3. Per millorar els equipaments
comarcals
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

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.

Àmbits de treball
•

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 3. Reactivació econòmica
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

3. Per millorar els equipaments
comarcals
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

Mecanismes d’execució previstos
•

Gestió directa.

•

Atorgament de subvencions.

•

Convenis.

4.4 Protecció i seguretat de les
dades
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 3. Reactivació econòmica
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
3. Per millorar els equipaments
comarcals
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 3. Reactivació econòmica
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
3. Per millorar els equipaments
comarcals
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació

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

Mecanismes d’execució previstos

4.1 Transparència i accés a la
informació pública

•

Gestió directa.

4.2 Administració electrònica

•

Convenis.

4.3 Arxiu i gestió de documents
4.4 Protecció i seguretat de les
dades

ODS

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
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
3. Per millorar els equipaments
comarcals
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

•

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.

•

•

EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica

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.

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

7. Per desenvolupar estratègies

EIX 2. Inclusió i cohesió social

•

•

•

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
3. Per millorar els equipaments
comarcals
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.

Mecanismes d’execució previstos

4.1 Transparència i accés a la
informació pública

•

Gestió directa.

4.2 Administració electrònica

•

Convenis.

4.3 Arxiu i gestió de documents
4.4 Protecció i seguretat de les
dades

ODS

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
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
3. Per millorar els equipaments
comarcals
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

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.

4.3 Arxiu i gestió de documents
4.4 Protecció i seguretat de les
dades
5. Per facilitar la comunicació

Àmbits de treball
•

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.

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

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
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
3. Per millorar els equipaments
comarcals
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

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

Mecanismes d’execució previstos

7. Per desenvolupar estratègies

•

Gestió directa.

•

Convenis.

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

ODS

EIX 4. Transició ecològica

32

EIX 1. Governança
1. Per millorar els serveis públics
2. Per optimitzar els procediments
3. Per millorar els equipaments
comarcals
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació
5. Per facilitar la comunicació
5.1 Atenció ciutadana i registre
general

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

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 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica

33

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
3. Per millorar els equipaments
comarcals
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació

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.

5. Per facilitar la comunicació
5.1 Atenció ciutadana i registre
general

Àmbits de treball

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 3. Reactivació econòmica
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

3. Per millorar els equipaments
comarcals

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.

•

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

•

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.

6. Per millorar el coneixement i anàlisi
del territori

•

Garantir la comunicació en situacions d’emergència.

7. Per desenvolupar estratègies

Àmbits de treball

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

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

•

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.

•

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.

•

EIX 4. Transició ecològica
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EIX 1. Governança > Per facilitar la comunicació > Comunicació institucional i imatge
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.

•

Gestió i coordinació de la comunicació interna de la institució.

•

Organització, coordinació i desenvolupament d’esdeveniments institucionals.

2. Per optimitzar els procediments
3. Per millorar els equipaments
comarcals
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
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

36

EIX 1. Governança
1. Per millorar els serveis públics
2. Per optimitzar els procediments
3. Per millorar els equipaments
comarcals
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació

Per millorar el
coneixement i
anàlisi del territori

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

6.1 Observació permanent

6.1 Observació permanent
7. Per desenvolupar estratègies

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
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
3. Per millorar els equipaments
comarcals
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació

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.

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

Àmbits de treball
•

7. Per desenvolupar estratègies
•

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.

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica

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

•

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
3. Per millorar els equipaments
comarcals
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

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

7.1 Planificació estratègica
7.2 Concertació territorial
7.3 Projectes transversals

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
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
3. Per millorar els equipaments
comarcals
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.

Àmbits de treball
•

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:

7.1 Planificació estratègica
7.2 Concertació territorial
7.3 Projectes transversals

EIX 2. Inclusió i cohesió social

º Pla de Reconstrucció del Vallès Occidental.

EIX 3. Reactivació econòmica

º Pacte comarcal per a la transició ecològica.

EIX 4. Transició ecològica

º Pla per a la protecció social.

•

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 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 > Per desenvolupar estratègies > Planificació estratègica

EIX 1. Governança
1. Per millorar els serveis públics
2. Per optimitzar els procediments
3. Per millorar els equipaments
comarcals
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

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.

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

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

ODS

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
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
3. Per millorar els equipaments
comarcals
4. Per garantir la transparència,
l’accés i seguretat de la informació
5. Per facilitar la comunicació

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
•

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

EIX 2. Inclusió i cohesió social

•

EIX 3. Reactivació econòmica
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 > Per desenvolupar estratègies > Projectes transversals

EIX 1. Governança

Projectes transversals

1. Per millorar els serveis públics
2. Per optimitzar els procediments
3. Per millorar els equipaments
comarcals
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

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.

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).

7.2 Concertació territorial
7.3 Projectes transversals

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
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 > Per desenvolupar estratègies > Projectes transversals

EIX 1. Governança
1. Per millorar els serveis públics
2. Per optimitzar els procediments
3. Per millorar els equipaments
comarcals
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

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.

•

Atorgament de subvencions.

•

Convenis altres ens.

7.2 Concertació territorial
7.3 Projectes transversals

ODS
EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica
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EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social
13. Per potenciar l’ocupació
14. Per impulsar la formació pel
treball

EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica

EIX 2

Inclusió i cohesió
social
45

EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
8.1 Servei bàsic d’atenció social
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil

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

10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social
13. Per potenciar l’ocupació
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 garantir els serveis socials bàsics > Servei bàsic d’atenció social

EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
8.1 Servei bàsic d’atenció social
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència

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

Àmbits de treball
•

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

EIX 3. Reactivació econòmica

•

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

•

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

•

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

EIX 4. Transició ecològica

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

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Convenis altres ens.

•

Encomanes gestió .

ODS
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EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
9.1 Garantia alimentària
9.2 Vulnerabilitat energètica

Per atendre la inclusió
social i la població fràgil
9.1.Garantia alimentària
9.2. Vulnerabilitat energètica

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

EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil

Garantia alimentària
El programa de garantia alimentària té com a finalitat donar resposta a les necessitats de subsistència bàsica detectades entre col·lectius vulnerables a través d’una xarxa de distribució àgil,
diversificada, saludable, ajustada a les necessitats individuals i sostenible, al mateix temps que
s’uneixen esforços en la recerca de fonts finançament i d’agents al territori que s’involucrin en la
donació de productes, la lluita contra el malbaratament i en la distribució de la xarxa.

9.1 Garantia alimentària
9.2 Vulnerabilitat energètica

10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència

Àmbits de treball
•

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

•

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

EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica

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

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

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Subvencions.

•

Convenis altres ens.

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

EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
9.1 Garantia alimentària
9.2 Vulnerabilitat energètica

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

Àmbits de treball
•

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

•

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

Treball en xarxa i coordinació amb els equips de
professionals de l’ABSS del Consell Comarcal: creació
de circuits, models, materials i protocols de treball, així
com seguiment de la normativa aplicable.

•

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

•

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

EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica

Actualització i desplegament del Pla comarcal de gestió
energètica social 2019-2022, que orienta part de les
seves accions al total dels municipis de la comarca per
fer front comú davant la pobresa energètica i d’altres,
d’aplicació directa adreçades als 12 municipis de l’ABSS
del Consell Comarcal.

•

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

•

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

•

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

EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil

Vulnerabilitat energètica
Espais de concertació
i treball territorial
•

Comissió comarcal de gestió energètica social.

•

Taula política de Pobresa Energètica.

9.1 Garantia alimentària
9.2 Vulnerabilitat energètica

10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència

Mecanismes d’execució
previstos

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

•

Gestió directa.

•

Subvencions.

12. Per garantir la convivència i
cohesió social

•

Convenis altres ens.

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

ODS

EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica

51

EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
10.1 Atenció infància i adolescència
10.2 Suport a les famílies
10.3 Intervenció socioeducativa
10.4. Transport escolar
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència

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

EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
10.1 Atenció infància i adolescència
10.2 Suport a les famílies

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

Àmbits de treball
•

10.3 Intervenció socioeducativa
10.4. Transport escolar
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
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

•

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

•

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

•

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

•

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

EIX 1. Governança

Atenció infància i adolescència

EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics

Espais de concertació
i treball territorial

9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil

Taules locals d’Infància.

10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
10.1 Atenció infància i adolescència
10.2 Suport a les famílies

Mecanismes d’execució
previstos

10.3 Intervenció socioeducativa

•

Gestió directa.

10.4. Transport escolar

•

Atorgament de subvencions.

•

Convenis altres ens.

•

Gestió indirecta per concessió.

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

ODS

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 atendre les famílies, infància i adolescència > Suport a les famílies

EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
10.1 Atenció infància i adolescència
10.2 Suport a les famílies
10.3 Intervenció socioeducativa
10.4. Transport escolar
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social

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

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

EIX 3. Reactivació econòmica

Existeixen dos tipus d’ajuts: Ajuts garantits del 70% i ajuts garantits del 100% del cost de servei.
Existeix un conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, relatiu a la
delegació de competències quan a la gestió del servei escolar de menjador.

EIX 4. Transició ecològica
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EIX 2. Inclusió i cohesió social > Per atendre les famílies, infància i adolescència > Suport a les famílies

EIX 1. Governança

Suport a les famílies

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

Àmbits de treball
•

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

•

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

•

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

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

•

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.

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

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.

•

EIX 3. Reactivació econòmica

Gestió directa.

•

Atorgament de subvencions.

•

Convenis altres ens.

EIX 4. Transició ecològica

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

EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
10.1 Atenció infància i adolescència

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

Àmbits de treball
•

10.2 Suport a les famílies
10.3 Intervenció socioeducativa
10.4. Transport escolar
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social
13. Per potenciar l’ocupació
14. Per impulsar la formació pel
treball

EIX 3. Reactivació econòmica

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

EIX 4. Transició ecològica
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EIX 2. Inclusió i cohesió social > Per atendre les famílies, infància i adolescència > Transport escolar

EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
10.1 Atenció infància i adolescència
10.2 Suport a les famílies
10.3 Intervenció socioeducativa
10.4. Transport escolar
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
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

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.

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

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

11.3 Diversitat funcional

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

EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència

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

Àmbits de treball
•

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

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

EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica

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

Espais de concertació
i treball territorial
•

Plenari Àrea Bàsica de Serveis Socials.

•

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

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Atorgament de subvencions.

•

Convenis altres ens.

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

EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència

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

Àmbits de treball
•

11.1 Atenció domiciliària
11.2 Dependència

•

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

•

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

11.3 Diversitat funcional

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

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

•

EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica
•

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

Espais de concertació
i treball territorial
•

Plenari Àrea Bàsica de Serveis Socials.

•

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

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Atorgament de subvencions.

•

Convenis altres ens.

ODS

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

EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics

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

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

Àmbits de treball
•

Gestió del transport adaptat per a persones amb
mobilitat reduïda.

11.1 Atenció domiciliària
11.2 Dependència
11.3 Diversitat funcional

12. Per garantir la convivència i
cohesió social

Espais de concertació
i treball territorial

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Convenis altres ens.

ODS

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

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

EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica
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EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social
12.1 Igualtat i drets civils
12.2 Migracions i ciutadania
12.3 Joventut
12.4 Gent gran
12.5 Educació
12.6 Voluntariat
12.7 Salut
12.8 Esports
12.9 Habitatge
12.10 Cooperació per al
desenvolupament

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
12.8 Esports

13. Per potenciar l’ocupació

12.9. Habitatge

14. Per impulsar la formació pel
treball

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 > Igualtat i drets civils

EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil

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.

10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència

Àmbits de treball

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

•

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. 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
12.8 Esports
12.9 Habitatge

•

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

•

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

EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social
12.1 Igualtat i drets civils
12.2 Migracions i ciutadania
12.3 Joventut

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.

Mecanismes d’execució
previstos

12.4 Gent gran

•

Gestió directa.

12.5 Educació

•

Subvencions.

•

Convenis altres ens.

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

ODS

13. Per potenciar 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 garantir la convivència i cohesió social > Migracions i ciutadania

EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència

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. 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
12.8 Esports
12.9 Habitatge

•

12.10 Cooperació per al
desenvolupament

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.

13. Per potenciar l’ocupació

•

Suport a la Mediació Intercultural i Comunitària.

14. Per impulsar la formació pel
treball

•

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.

EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica

•

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

•

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

•

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

•

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

EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil

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.

10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social
12.1 Igualtat i drets civils
12.2 Migracions i ciutadania
12.3 Joventut
12.4 Gent gran
12.5 Educació
12.6 Voluntariat
12.7 Salut

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Convenis altres ens.

12.8 Esports
12.9 Habitatge
12.10 Cooperació per al
desenvolupament

ODS

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

EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica

67

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

EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència

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

Àmbits de treball
•

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

•

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

12. 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
12.8 Esports
12.9 Habitatge

•

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

EIX 3. Reactivació econòmica

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Suport i assistència a assessories especialitzades (mobilitat
internacional, violències masclistes, diversitat sexual i de
gènere, ciutadania, salut, treball, habitatge, etc.).

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

EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social
12.1 Igualtat i drets civils

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.

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

Mecanismes d’execució
previstos

12.7 Salut

•

Gestió directa.

12.8 Esports

•

Subvencions.

12.9 Habitatge

•

Convenis altres ens.

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

ODS

14. Per impulsar la formació pel
treball

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

EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social
12.1 Igualtat i drets civils
12.2 Migracions i ciutadania

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

Àmbits de treball
•

•

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

•

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

•

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

12.3 Joventut
12.4 Gent gran
12.5 Educació
12.6 Voluntariat
12.7 Salut

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

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

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Convenis altres ens.

12.8 Esports
12.9 Habitatge
12.10 Cooperació per al
desenvolupament

ODS

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

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

EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència

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

Àmbits de treball
•

12. 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
12.8 Esports
12.9 Habitatge
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

•

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

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

Àmbits de treball
•

Impuls de l’Oficina de Voluntariat comarcal.

•

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

•

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

12.3 Joventut
12.4 Gent gran
12.5 Educació
12.6 Voluntariat

•

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

•

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

14. Per impulsar la formació pel
treball

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

EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics

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.

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

Àmbits de treball
•

12. Per garantir la convivència i
cohesió social
12.1 Igualtat i drets civils

•

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

•

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

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

•

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

•

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

12.8 Esports
12.9 Habitatge
12.10 Cooperació per al
desenvolupament
13. Per potenciar l’ocupació
14. Per impulsar la formació pel
treball

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.

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

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Convenis altres ens.

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

EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social

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

Àmbits de treball
•

12.1 Igualtat i drets civils
12.2 Migracions i ciutadania
12.3 Joventut

•

12.4 Gent gran
12.5 Educació
12.6 Voluntariat

•

12.7 Salut
12.8 Esports
12.9 Habitatge

•

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

•

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

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

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

ODS

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

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

EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència

Habitatge
Aquest programa contempla com a objectius els següents:
•

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

•

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

•

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

•

Oferir des de l’Oficina Comarcal d’Habitatge un servei públic als habitants i als ajuntaments de
la comarca que no disposen de serveis propis d’habitatge, amb funcions d’informació i atenció
ciutadana en totes les matèries relacionades amb l’habitatge, i també funcions de gestió
d’activitats i serveis, tant en matèria de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge, com
en matèria de Programes Socials de l’Habitatge.

12. 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

Àmbits de treball

12.5 Educació

•

12.6 Voluntariat
12.7 Salut
12.8 Esports
12.9 Habitatge

•

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

•

Desenvolupament de programes socials de l’habitatge.

•

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

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

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

•

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

•

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

•

Suport als ajuntaments en la implementació de
mesures urgents per fer front a l’emergència
habitacional.
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EIX 2. Inclusió i cohesió social > Per garantir la convivència i cohesió social > Habitatge

EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil

Habitatge
Espais de concertació
i treball territorial
•

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

•

Taula política de Regidories d’Habitatge.

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

Mecanismes d’execució
previstos

12.3 Joventut

•

Gestió directa.

12.4 Gent gran

•

Convenis altres ens.

12.5 Educació
12.6 Voluntariat
12.7 Salut
12.8 Esports

ODS

12.9 Habitatge
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
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EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social
12.1 Igualtat i drets civils
12.2 Migracions i ciutadania
12.3 Joventut
12.4 Gent gran
12.5 Educació
12.6 Voluntariat
12.7 Salut
12.8 Esports

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.

12.9 Habitatge
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

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

Cooperació per al desenvolupament
Àmbits de treball
•

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

•

12.1 Igualtat i drets civils
12.2 Migracions i ciutadania
12.3 Joventut

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

•

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

•

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

•

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

12.5 Educació
12.7 Salut
12.8 Esports
12.9 Habitatge
12.10 Cooperació per al
desenvolupament
13. Per potenciar l’ocupació
14. Per impulsar la formació pel
treball

EIX 3. Reactivació econòmica

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

•

12.4 Gent gran
12.6 Voluntariat

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

EIX 4. Transició ecològica
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EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social

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

13. 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
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EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social
13. Per potenciar l’ocupació
13.1 Millora de l’ocupabilitat
13.2 Atenció integral de persones
joves
13.3 Igualtat de gènere a l’ocupació
13.4 Qualitat de l’ocupació

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

Àmbits de treball
Programes de millora de l’ocupabilitat
•

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.

14. Per impulsar la formació pel
treball

EIX 3. Reactivació econòmica
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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 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics

Millora de l’ocupabilitat
Espais de concertació
i treball territorial

9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil

•

Comissió Comarcal del Promoció Econòmica i
Ocupació.

10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència

•

Grup motor mesura ocupació de qualitat.

•

Grup de treball tècnic d’ocupació (municipis).

11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social
13. Per potenciar l’ocupació
13.1 Millora de l’ocupabilitat
13.2 Atenció integral de persones
joves

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Convenis altres ens.

13.3 Igualtat de gènere a l’ocupació
13.4 Qualitat de l’ocupació

ODS

14. Per impulsar la formació pel
treball

EIX 3. Reactivació econòmica
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EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència

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

Àmbits de treball
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

13.1 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
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Anàlisi i valoració dels àmbits de treball prioritaris tant
pel que fa als perfils de les persones joves, els perfils
requerits pel mercat de treball, com l’evolució dels
sectors i ocupacions a la comarca.

•

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

•

Gestió i coordinació de pràctiques formatives que
facilitin a les persones joves un millor coneixement
de la realitat laboral i l’adquisició d’experiència
professional.
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EIX 1. Governança

Atenció integral de persones joves

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

Espais de concertació
i treball territorial
•

Comissió Comarcal del Promoció Econòmica i Ocupació.

•

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

•

Grup motor Ocupació de Qualitat.

•

Grup de treball tècnic d’ocupació (municipis).

•

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

13. 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

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Subvencions.

•

Convenis altres ens.

ODS

EIX 4. Transició ecològica
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EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social
13. Per potenciar l’ocupació
13.1 Millora de l’ocupabilitat
13.2 Atenció integral de persones
joves
13.3 Igualtat de gènere a l’ocupació

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

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.

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

EIX 3. Reactivació econòmica
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EIX 1. Governança

Igualtat de gènere a l’ocupació

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

Espais de concertació
i treball territorial
•

Comissió Comarcal del Promoció Econòmica i Ocupació.

•

Grup motor Ocupació de Qualitat.

•

Grup de treball tècnic d’ocupació (municipis).

•

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

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

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Convenis altres ens.

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

ODS

EIX 3. Reactivació econòmica
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EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social
13. Per potenciar l’ocupació

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

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

Àmbits de treball
•

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

•

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

•

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

•

•

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

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

•

Foment del treball conjunt entre diferents grups de treball,
per als que es desenvolupen accions formatives que faciliten
un marc de referència comú entre persones professionals
que intervenen directament amb col·lectius en procés de
recerca de feina.

14. Per impulsar la formació pel
treball

EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica
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EIX 1. Governança

Qualitat de l’ocupació

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

Espais de concertació
i treball territorial
•

Comissió Comarcal del Promoció Econòmica i Ocupació.

•

Grup motor Ocupació de Qualitat.

•

Grup de treball tècnic d’ocupació (municipis).

•

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

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

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Convenis altres ens.

13.4 Qualitat de l’ocupació
14. Per impulsar la formació pel
treball
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EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència

Per impulsar la
formació pel treball
14.1 Formació professional integrada
14.2 Vocacions emergents i prioritàries

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
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EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social
13. Per potenciar l’ocupació
14. Per impulsar la formació pel
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14.1 Formació professional integrada
14.2 Vocacions emergents i
prioritàries

EIX 3. Reactivació econòmica

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.

EIX 4. Transició ecològica

•

•

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 1. Governança

Formació professional integrada

EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics

Àmbits de treball

9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil

•

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

•

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

EIX 3. Reactivació econòmica

•

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

EIX 4. Transició ecològica
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EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
8. Per garantir els serveis socials
bàsics
9. Per atendre la inclusió social i la
població fràgil
10. Per atendre les famílies, infància i
adolescència
11. Per promoure l’autonomia i
l’atenció a la dependència
12. Per garantir la convivència i
cohesió social
13. Per potenciar l’ocupació

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.
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.

14. Per impulsar la formació pel
treball
14.1 Formació professional integrada
14.2 Vocacions emergents i
prioritàries

EIX 3. Reactivació econòmica

•

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.

EIX 4. Transició ecològica

•

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 1. Governança

Vocacions emergents i prioritàries

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

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 Formació amb els Consells locals.

•

Grup de treball tècnic de formació.

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

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Convenis altres ens.

ODS
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industrial
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EIX 3

Reactivació econòmica
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EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
15. Per desplegar la responsabilitat i
l’economia social
15.1 Responsabilitat social
empresarial
15.2 Economia social i solidària
16. Per potenciar el comerç i la
restauració
17. Per accelerar la transformació
industrial

Per desplegar la
responsabilitat i
l’economia social
15.1 Responsabilitat social empresarial
15.2 Economia social i solidària

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

EIX 4. Transició ecològica
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EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
15. Per desplegar la responsabilitat i
l’economia social
15.1 Responsabilitat social
empresarial
15.2 Economia social i solidària
16. Per potenciar el comerç i la
restauració
17. Per accelerar la transformació
industrial

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

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

Àmbits de treball
•

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

EIX 4. Transició ecològica
•

•

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

Espais de concertació
i treball territorial
•

•
•

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

Mecanismes d’execució
previstos
•
•
•

Gestió directa.
Convenis altres ens.
Encomanes gestió.

ODS

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

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

Àmbits de treball

EIX 4. Transició ecològica

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

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

•

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

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

•

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

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

•

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

•

•

•

•

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

•

Identificar, fomentar i donar suport a idees innovadores
que generin activitat social i econòmica i donin resposta
a reptes socials.
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EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social

Economia social i solidària

EIX 3. Reactivació econòmica

Espais de concertació
i treball territorial

15. Per desplegar la responsabilitat i
l’economia social

•

Comissió Comarcal del Promoció Econòmica i Ocupació.

•

Plenari Pla de Reactivació Econòmica.

•

Grup motor Economia Social i Solidària.

•

Xarxa d’Innovació social del Vallès Occidental.

15.1 Responsabilitat social
empresarial
15.2 Economia social i solidària
16. Per potenciar el comerç i la
restauració
17. Per accelerar la transformació
industrial
18. Per recolzar l’activitat empresarial
i la innovació
19. Per promoure el turisme i la
cultura
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Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Subvencions.

•

Convenis altres ens.

ODS
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15. Per desplegar la responsabilitat i
l’economia social
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16.1 Espais comercials i de
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Per potenciar el comerç
i la restauració
16.1 Espais comercials i de proximitat
16.2 Modernització productes i serveis

16.2 Modernització productes i
serveis
17. Per accelerar la transformació
industrial
18. Per recolzar l’activitat empresarial
i la innovació
19. Per promoure el turisme i la
cultura
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EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
15. Per desplegar la responsabilitat i
l’economia social
16. Per potenciar el comerç i la
restauració
16.1 Espais comercials i de
proximitat
16.2 Modernització productes i
serveis
17. Per accelerar la transformació
industrial
18. Per recolzar l’activitat empresarial
i la innovació
19. Per promoure el turisme i la
cultura

Espais comercials i de proximitat
Els espais d’activitat comercial locals, els eixos comercials o la trama urbana comercial, són elements
clau tant per l’activitat econòmica i la riquesa del territori com per cobrir les necessitats de la ciutadania i per mantenir una activitat social i un model de vida en els municipis. Es tracta doncs d’un element estratègic dins del territori.
El programa es planteja valorar i preservar l’activitat comercial en els municipis, tot treballant per fer
una reflexió profunda davant els actuals reptes associats als canvis socials i tecnològics o la sostenibilitat, que promouen (o requereixen) el canvi d’hàbits de compra i consum de la ciutadania, i per tant un
rol proactiu del sector. Aquest plantejament s’ha de situar també en el context generat pels efectes de
la COVID-19.
La professionalització de les persones responsables dels establiments comercials i de restauració és
un element clau per impulsar i implementar canvis que facilitin la millora i continuïtat del negoci. Tant
per recolzar la seva activitat individual com per promocionar i acompanyar l’activitat col·lectiva i compartida, també és fonamental l’existència d’associacions i que aquestes tinguin una capacitat d’acció
suficient i de qualitat. Aquest programa té com a finalitat afavorir l’existència d’associacions, la seva
professionalització i la dotació de recursos perquè puguin portar a terme la seva activitat.
Entre els objectius específics cal ressaltar:
•

EIX 4. Transició ecològica

•
•

•

Impulsar l’acció comarcal i el treball col·laboratiu entre agents rellevants.
Disposar de coneixement de la realitat comercial local i global per dirigir l’acció.
Posar èmfasi en la promoció i dinamització d’activitat en espais comercials i el foment i suport a
l’associacionisme.
Gestionar de forma controlada i coordinada l’activitat comercial fora de la trama urbana.
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EIX 1. Governança

Espais comercials i de proximitat

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
15. Per desplegar la responsabilitat i
l’economia social
16. Per potenciar el comerç i la
restauració

Àmbits de treball
Dinamització espais comercials, vendes i consum
•

16.1 Espais comercials i de
proximitat
16.2 Modernització productes i
serveis
17. Per accelerar la transformació
industrial
18. Per recolzar l’activitat empresarial
i la innovació

Creació i dinamització d’espais de treball col·laboratiu amb
entitats locals i comarcals per compartir l’anàlisi de la situació,
reptes i actuacions, resultats d’experiències, transferència de
materials, per reforçar el model de centre urbà comercial.

•

Monitorització actualitzada de l’activitat comercial, a partir de
registres d’informació existents, de la Cambra de Comerç i
dels Ajuntaments.

•

Desenvolupament de polítiques d’ocupació de locals buits
dins la trama de comerç urbà.

•

Impuls d’accions motores, a nivell local i/o comarcal, i
compartides amb agents socials i culturals, amb capacitat de
tracció de l’activitat en el espais comercials.

•

Mesures per divulgar l’oferta local i comarcal així com per
incentivar el consum .

•

Sensibilització i formació a la ciutadania per al canvi de valors en
el consum (sostenibilitat, bon servei i tracte humà, proximitat,
preu just), i sobre els valors positius del consum en l’oferta local
(ocupació, vida social, serveis de proximitat, qualitat de vida…)

•

Coordinació i realització d’actuacions que permetin l’aprofitament de la tecnologia i l’adaptació a reptes de sostenibilitat
en la dinamització de l’activitat als espais comercials.

•

Realització d’activitats de comunicació i reconeixement de
professionals del comerç i la restauració i de les associacions

19. Per promoure el turisme i la
cultura

EIX 4. Transició ecològica

•

Coordinació i dinamització d’estratègies per consolidar el marc de confiança i seguretat de l’activitat
envers la clientela.

Promoció de l’associacionisme
•

Disseny de propostes adreçades a l’apoderament
de les associacions i al seu posicionament com
agents socials i de desenvolupament de polítiques
compartides.

•

Realització d’accions de suport a l’activitat de les associacions, tant per recolzar l’activitat individual com
per promocionar i acompanyar l’activitat col·lectiva
(en espais comercials compartits o per tipus d’activitat específica com pot ser la restauració).

•

Dinamització d’espais d’intercanvi d’experiències i
de col·laboració entre professionals i associacions.
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EIX 1. Governança

Espais comercials i de proximitat

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
15. Per desplegar la responsabilitat i
l’economia social
16. Per potenciar el comerç i la
restauració

Espais de concertació
i treball territorial
•

Comissió Comarcal del Promoció Econòmica i Ocupació.

•

Taula política de Regidories de Comerç.

•

Plenari Pla de Reactivació Econòmica.

16.1 Espais comercials i de
proximitat

•

Grup impulsor Comerç i Restauració.

16.2 Modernització productes i
serveis

•

Grup motor Espais d’Activitat Comercial.

•

Grups de treball específics amb agents del territori (entitats
tercer sector, socials, culturals...)

17. Per accelerar la transformació
industrial
18. Per recolzar l’activitat empresarial
i la innovació
19. Per promoure el turisme i la
cultura
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Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Subvencions.

•

Convenis altres ens.

ODS
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serveis

EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social

Modernització productes i serveis

15. Per desplegar la responsabilitat i
l’economia social

L’oferta de productes i serveis és el nucli central de l’activitat comercial, i requereix la contínua adaptació a noves demandes i interessos de la ciutadania, a reptes globals i del planeta, així com a les condicions socials i econòmiques del moment. La integració de serveis com a element associat a l’oferta
de producte, com a resposta als hàbits i demandes socials i aprofitant les tecnologies, és un treball
central que cal abordar per ajustar la visió i estratègies de negoci.

16. Per potenciar el comerç i la
restauració

Els principals objectius d’aquest programa són:

EIX 3. Reactivació econòmica

16.1 Espais comercials i de
proximitat

•

16.2 Modernització productes i
serveis

•

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

•

•
•

Augmentar la professionalitat de les persones responsables de negocis.
Promoure l’aprovisionament amb visió de proximitat i la sostenibilitat de l’oferta.
Consolidar la digitalització de l’activitat comercial i l’adaptació a les condicions socials, tecnològiques
i ambientals.
Fomentar l’increment de serveis associats a l’oferta i en resposta a interessos i demandes.
Impulsar sinèrgies col·laboratives entre comerciants, proveïdors i persones consumidores.

Àmbits de treball
Gestió dels negocis
•

EIX 4. Transició ecològica

Dinamització d’espais de networking i intercanvi d’iniciatives
del sector comercial i de col·laboració amb altres agents per
abordar la innovació compartida per la millora d’oferta i serveis (amb propostes innovadores relacionades amb àmbits
com la salut, cultura, educació, serveis socials, empreses
productives de l’entorn...).

•

Informació i sensibilització sobre oportunitats de canvi i modernització i els recursos de suport a l’abast de les persones
professionals del sector.

•

Divulgació d’oportunitats d’aprovisionament a l’entorn.

•

Formació de les persones responsables de les
activitats comercials i de restauració i dels equips de
treball segons necessitats identificades.

•

Actuacions de suport en l’adaptació a les necessitats
de seguretat per a la salut i als requeriments associats la lluita en la pandèmia de la COVID-19.
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EIX 3. Reactivació econòmica > Per potenciar el comerç i la restauració > Modernització productes i
serveis

EIX 1. Governança

Modernització productes i serveis

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
15. Per desplegar la responsabilitat i
l’economia social
16. Per potenciar el comerç i la
restauració
16.1 Espais comercials i de
proximitat

Àmbits de treball
Adaptació dels negocis a la digitalització i la sostenibilitat
•

•

16.2 Modernització productes i
serveis

Sensibilització de la necessitat i oportunitats de la digitalització i la sostenibilitat al comerç i la restauració, amb la difusió
de programes i serveis de suport.
Acompanyament individual i col·lectiu en la transformació digital així com en l’evolució cap a la sostenibilitat en col·laboració
amb els ajuntaments i entitats del territori.

•

Codisseny i desenvolupament de programes específics de
suport entre agents implicats.

18. Per recolzar l’activitat empresarial
i la innovació

•

Suport al desenvolupament/ús de plataformes compartides
de comerç i distribució.

19. Per promoure el turisme i la
cultura

•

Capacitació de les persones responsables dels negocis per
impulsar i implementar la digitalització i models de negoci
més sostenibles.

17. Per accelerar la transformació
industrial

EIX 4. Transició ecològica

Espais de concertació
i treball territorial
•

Comissió Comarcal del Promoció Econòmica i
Ocupació.

•

Taula política de Regidories de Comerç.

•

Plenari Pla de Reactivació Econòmica.

•

Grup impulsor Comerç i Restauració.

•

Grup motor Espais d’Activitat Comercial.

•

Grups de treball específics amb agents del territori
(entitats tercer sector, socials, culturals...)

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Subvencions.
Convenis altres ens.

•

Recolzament en la millora necessària de la gestió de residus
dels grans productors.

•

•

Coordinació i dinamització d’estratègies per consolidar el
marc de confiança i seguretat de l’activitat envers la clientela.

ODS
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EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
15. Per desplegar la responsabilitat i
l’economia social

Per accelerar la
transformació industrial

16. Per potenciar el comerç i la
restauració

17.1 Polígons d’activitat econòmica

17. Per accelerar la transformació
industrial

17.2 Indústria 4.0 i fabricació digital

17.1 Polígons d’activitat econòmica
17.2 Indústria 4.0 i fabricació digital
18. Per recolzar l’activitat empresarial
i la innovació
19. Per promoure el turisme i la
cultura

EIX 4. Transició ecològica
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EIX 3. Reactivació econòmica > Per accelerar la transformació industrial > Polígons d’activitat
econòmica

EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
15. Per desplegar la responsabilitat i
l’economia social
16. Per potenciar el comerç i la
restauració
17. Per accelerar la transformació
industrial
17.1 Polígons d’activitat econòmica
17.2 Indústria 4.0 i fabricació digital

Polígons d’activitat econòmica
Per la seva tradició, la comarca del Vallès Occidental disposa i concentra un volum molt important de
Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) repartits entre la majoria dels seus municipis. Entesos com espais econòmics generadors també d’activitat social, concentren el principal teixit empresarial i llocs
de treball de l’economia comarcal.
La seva gestió, dinamització, millora i promoció des d’una visió de conjunt és, doncs, una peça clau
pel desenvolupament i competitivitat de l’activitat empresarial i del territori. Alhora, és fonamental
la seva transformació i adequació per afrontar els reptes generals com la mobilitat, digitalització,
eficiència energètica, gestió de recursos, integració urbana, noves activitats,...
El desplegament del programa parteix de la llarga trajectòria de col·laboració i treball compartit amb
les administracions locals i el sector privat.

18. Per recolzar l’activitat empresarial
i la innovació

Àmbits de treball

19. Per promoure el turisme i la
cultura

Sistema d’informació, coneixement i difusió
•

EIX 4. Transició ecològica

Actualitzar i revisar de forma permanent el cens de polígons
incorporant noves variables de temes d’interès.

•

Elaborar el cens anual d’empreses i actualitzar mensualment
l’oferta industrial de sòl i sostre en compra i lloguer disponible.

•

Impulsar un registre únic d’establiments per a saber l’estat
del parc industrial i d’empreses ubicades, per facilitar i millorar la seva gestió i saber el sòl obsolet, i buit existent.

•

Actualitzar i millorar el Portal de polígons i empreses del
Vallès Occidental com a l’eina principal de divulgació d’informació i coneixement.

•

Compartir amb el conjunt d’administracions, a través de convenis de col·laboració, els diferents sistemes d’informació i
d’eines tecnològiques vinculades als PAE.

Millora de la qualitat i dels subministraments
bàsics
•

Impulsar la categorització i certificats de qualitat
dels PAE per a saber el seu estat i facilitar programes d’intervencions i promoció.

•

Desenvolupar actuacions adreçades a millorar la
qualitat del servei dels subministraments d’aigua,
electricitat i telecomunicacions.

•

Impulsar accions innovadores per a fomentar PAEs
sostenibles i digitals.

•

Impulsar projectes i actuacions de reconversió i
transformació del sòl industrial.
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EIX 1. Governança

Polígons d’activitat econòmica

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
15. Per desplegar la responsabilitat i
l’economia social
16. Per potenciar el comerç i la
restauració
17. Per accelerar la transformació
industrial
17.1 Polígons d’activitat econòmica

Àmbits de treball
Associacions i entitats de gestió
•

•

Impulsar i promoure la cooperació i associacionisme entre
el teixit empresarial dels PAE.

•

Dinamitzar i elaborar un Pla d’Acció de la xarxa comarcal
d’associacions i entitats de gestió.

•

Promoure actuacions compartides entre les entitats de
gestió i amb la participació dels ajuntaments per millorar els
serveis bàsics i avançats que tenen les empreses i persones treballadores als PAE.

17.2 Indústria 4.0 i fabricació digital
18. Per recolzar l’activitat empresarial
i la innovació
19. Per promoure el turisme i la
cultura

EIX 4. Transició ecològica

Ajudar al desplegament d’un marc normatiu i econòmic per
a la gestió professionalitzada i la governança dels PAE.

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Convenis altres ens.

ODS

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 Espais Econòmics / Polígons Activitat
Econòmica.

•

Grup de treball de polígons.
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EIX 3. Reactivació econòmica > Per accelerar la transformació industrial > Indústria 4.0 i fabricació
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EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
15. Per desplegar la responsabilitat i
l’economia social
16. Per potenciar el comerç i la
restauració
17. Per accelerar la transformació
industrial
17.1 Polígons d’activitat econòmica
17.2 Indústria 4.0 i fabricació digital
18. Per recolzar l’activitat empresarial
i la innovació
19. Per promoure el turisme i la
cultura

EIX 4. Transició ecològica

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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EIX 1. Governança

Indústria 4.0 i fabricació digital

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
15. Per desplegar la responsabilitat i
l’economia social
16. Per potenciar el comerç i la
restauració

Àmbits de treball
Espais de fabricació digital
•

17. Per accelerar la transformació
industrial
17.1 Polígons d’activitat econòmica

•

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.

17.2 Indústria 4.0 i fabricació digital
18. Per recolzar l’activitat empresarial
i la innovació

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.

19. Per promoure el turisme i la
cultura

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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EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
15. Per desplegar la responsabilitat i
l’economia social

Per recolzar l’activitat
empresarial i la innovació

16. Per potenciar el comerç i la
restauració

18.1 Cultura emprenedora

17. Per accelerar la transformació
industrial

18.2 Promoció, competitivitat i reconversió

18. Per recolzar l’activitat empresarial
i la innovació

18.3 Coneixement i innovació

18.1 Cultura emprenedora
18.2 Promoció, competitivitat i
reconversió

18.4 Suport al sector primari i l’artesania alimentària

18.3 Coneixement i innovació
18.4 Suport al sector primari i
l’artesania alimentària

19. Per promoure el turisme i la
cultura

EIX 4. Transició ecològica
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EIX 3. Reactivació econòmica > Per recolzar l’activitat empresarial i la innovació > Cultura
emprenedora

EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
15. Per desplegar la responsabilitat i
l’economia social
16. Per potenciar el comerç i la
restauració
17. Per accelerar la transformació
industrial
18. Per recolzar l’activitat empresarial
i la innovació

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.
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.

18.1 Cultura emprenedora

Àmbits de treball

18.2 Promoció, competitivitat i
reconversió

Cultura emprenedora a l’escola

18.3 Coneixement i innovació

•

18.4 Suport al sector primari i
l’artesania alimentària

19. Per promoure el turisme i la
cultura

EIX 4. Transició ecològica

•

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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EIX 3. Reactivació econòmica > Per recolzar l’activitat empresarial i la innovació > Promoció,
competitivitat i reconversió

EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
15. Per desplegar la responsabilitat i
l’economia social
16. Per potenciar el comerç i la
restauració
17. Per accelerar la transformació
industrial
18. Per recolzar l’activitat empresarial
i la innovació

Promoció, competitivitat i reconversió
Aquest programa articula un seguit d’actuacions dirigides a millorar la competitivitat empresarial i del
propi territori, i que son complementàries a les impulsades des de les línies d’indústria i comerç i,
també, al que ja ofereixen el conjunt d’agents públics i privats de la comarca en aquest àmbit.
Integra també els aspectes vinculats a la promoció de l’activitat econòmica del territori, sobretot, de
les potencialitats i singularitats de la indústria i ecosistema d’innovació, amb l’objectiu d’atraure i retenir activitat econòmica i situar la comarca com un dels principals pols econòmics del sud d’Europa.
Així mateix, davant l’actual incertesa econòmica i previsió de reestructuració del teixit industrial, especialment per l’impacte del tancament de grans empreses, i d’una pèrdua de la diversitat del petit
teixit comercial, es contemplen actuacions adreçades a afrontar els processos d’ajust empresarial
vinculats, en general, als expedients de regulació d’ocupació.

18.1 Cultura emprenedora
18.2 Promoció, competitivitat i
reconversió
18.3 Coneixement i innovació
18.4 Suport al sector primari i
l’artesania alimentària

19. Per promoure el turisme i la
cultura

Àmbits de treball
Promoció i atracció d’inversions
•

•

EIX 4. Transició ecològica

Iniciar un procés participatiu amb els agents públics i privats
per elaborar una Pla d’acció comarcal de promoció i atracció
d’inversions.
Configurar una cartera de serveis i activitats a partir de l’aportació i participació del conjunt d’agents públics i privats interessats per a desplegar accions operatives del pla, com: servei de
localització empresarial, promoció internacional del territori,...

Competitivitat empresarial
•

Dissenyar i impulsar programes i activitats generals i transversals de suport a l’activitat empresarial en àmbits diversos com
la internacionalització, finançament, competitivitat, innovació,...

•

Coordinar i executar projectes motor de suport a sectors o activitats econòmiques, vinculades a l’especialització i a les estratègies territorials.

Reconversió i ajust empresarial
•

Activar mecanismes de detecció, anticipació i coneixement de crisis i/o ajustos empresarials, a partir de la
col·laboració dels agents del territori i l’anàlisi d’informació detallada.

•

Crear espais de concertació públic i privada que permeten definir protocols d’actuació i plans d’actuació
en els diferents casos d’ajust, per exemple, amb plans
de reindustrialització.
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EIX 1. Governança

Promoció, competitivitat i reconversió

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
15. Per desplegar la responsabilitat i
l’economia social
16. Per potenciar el comerç i la
restauració

Àmbits de treball
Reconversió i ajust empresarial
•

17. Per accelerar la transformació
industrial
18. Per recolzar l’activitat empresarial
i la innovació

•

18.1 Cultura emprenedora

Desenvolupar actuacions que permetin donar a conèixer i/o
desenvolupar serveis i programes de suport a les PIMEs del
territori afectades pels processos d’ajust, afavorint la seva
reconversió i reciclatge.
Dissenyar i impulsar recursos específics per a les persones
treballadores afectades pel tancament d’empreses degut a
expedients d’ocupació, especialment, aquells que no poden
disposar de plans socials.

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Convenis altres ens.

ODS

18.2 Promoció, competitivitat i
reconversió
18.3 Coneixement i innovació
18.4 Suport al sector primari i
l’artesania alimentària

19. Per promoure el turisme i la
cultura

EIX 4. Transició ecològica

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 Impulsor Comerç i Restauració.

•

Grup motor Qualitat de l’Ocupació.

112
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innovació

EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
15. Per desplegar la responsabilitat i
l’economia social
16. Per potenciar el comerç i la
restauració
17. Per accelerar la transformació
industrial
18. Per recolzar l’activitat empresarial
i la innovació
18.1 Cultura emprenedora

Coneixement i innovació
Un dels reptes constants pel desenvolupament econòmic dels territoris és la promoció de l’economia del
coneixement i la innovació. En aquest sentit, la comarca disposa d’una potencial molt destacat en aquest
sector i, alhora, un xarxa de centres i agents públics i privats que configuren un sistema d’innovació excepcional per a transformar i generar noves activitats i projectes econòmics avançades als nous temps.
Davant els actuals i constants canvis socials i tecnològics que s’esdevenen de forma transversal, generalitzada i a gran velocitat, cobra encara més rellevància la coordinació d’esforços i recursos relatius
a l’establiment del treball per a reptes compartits i a la transferència del coneixement i la innovació.

Àmbits de treball
•

18.2 Promoció, competitivitat i
reconversió
18.3 Coneixement i innovació
18.4 Suport al sector primari i
l’artesania alimentària

•

19. Per promoure el turisme i la
cultura

•

EIX 4. Transició ecològica

•

•

Participar i impulsar espais de networking per a
personal tècnic destinats a treballar reptes associats
a l’àmbit del desenvolupament local, la innovació i el
coneixement.
Generar espais de formació i col·laboració entre
els agents de la quàdruple hèlix orientats a cercar
solucions concretes per a reptes econòmics i socials.
Impulsar programes i espais d’intercanvi
d’experiències que afavoreixin la transferència de
coneixement i tecnologia entre els agents d’innovació
i coneixement i el teixit empresarial.
Promoure la interconnexió entre centres de recerca,
empreses, administracions públiques, entitats socials
i ciutadania, impulsant línies de treball conjuntes,
projectes innovadors i eines i metodologies.

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 Impulsor Comerç i Restauració
Xarxa d’Innovació Social del Vallès Occidental.
Xarxa d’Espais de Fabricació Digital

Mecanismes d’execució previstos
•
•

Gestió directa
Convenis altres ens

ODS

Participar i col·laborar de forma activa en el programa
d’activitats dels espais de concertació promoguts per
a altres entitats orientats a promoure la innovació,
com són, el HUBb30, Esfera UAB, ...
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EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica

Suport al sector primari i
l’artesania alimentària

15. Per desplegar la responsabilitat i
l’economia social

Aquest programa es desenvolupa a través del projecte Xarxa de Productes de la Terra, impulsat per la Diputació de Barcelona i gestionat pel Consell Comarcal en àmbit comarcal i té com a finalitat millorar la competitivitat de les empreses del sector primari i alimentari, que produeixen o elaboren productes de qualitat.

16. Per potenciar el comerç i la
restauració

Els principals objectius que contempla aquest programa són:

17. Per accelerar la transformació
industrial
18. Per recolzar l’activitat empresarial
i la innovació

•

Capacitar a les empreses del sector primari i alimentari i les persones professionals per millorar la
gestió empresarial i els processos productius.

•

Fomentar la visibilitat d’aquestes empreses.

•

Consolidar i fer créixer la xarxa d’agents del sector i la generació d’espais de trobada i col·laboració.

18.1 Cultura emprenedora
18.2 Promoció, competitivitat i
reconversió
18.3 Coneixement i innovació
18.4 Suport al sector primari i
l’artesania alimentària

19. Per promoure el turisme i la
cultura

EIX 4. Transició ecològica

Àmbits de treball
•

Realització d’activitats d’assessorament tècnic a
empreses i agents del sector.

•

Suport a la innovació productiva.

•

Coordinació d’accions i cerca de
complementarietats amb altres entitats i d’altres
organismes vinculats amb el programa.

•

Participació en espais de treball vinculats al
programa promoguts per altres entitats: Jornades
d’intercanvi entre territoris de la província de
Barcelona, Taula de Treball Terrassa Gastronòmica,
Taula de Treball programa Parc a Taula, etc...

•

Disseny i coordinació de mesures per a la capacitació del
sector en aquells aspectes que es consideren prioritaris.

•

Suport a la millora de la comercialització dels productes
propis.

•

Treball en xarxa per afavorir el suport i col·laboració amb
associacions i entitats del territori i el desenvolupament
de nous projectes que donin resposta a noves
necessitats.

•

Realització d’activitats de prospecció permanent de noves
empreses i de nous productes locals

Realització d’actes de promoció, divulgació i
comunicació de productes locals.

•

Disseny, gestió i execució de programes de
promoció del turisme gastronòmic mitjançant
la creació de productes turístics, com l’oferta
d’empreses productores visitables.

•

•

Coordinació i execució de projectes i mesures destinades
a promoure la recuperació de varietats locals.
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EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
15. Per desplegar la responsabilitat i
l’economia social
16. Per potenciar el comerç i la
restauració
17. Per accelerar la transformació
industrial
18. Per recolzar l’activitat empresarial
i la innovació
18.1 Cultura emprenedora
18.2 Promoció, competitivitat i
reconversió
18.3 Coneixement i innovació
18.4 Suport al sector primari i
l’artesania alimentària

19. Per promoure el turisme i la
cultura

Suport al sector primari i
l’artesania alimentària
Espais de concertació
i treball territorial
•

Comitè Director programa Xarxa Productes Terra.

•

Comissió de Seguiment programa Xarxa Productes Terra.

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Convenis altres ens.

ODS

EIX 4. Transició ecològica
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EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
15. Per desplegar la responsabilitat i
l’economia social

Per promoure el
turisme i la cultura

16. Per potenciar el comerç i la
restauració

19.1 Competitivitat turística de la comarca

17. Per accelerar la transformació
industrial

19.2 Desenvolupament i gestió turística

18. Per recolzar l’activitat empresarial
i la innovació

19.3 Creació i millora de producte turístic

19. Per promoure el turisme i la
cultura

19.4 Projecció de la comarca com a destinació turística

19.1 Competitivitat turística de la
comarca

19.5 Suport a empreses i entitats sector cultural

19.2 Desenvolupament i gestió
turística
19.3 Creació i millora de producte
turístic
19.4 Projecció de la comarca com a
destinació turística
19.5 Suport a empreses i entitats
sector cultural

EIX 4. Transició ecològica

116

EIX 3. Reactivació econòmica > Per promoure el turisme i la cultura > Competitivitat turística de la
comarca

EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
15. Per desplegar la responsabilitat i
l’economia social
16. Per potenciar el comerç i la
restauració
17. Per accelerar la transformació
industrial
18. Per recolzar l’activitat empresarial
i la innovació
19. Per promoure el turisme i la
cultura

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.

19.1 Competitivitat turística de la
comarca
19.2 Desenvolupament i gestió
turística
19.3 Creació i millora de producte
turístic
19.4 Projecció de la comarca com a
destinació turística
19.5 Suport a empreses i entitats
sector cultural

EIX 4. Transició ecològica
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EIX 3. Reactivació econòmica

Competitivitat turística de la
comarca

15. Per desplegar la responsabilitat i
l’economia social

Àmbits de treball

16. Per potenciar el comerç i la
restauració

•

EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social

17. Per accelerar la transformació
industrial

•

18. Per recolzar l’activitat empresarial
i la innovació
19. Per promoure el turisme i la
cultura
19.1 Competitivitat turística de la
comarca

19.4 Projecció de la comarca com a
destinació turística
19.5 Suport a empreses i entitats
sector cultural

EIX 4. Transició ecològica

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.

19.2 Desenvolupament i gestió
turística
19.3 Creació i millora de producte
turístic

Formació especialitzada: realització i promoció d’accions
de millora de la capacitació de les persones professionals
dels sector turístic.

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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EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
15. Per desplegar la responsabilitat i
l’economia social

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.

17. Per accelerar la transformació
industrial

•

18. Per recolzar l’activitat empresarial
i la innovació

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.

•

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.

16. Per potenciar el comerç i la
restauració

19. Per promoure el turisme i la
cultura
19.1 Competitivitat turística de la
comarca
19.2 Desenvolupament i gestió
turística
19.3 Creació i millora de producte
turístic
19.4 Projecció de la comarca com a
destinació turística
19.5 Suport a empreses i entitats
sector cultural

EIX 4. Transició ecològica

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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EIX 1. Governança

Desenvolupament i gestió turística

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

Àmbits de treball

15. Per desplegar la responsabilitat i
l’economia social

•

16. Per potenciar el comerç i la
restauració
17. Per accelerar la transformació
industrial
18. Per recolzar l’activitat empresarial
i la innovació
19. Per promoure el turisme i la
cultura

•

19.1 Competitivitat turística de la
comarca
19.2 Desenvolupament i gestió
turística
19.3 Creació i millora de producte
turístic
19.4 Projecció de la comarca com a
destinació turística
19.5 Suport a empreses i entitats
sector cultural

EIX 4. Transició ecològica

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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EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
15. Per desplegar la responsabilitat i
l’economia social
16. Per potenciar el comerç i la
restauració
17. Per accelerar la transformació
industrial
18. Per recolzar l’activitat empresarial
i la innovació
19. Per promoure el turisme i la
cultura
19.1 Competitivitat turística de la
comarca
19.2 Desenvolupament i gestió
turística
19.3 Creació i millora de producte
turístic
19.4 Projecció de la comarca com a
destinació turística
19.5 Suport a empreses i entitats
sector cultural

Creació i millora de producte turístic
Aquest programa té com a finalitat crear una oferta turística, mitjançant productes turístics segmentats i especialitzats a la demanda, adreçada als principals mercats emissors i alineada amb les estratègies de promoció i comercialització de la destinació.
Per assolir aquest fita contempla els següents objectius:
•

Contribuir a la creació de nous productes que permetin complementar, ampliar, estructurar i/o
diversificar l’oferta ja existent a la comarca en coherència amb la marca, valors i àmbits definits per
al territori.

•

Identificar els recursos, trets i elements que defineixen i diferencien la comarca del Vallès Occidental
en relació a altres territoris i destinacions.

•

Posar en valor turístic i difondre elements, recursos i atractius de la comarca.

•

Incorporar noves empreses, recursos i serveis a l’oferta turística comarcal.

•

Recerca i prospecció sobre els elements i recursos històrics o patrimonials que singularitzen i
atorguen personalitat al territori.

•

Potenciar la consolidació i el desenvolupament empresarial turístic en general i, especialment, en
relació a les empreses relacionades amb els productes de turisme esportiu, reunions, cultura i
gastronomia.

•

Impulsar la col·laboració, la creació de noves aliances i l’establiment de marcs de col·laboració
estables que permetin, a curt i mig termini, el desenvolupament de productes i actuacions de
promoció del sector turístic.

EIX 4. Transició ecològica
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EIX 1. Governança

Creació i millora de producte turístic

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

Àmbits de treball

15. Per desplegar la responsabilitat i
l’economia social

•

16. Per potenciar el comerç i la
restauració
17. Per accelerar la transformació
industrial
18. Per recolzar l’activitat empresarial
i la innovació

•

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

•

19.3 Creació i millora de producte
turístic
19.4 Projecció de la comarca com a
destinació turística
19.5 Suport a empreses i entitats
sector cultural

EIX 4. Transició ecològica

•

Creació de producte turístic i generació de noves
oportunitats. Desenvolupament de producte turístic que
permeti estructurar, dinamitzar, i promocionar els recursos
turístics de la comarca a partir d’elements diferenciadors
en relació a d’altres territoris i en coherència amb la marca
valors i àmbits definits per al territori.
Identificació i prospecció d’empreses i serveis. Realització
d’activitats de prospecció de nous recursos i serveis a
nivell comarcal per tal d’identificar agents del territori, fer
el seguiment de l’evolució de oferta de productes i serveis
existents, així com identificar necessitats per tal de poder
abordar-les de forma conjunta.
Foment de la cooperació i xarxes entre empreses,
entitats, associacions i col·lectius dinamitzant espais de
treball en xarxa amb la finalitat d’afavorir la cooperació
i impulsar la interrelació entre agents turístics, l’oferta
complementària i els client potencials.

Espais de concertació
i treball territorial
•

Taula de treball de Turisme Vallès Occidental.

•

Grups de treball àmbits (negocis, esportiu,...).

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Convenis altres ens.

ODS

Coordinació i organització d’activitats i projectes conjunts
amb entitats de la comarca com gremis i cambres de
comerç, universitats i centres de recerca, associacions i
col·lectius privats, així com amb ens supralocals, Diputació
de Barcelona, Agència Catalana de Turisme, etc...
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EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
15. Per desplegar la responsabilitat i
l’economia social
16. Per potenciar el comerç i la
restauració
17. Per accelerar la transformació
industrial
18. Per recolzar l’activitat empresarial
i la innovació
19. Per promoure el turisme i la
cultura
19.1 Competitivitat turística de la
comarca
19.2 Desenvolupament i gestió
turística
19.3 Creació i millora de producte
turístic

Projecció de la comarca
com a destinació turística
Aquest programa té com a finalitat posicionar i promocionar el territori com a una destinació turística
amb identitat pròpia dins de la política de marques turístiques, tot determinant estratègies de màrqueting públic-privades orientades als mercats i promovent l’organització d’esdeveniments al territori.
Per assolir aquest fita contempla els següents objectius:
•

Oferir una oferta de qualitat que promogui l’atracció de nous mercats (nacionals i internacionals) a la
nostra comarca.

•

Posar en valor els efectes positius que per la comarca suposa atraure un turisme sostenible.

•

Traslladar els valors definits com a identificatius i diferencials, en coherència amb el posicionament
de la destinació dins de la marca Costa Barcelona.

Àmbits de treball
Promoció:
•

19.4 Projecció de la comarca com a
destinació turística
19.5 Suport a empreses i entitats
sector cultural

EIX 4. Transició ecològica

•

Participació a fires i esdeveniments, tant d’àmbit local
com internacional, directament com comarca o sota el
paraigües de la marca Costa Barcelona, mitjançant la
Diputació de Barcelona o l’Agència Catalana de Turisme.
Viatges de familiarització per a donar a conèixer els
productes turístics comarcals a prescriptors, agències
receptives i especialitzades, touroperadors o bé, a entitats
locals i supracomarcals amb capacitat d’atraure demanda,
per tal que difonguin i/o comercialitzin els productes i
serveis turístics de la comarca.

•

Publicacions de difusió, en format digital i/o
imprimible, per tal de disposar de material de difusió
de l’oferta turística en l’assistència a fires o altres
esdeveniments promocionals rellevants.

•

Marxandatge per tal de crear identitat i donar a
conèixer la comarca del Vallès Occidental.

•

Manuals de producte professional adreçats a agents
intermediadors i comercialitzadors amb la informació
específica relativa als productes i serveis turístics de
la comarca i del sector.

•

Material fotogràfic i audiovisual, manteniment i
actualització de la base de dades audiovisual.
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EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
15. Per desplegar la responsabilitat i
l’economia social
16. Per potenciar el comerç i la
restauració

Projecció de la comarca
com a destinació turística
Àmbits de treball
Comunicació:
•

17. Per accelerar la transformació
industrial
18. Per recolzar l’activitat empresarial
i la innovació
19. Per promoure el turisme i la
cultura
19.1 Competitivitat turística de la
comarca
19.2 Desenvolupament i gestió
turística

•

•

19.3 Creació i millora de producte
turístic
19.4 Projecció de la comarca com a
destinació turística
19.5 Suport a empreses i entitats
sector cultural

•

Accions dirigides a persones residents, els principals turistes
de la comarca. Conèixer el propi territori suposa enfortir el
sentiment de pertinença i contribueix al desenvolupament
social, cultural i econòmic de la comarca. Una bona gestió
turística de la destinació redueix les externalitats que provoca
el turisme i garanteix una bona experiència tant dels que hi
viuen com també del que la visiten.
Presentacions públiques de projectes, productes, etc. a fi
de augmentar el posicionament i la notorietat de la marca
turística: Viu el Vallès.
Comunicació offline: mitjans de comunicació. Conjunt
d’activitats destinades a difondre les activitats, actes i
productes generats.
Comunicació online:
•

EIX 4. Transició ecològica

•

Gestió de la pàgina web. Actualització, revisió i creació
permanent de continguts en 4 idiomes del web
www.viuelvalles.cat; gestió de l’agenda turística
comarcal... El web és entès com una eina cabdal per a
comunicar de forma eficaç, la proposta aspiracional, els
valors i els productes turístics de la comarca.

•

Xarxes Socials són una forma directa de promoció
dels nostres recursos i d’interacció amb el públic
potencial.

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,...).

Mecanismes d’execució
previstos
•
•

Gestió directa.
Convenis altres ens.

ODS

Els butlletins professionals són una eina de
comunicació interna del sector turístic comarca. Té per
finalitat difondre informacions d’interès professional i
mantenir un contacte permanent.
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EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
15. Per desplegar la responsabilitat i
l’economia social
16. Per potenciar el comerç i la
restauració
17. Per accelerar la transformació
industrial
18. Per recolzar l’activitat empresarial
i la innovació

Suport a empreses i
entitats sector cultural
Aquest programa té com a objectiu desplegar i enfortir la realitat cultural del Vallès Occidental motivant l’interès, participació i consum per part de la ciutadania, dinamitzant el sector i promovent la seva
diversificació, consolidació i projecció a nivell comarcal així com nacional i internacional.

Àmbits de treball
•

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

•

19.2 Desenvolupament i gestió
turística
19.3 Creació i millora de producte
turístic
19.4 Projecció de la comarca com a
destinació turística

•

Impuls de les mesures que, segons el pla estratègic
pla de cultura i la participació dels agents implicats, es
considerin prioritàries.
Disseny i execució d’actuacions adreçades al
desenvolupament cultural de la comarca en tots els
seus àmbits.

•

Suport i acompanyament a les entitats culturals del
territori per tal de promoure la cooperació i l’impuls la
interrelació entre agents culturals així com entre aquests
i d’altres àmbits econòmics (turisme, comerç....).

•

Disseny d’intervencions que s’adaptin a les
diferents realitats, necessitats i oferta del sector en
col·laboració dels municipis i els agents públics i privats
(associacions, entitats, empreses, etc...) de la comarca.

19.5 Suport a empreses i entitats
sector cultural

EIX 4. Transició ecològica

Desenvolupament d’un pla d’oportunitats en l’àmbit
cultural que permeti identificar les línies de treball en
matèria de promoció, dinamització i treball en xarxa
de manera específica amb els diferents sectors de la
cultura vallesana.

Espais de concertació
i treball territorial
•

Taula de treball de cultura.

Mecanismes d’execució
previstos
•
•

Gestió directa.
Convenis altres ens.

ODS
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EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica
20. Per optimitzar els recursos
naturals
21. Per lluitar contra el canvi climàtic
22. Per impulsar l’economia circular
23. Per protegir el territori
24. Per millorar la gestió de residus

EIX 4

Transició ecològica
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EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica
20. Per optimitzar els recursos
naturals
20.1 Dinamització dels espais agraris
i forestal
20.2 Medi natural i biodiversitat
20.3 Altres recursos naturals
21. Per lluitar contra el canvi climàtic

Per optimitzar els
recursos naturals
20.1 Dinamització dels espais agraris i forestal
20.2 Medi natural i biodiversitat
20.3 Altres recursos naturals

22. Per impulsar l’economia circular
23. Per protegir el territori
24. Per millorar la gestió de residus

127
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EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica
20. Per optimitzar els recursos
naturals
20.1 Dinamització dels espais agraris
i forestal
20.2 Medi natural i biodiversitat
20.3 Altres recursos naturals
21. Per lluitar contra el canvi climàtic
22. Per impulsar l’economia circular

Dinamització dels espais
agraris i forestal
La finalitat d’aquest programa és donar suport al món rural, en concret al sector primari, i desenvolupant així tot el seu potencial com a motor de l’economia local, essent prioritaris la creació de teixit
productiu, el desenvolupament econòmic, la generació de llocs de treball i una gestió forestal i agrària
sostenibles des del punt de vista ambiental però també des del punt de vista econòmic i social.
També orienta les seves actuacions a treballar per afavorir la disponibilitat de sòl i espai per a l’activitat econòmica agroforestal, afavorint la pagesia i preservant el territori, així com la qualitat del medi
ambient.

Àmbits de treball
•

Impuls d’actuacions de suport i millora per la
recuperació i millora de camps agrícoles.

•

Promoció de la silvopastura com a eina per a una
gestió sostenible dels espais agraris i forestals.

•

Desenvolupament d’eines per a incentivar, donar suport
i generar oportunitats per al sector primari a la comarca
tals com bancs de terres, la regulació del preu de la
terra, la mediació en l’arrendament de la terra, espai
test, accions d’acompanyament i assessorament,
foment d’una xarxa de col·laboracions entre els
productors, cerca de noves vies de comercialització,
etc. per tal de promoure l’accés a la terra de nova
pagesia i així revitalitzar el sector primari i garantir-ne la
sostenibilitat.

•

Desenvolupament d’accions de protecció de la
biodiversitat i els espais verds de la comarca.

•

Conservació i recuperació de varietats locals amb
la realització d’actuacions per a la prospecció, la
conservació i la recuperació de les varietats d’horta,
vinya, fruita i olivera, tals com la conservació de llavors,
la reintroducció de varietats locals i les accions de
comunicació i comercialització d’aquestes.

23. Per protegir el territori
24. Per millorar la gestió de residus
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EIX 4. Transició ecològica > Per optimitzar els recursos naturals > Dinamització dels espais agraris i
forestal

EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica
20. Per optimitzar els recursos
naturals
20.1 Dinamització dels espais agraris
i forestal

Dinamització dels espais
agraris i forestal
Espais de concertació
i treball territorial
•

20.2 Medi natural i biodiversitat

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

20.3 Altres recursos naturals
21. Per lluitar contra el canvi climàtic
22. Per impulsar l’economia circular

Mecanismes d’execució
previstos

23. Per protegir el territori

•

Gestió directa.

24. Per millorar la gestió de residus

•

Subvencions altres ens.

•

Convenis.

ODS
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EIX 1. Governança

Medi natural i biodiversitat

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica
20. Per optimitzar els recursos
naturals
20.1 Dinamització dels espais agraris
i forestal
20.2 Medi natural i biodiversitat
20.3 Altres recursos naturals

Aquest programa té com a finalitat fomentar, promocionar i contribuir a la defensa dels recursos, valors naturals i la biodiversitat del territori avançant cap a un model sostenible amb l’impuls de programes i accions específiques.
Compren les actuacions que dur a terme el Consell Comarcal en matèria de flora, fauna i paisatge,
inventari de camins, accés motoritzat, catalogació d’elements naturals així com d’altres en funció de
les necessitats del territori.

Àmbits de treball

21. Per lluitar contra el canvi climàtic

Manteniment de la cartografia comarcal

22. Per impulsar l’economia circular

•

Actualització del Mapa topogràfic de Catalunya en
col·laboració amb administracions i institucions
públiques.

•

Elaboració de cartografia comarcal i base de dades
en col·laboració i coordinació amb d’altres entitats i
administracions.

•

Foment de la unificació de criteris i terminologia de les
infraestructures comarcals multifuncionals (exemple
camins), per obtenir una codificació única que afavoreixi
la coordinació entre diferents administracions i àrees.

23. Per protegir el territori
24. Per millorar la gestió de residus

Base digital de dades comarcals
•

Creació d’una base de dades on es centralitzin i
actualitzin les dades digitals d’àmbit comarcal com
les infraestructures de prevenció d’incendis (millores,
conservació, ús...), i les d’interès comarcal.

Camins comarcals
•

Actualització i aprovació de l’inventari de camins
amb la incorporació de noves variables d’informació
d’interès comarcal. S’entén el terme camí en un
sentit ampli de la mobilitat: inclou pistes, camins,
senders i corriols, des dels que són aptes per a
la circulació de vehicles de 4 rodes fins als que
ho són només per a vianants. Se n’exclouen de
manera explícita les vies urbanes i les del Catàleg
de carreteres.

•

Col·laboració amb la Diputació de Barcelona
en el treball amb els municipis per a la
identificació, diagnosi i execució d’actuacions
encaminades a la millora dels camins d’interès
per la seva connectivitat, així com la seva eventual
transformació en carreteres, sota els criteris que
s’estableixin a tal efecte, així com la millora de les
carreteres que ho requereixen.

130
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EIX 1. Governança

Medi natural i biodiversitat

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

Àmbits de treball

EIX 4. Transició ecològica

•

20. Per optimitzar els recursos
naturals

Realització d’estudis de diagnosi i projectes executius
de camins turístics i esportius.

•

Realització d’actuacions de senyalització dels camins
inclosos al projecte de la xarxa de camins comarcal.

•

Realització d’actuacions d’arranjament per adequar els
camins per a l’ús senderista, en bicicleta i a cavall.

20.1 Dinamització dels espais agraris
i forestal
20.2 Medi natural i biodiversitat
20.3 Altres recursos naturals

•

Realització d’actuacions de manteniment dels camins i
el seu entorn natural.

•

Promoció i foment de la descoberta del patrimoni
natural i cultural de manera sostenible.

21. Per lluitar contra el canvi climàtic
22. Per impulsar l’economia circular
23. Per protegir el territori
24. Per millorar la gestió de residus

Benestar animal de companyia i fauna salvatge
•

Suport als ajuntaments en les seves polítiques
de tinença responsable d’animals domèstics de
companyia així com en el controls dels animals
salvatges urbans.

•

Prevenció de l’abandonament i el maltractament:
parteix de l’estudi de situació i proposta de línies
d’actuació sobre la tinença d’animals domèstics de
companyia a la comarca del Vallès Occidental, així
com el control de fauna amb incidència sobre les
activitats humanes.

•

Col·laboració en la prestació de serveis des
del Centre d’acollida d’animals domèstics de
companyia, CAADC, situat a Cant Barba.

•

Programació de jornades formatives en
col·laboració amb el Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, Alimentació i Medi Natural, i el
Cos d’agents rurals.

•

Atenció a la necessitat de mancomunació de
serveis en la matèria amb els ajuntaments de la
comarca.

Accés motoritzat al medi natural
•

Elaboració d’informes comunicacions activitats
motoritzades al medi natural.
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EIX 1. Governança

Medi natural i biodiversitat

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

Àmbits de treball

EIX 4. Transició ecològica

Planificació forestal

20. Per optimitzar els recursos
naturals
20.1 Dinamització dels espais agraris
i forestal

•

Elaboració de cartografia comarcal forestal i bases de
dades en col·laboració i coordinació amb d’altres administracions i agents forestals.

•

Foment de la planificació forestal conjunta, i de la gestió forestal.

•

Unificació de criteris en l’àmbit forestal comarcal per a
una millor capacitat de coordinació entre els diferents
actors i administracions, així com de la terminologia de
les infraestructures municipals i comarcals.

20.2 Medi natural i biodiversitat
20.3 Altres recursos naturals
21. Per lluitar contra el canvi climàtic
22. Per impulsar l’economia circular
23. Per protegir el territori
24. Per millorar la gestió de residus

•

Suport a la tramitació d’ajuts i subvencions per a la
gestió forestal sostenible dels ajuntaments.

•

Col·laboració amb altres administracions competents i
agents relacionats en l’àmbit forestal per adaptar la planificació i la política forestals a la realitat de la comarca
del Vallès Occidental.

•

Fer compatible el suport al món rural i el desenvolupament dels sectors agrari i forestal, amb la sostenibilitat
ambiental.

Biodiversitat
•

Impulsar programes i accions específiques per a la defensa i l’increment de la biodiversitat a la comarca i per la
cura del medi natural.

•

Treballar per la convivència i sinèrgia de l’activitat econòmica agroforestal amb la qualitat del medi ambient, i la
biodiversitat.

Espais de concertació
i treball territorial
•

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

Mecanismes d’execució previstos
•
•
•

Gestió directa.
Subvencions.
Convenis altres ens.

Associacionisme forestal
•

Realització d’actuacions d’enfortiment del teixit associatiu forestal, i de la seva interlocució amb les
administracions locals, per una millora de la capacitat
de planificació, gestió i seguiment de les forests de la
comarca.

•

Promoció del naixement i consolidació de cooperatives
forestals i agràries

ODS
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EIX 1. Governança

Altres recursos naturals

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

Aquest programa pretén promoure mesures que permetin un major aprofitament dels recursos hídrics
així com la millora en la seva gestió.

EIX 4. Transició ecològica
20. Per optimitzar els recursos
naturals
20.1 Dinamització dels espais agraris
i forestal
20.2 Medi natural i biodiversitat
20.3 Altres recursos naturals

Àmbits de treball
•

•

Seguiment de la influència de les activitats forestal,
agropecuària, industrial, urbana, sobre la qualitat de
l’aigua.

•

Realització d’actuacions adreçades al foment de
l’ús racional de l’aigua com a bé escàs: suport a
infraestructures de recollida i emmagatzemament
d’aigua, educació i transmissió de bones pràctiques.

•

Treball en xarxa amb els ajuntaments i amb els
principals agents per al foment d’una gestió sostenible
de l’aigua.

21. Per lluitar contra el canvi climàtic
22. Per impulsar l’economia circular

Elaboració d’estudis i diagnosi del cicle, la gestió i la
qualitat de l’aigua a la comarca.

23. Per protegir el territori
24. Per millorar la gestió de residus

Mecanismes d’execució
previstos
•
•

Gestió directa.
Convenis altre ens.

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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EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica
20. Per optimitzar els recursos
naturals
21. Per lluitar contra el canvi climàtic

Per lluitar contra el
canvi climàtic
21.1 Servei comarcal de biomassa forestal

21.1 Servei comarcal de biomassa
forestal

21.2 Transició energètica

21.2 Transició energètica

21.3 Qualitat de l’aire

21.3 Qualitat de l’aire
21.4 Mobilitat i transport sostenible
21.5 Educació ambiental
22. Per impulsar l’economia circular

21.4 Mobilitat i transport sostenible
21.5 Educació ambiental

23. Per protegir el territori
24. Per millorar la gestió de residus
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EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica
20. Per optimitzar els recursos
naturals
21. Per lluitar contra el canvi climàtic
21.1 Servei comarcal de biomassa
forestal
21.2 Transició energètica
21.3 Qualitat de l’aire

Servei comarcal de biomassa forestal
La finalitat d’aquest programa és treballar per donar continuïtat al Servei públic comarcal de biomassa forestal per fomentar una gestió forestal sostenible dels boscos conciliant creixement econòmic
local, creació d’ocupació, estalvi energètic i econòmic a mig i llarg termini, respecte pel medi natural i
progrés social, i valoritzant la seva biomassa per a la generació d’energia renovable.

Àmbits de treball
Estructuració del mercat de compravenda de biomassa forestal a la comarca
•

21.4 Mobilitat i transport sostenible
21.5 Educació ambiental
22. Per impulsar l’economia circular
23. Per protegir el territori

Desenvolupament dels objectius i punts clau establerts
en els documents de base del Servei Comarcal de
Biomassa Forestal (SCBF), amb interrelació amb els
Programes de Medi Natural, Qualitat de l’Aire, Educació
Ambiental i Prevenció de Riscos Naturals.

•

Gestió del Servei i de les seves instal·lacions (centre/s
logístic/s, calderes, altres).

•

Convenis d’adhesió d’usuaris del Servei, per a l’ús
d’estella de proximitat per a usos tèrmics i per a
l’ampliació d’instal·lacions tèrmiques associades al
servei.

24. Per millorar la gestió de residus

•

Convenis de col·laboració amb el Servei, de propietaris
forestals, associacions, cooperatives, per ampliar el
suport social i col·lectiu a les polítiques del Servei i de la
continuïtat del projecte Boscos del Vallès .

Instal·lacions tèrmiques de biomassa forestal
•

Cerca de nous emplaçaments per a calderes
d’estella forestal, que puguin convertir-se en clients
del Servei.

•

Suport a projectes d’instal·lació de calderes de
biomassa que es vulguin adherir al Servei comarcal
de biomassa forestal.

•

Recerca de subvencions per a les iniciatives
comarcals i municipals d’instal·lació de nous
equipaments energètics que es vulguin adherir al
Servei comarcal de biomassa forestal.

•

Fomentar que els plecs de subministrament de
calderes de biomassa existents incorporin clàusules
que afavoreixin el consum de biomassa forestal de
la comarca.
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EIX 1. Governança

Servei comarcal de biomassa forestal

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica
20. Per optimitzar els recursos
naturals

Àmbits de treball
Treball en xarxa per al foment de l’ús de biomassa forestal de proximitat
•

21. Per lluitar contra el canvi climàtic
21.1 Servei comarcal de biomassa
forestal
21.2 Transició energètica
21.3 Qualitat de l’aire
21.4 Mobilitat i transport sostenible

•

Participació en xarxes d’agents i persones professionals
relacionades amb el medi ambient i la sostenibilitat: Xarxa
de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat, Xarxa natura
2000, etc...

•

Desenvolupament d’actuacions d’àmbit europeu, en
col·laboració amb universitats, centres de recerca i d’altre
entitats i administracions.

21.5 Educació ambiental
22. Per impulsar l’economia circular
23. Per protegir el territori

Acords de col·laboració per al treball en xarxa en l’aprofitament de la fusta i l’estructuració dels circuits de compravenda de biomassa. Amb persones propietàries forestals,
empresaris forestals i del sector de les energies, ajuntaments, administracions públiques d’àmbit supracomarcal,
universitats i centres de recerca, i agents públics i privats.

24. Per millorar la gestió de residus

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.

136

EIX 4. Transició ecològica > Per lluitar contra el canvi climàtic > Transició energètica

EIX 1. Governança

Transició energètica

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica
20. Per optimitzar els recursos
naturals
21. Per lluitar contra el canvi climàtic

Aquest programa té com a objectiu l’impuls de la transició energètica a la comarca mitjançant el desenvolupament de projectes i actuacions d’estalvi i eficiència energètics, així com la promoció de les
energies renovables.

Àmbits de treball
•

Realització d’actuacions adreçades a la promoció de
la transició energètica al món local com a mesura
tan ambiental com econòmica i social.

•

Disseny i desenvolupament de programes adreçats
a la millora de l’eficiència energètica i ús d’energies
renovables a les administracions, empreses i les
llars de la comarca.

•

Foment de l’ús de les energies renovables (biomassa,
solar, eòlica, d’altres) a les administracions públiques
(assistència tècnica, recerca de finançament, altres).

Foment dels serveis adreçats a l’estalvi i l’eficiència
energètica i a la reducció d’emissions.

•

Transposició de plans i estratègies d’òrgans
superiors, al territori, amb el valor afegit de la visió
comarcal.

Promoció de la contractació, consum i/o generació
d’energia verda.

•

Impuls de comunitats energètiques locals.

21.1 Servei comarcal de biomassa
forestal

Millora a la comarca de l’eficiència i l’estalvi energètic
a les administracions

21.2 Transició energètica

•

21.3 Qualitat de l’aire
21.4 Mobilitat i transport sostenible
21.5 Educació ambiental
22. Per impulsar l’economia circular
23. Per protegir el territori

Treball conjunt amb els ajuntaments per fomentar
mesures a favor de la planificació, coordinació i execució
d’actuacions per a l’estalvi i eficiència energètica a les
administracions públiques.

Implementació a la comarca d’energies renovables a
les administracions
•

24. Per millorar la gestió de residus

•

Oficina comarcal d’impuls a la transició energètica
•

Impuls de la transició energètica a la nostra comarca per
a un canvi de model més sostenible.

•

Creació d’eines per als municipis i la ciutadania que
els permetin exercir el seu paper d’actors centrals
en aquesta matèria cap a un model energètic net
descentralitzat i lligat al territori.

Treball en xarxa per a la promoció de l’estalvi
energètic i la reducció d’emissions de CO2
•

Gestió de convenis de col·laboració amb
Administracions locals i supralocals, Universitats
i d’altres per la promoció de l’estalvi i eficiència
energètica, d’utilització d’energies renovables, en
totes les seves vessants.
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EIX 1. Governança

Transició energètica

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica
20. Per optimitzar els recursos
naturals

Àmbits de treball
Treball en xarxa per a la promoció de l’estalvi energètic i la reducció d’emissions de CO2
•

Participació en xarxes d’agents i professionals relacionades
amb el medi ambient i la sostenibilitat: Xarxa de Ciutats i
Pobles cap a la sostenibilitat, Xarxa natura 2000, etc...

•

Realització de campanyes de sensibilització, informació i
comunicació generals per a públics específics, activitats de
divulgació i sensibilització per a centres d’ensenyament.

21. Per lluitar contra el canvi climàtic
21.1 Servei comarcal de biomassa
forestal
21.2 Transició energètica
21.3 Qualitat de l’aire
21.4 Mobilitat i transport sostenible

Transició energètica en l’activitat econòmica

21.5 Educació ambiental

•

22. Per impulsar l’economia circular
23. Per protegir el territori

Promoció de la transició energètica entre empreses industrials i establiments de serveis per avançar cap a una
economia productiva competitiva i sostenible.

•

Identificació de barreres i oportunitats per revisar, reduir,
modificar el consum d’energia.

•

Suport a la implementació de processos de digitalització
de les empreses per tal de permetre una producció més
neta i d’economia circular a través de nous models de
negoci i de simbiosi industrial, reduint els consums i
evitant el malbaratament de recursos energètics.

•

Treballar amb els serveis i professionals de promoció econòmica per compartir propostes, informacions i recursos.

•

Accions d’informació i sensibilització envers responsables empresarials i comandaments intermedis.

•

Implementació d’experiències público-privades que accelerin la transició com per ex. l’aprofitament de cobertes de naus industrials, compra agregada...

24. Per millorar la gestió de residus

Espais de concertació
i treball territorial
•

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

Mecanismes d’execució
previstos
•
•
•
•

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

ODS
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EIX 1. Governança

Qualitat de l’aire

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

La finalitat principal del programa de qualitat de l’aire és desenvolupar mesures que permetin reduir
l’emissió de contaminants, millorant la qualitat de l’aire i disminuint l’emissió de CO2.

EIX 4. Transició ecològica
20. Per optimitzar els recursos
naturals

Àmbits de treball

21. Per lluitar contra el canvi climàtic

Millora i reducció de les emissions CO2

21.1 Servei comarcal de biomassa
forestal

•

21.2 Transició energètica
21.3 Qualitat de l’aire
21.4 Mobilitat i transport sostenible
21.5 Educació ambiental
•

22. Per impulsar l’economia circular
23. Per protegir el territori
24. Per millorar la gestió de residus

Realització d’actuacions de gestió, millora i reducció
de les emissions de CO2 a les instal·lacions de les
administracions públiques a la comarca, buscant un ús
responsable i la reducció del consum de combustibles
fòssils, i fomentant la seva progressiva substitució per
fonts d’energies renovables.
Impuls de mesures, serveis i recursos orientats
al desenvolupament d’activitats de planificació,
coordinació i execució per la reducció de les emissions
de CO2, fomentant la implementació de tecnologies
noves o existents i els hàbits que afavoreixin la reducció
de emissions de CO2.

Treball en xarxa per al control i la millora de la
qualitat de l’aire
•

Foment de la reducció d’emissions
•

Realització d’actuacions de promoció de la reducció
de CO2 i de partícules contaminants en general
com a eina per combatre el canvi climàtic.

•

Desenvolupament de campanyes de sensibilització,
informació i comunicació generals i per a públics
específics, activitats de divulgació i sensibilització
específiques per als centres d’ensenyament o altres.

Seguiment de la qualitat de l’aire
•

•

Desenvolupament i seguiment del Pla d’Acció
Supramunicipal per a la Millora de la Qualitat de l’Aire del
Vallès Occidental.
Impuls i elaboració d’estudis de l’impacte en la qualitat
de l’aire de les calderes de biomassa i altres mesures
de governança comarcal que es contemplin en el Pla.

Gestió de convenis de col·laboració amb
administracions locals i supralocals, universitats
i d’altres agents, per la promoció de la reducció
d’emissions de CO2 en totes les seves vessants i
la millora de la qualitat de l’aire.

Suport per una activitat industrial més neta
•

Divulgació de recursos per avançar envers una
activitat industrial més respectuosa amb el medi
ambient, sostenible i competitiva, aprofitant
l’evolució cap a la digitalització i l’economia circular.
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EIX 1. Governança

Qualitat de l’aire

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica
20. Per optimitzar els recursos
naturals
21. Per lluitar contra el canvi climàtic

Espais de concertació
i treball territorial
•

Taula Política Comarcal de Qualitat de l’Aire.

•

Grup tècnic de treball de Qualitat de l’Aire.

•

Plenari Pla de Reactivació Econòmica.

21.1 Servei comarcal de biomassa
forestal
21.2 Transició energètica
21.3 Qualitat de l’aire
21.4 Mobilitat i transport sostenible
21.5 Educació ambiental
22. Per impulsar l’economia circular
23. Per protegir el territori

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Subvencions.

•

Convenis altres ens.

24. Per millorar la gestió de residus

ODS
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EIX 1. Governança

Mobilitat i transport sostenible

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

Aquest programa té com a finalitat impulsar i coordinar iniciatives compartides en relació a projectes,
treballs i estudis sobre la mobilitat i les infraestructures viàries i nous sistemes de transport.

EIX 4. Transició ecològica
20. Per optimitzar els recursos
naturals

Àmbits de treball

21. Per lluitar contra el canvi climàtic

Mobilitat eficient i de baixes emissions

21.1 Servei comarcal de biomassa
forestal

•

Impuls del treball conjunt amb els ajuntaments per
fomentar mesures a favor de la mobilitat eficient i de
baixes emissions.

•

Promoció en els municipis de la comarca l’ús de vehicles eficients a través de l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica.

21.2 Transició energètica
21.3 Qualitat de l’aire
21.4 Mobilitat i transport sostenible
21.5 Educació ambiental
•

Actualització de les estratègies d’estacionament donant
avantatges a l’ús de vehicles eficients en zones d’estacionament regulat i en zones properes a instal·lacions
municipals.

•

Foment dels punts de recàrrega per a vehicles elèctrics
i definició d’un pla comarcal estratègic de punts de
recàrrega per garantir la viabilitat de la mobilitat amb
vehicles elèctrics

22. Per impulsar l’economia circular
23. Per protegir el territori
24. Per millorar la gestió de residus

•

Renovació de la flotes de vehicles dels municipis.

•

Incorporació de les variables de l’ús de mitjans de desplaçament sostenibles en els estudis i plans de mobilitat
urbana. Foment de la redacció de Plans de Desplaçament d’Empresa (PDE) d’àmbit municipal i privat.

•

Mesa de mobilitat sostenible del Vallès Occidental
•

Impuls de la mesa de mobilitat sostenible del Vallès
Occidental.

•

Treball en xarxa amb els ajuntaments per fomentar
la mobilitat sostenible.

•

Realització d’estudis sobre la mobilitat i les infraestructures de comunicació viària i ferroviària en el
conjunt dels municipis de la comarca del Vallès
Occidental, emmarcant-los en les polítiques de
planificació i legislació existents, i redacció d’un
document tècnic d’àmbit comarcal amb informació
sobre les necessitats i propostes dels municipis de
la comarca.

•

Realització d’una diagnosi de la mobilitat comarcal
que completi la realitzada per l’Àrea Metropolitana
de Barcelona.

•

Impuls a la redacció d’un Pla de Mobilitat Comarcal
per part del Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya.

Difusió consells per a la conducció eficient i
intermodalitat, promoció de cursos de conducció
eficient i foment de l’hàbit de compartir vehicle en els
desplaçaments més habituals.
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EIX 1. Governança

Mobilitat i transport sostenible

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

Àmbits de treball

EIX 4. Transició ecològica

Mobilitat sostenible als espais d’activitat econòmica

20. Per optimitzar els recursos
naturals

•

21. Per lluitar contra el canvi climàtic
21.1 Servei comarcal de biomassa
forestal

•

21.2 Transició energètica
21.3 Qualitat de l’aire
21.4 Mobilitat i transport sostenible
21.5 Educació ambiental
22. Per impulsar l’economia circular
23. Per protegir el territori
24. Per millorar la gestió de residus

•

Treballar de forma específica la mobilitat i l’accés als
espais d’activitat econòmica i als centres de treball dins
del pla de mobilitat comarcal, aprofitant espais de treball
i dinamització de l’activitat industrial i del comerç.
Pel que fa als Polígons d’Activitat Econòmica, fer
l’anàlisi de problemàtiques i identificació de barreres
i necessitats amb actors actius i agents implicats,
així com la definició d’objectius alineats amb el Pla
de Mobilitat Comarcal i planificació de mesures per
una mobilitat més sostenible, en consonància amb la
modernització de l’activitat als espais productius.
Pel que fa als espais d’activitat comercial i de
ciutadania, tenir en compte el canvi d’hàbits de compra
i consum i l’augment del comerç on line per analitzar
els processos de lliurament d’última milla per tal que
siguin sostenibles i de zero emissions, tant pel que
fa al lliurament de productes a serveis comercials o
de serveis a la comunitat com als mecanismes de
productes alimentaris i no alimentaris a la ciutadania.

Espais de concertació
i treball territorial
•

Mesa de Mobilitat Sostenible del Vallès Occidental.

•

Plenari Pla de Reactivació Econòmica.

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Subvencions.

•

Convenis altres ens.

ODS
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EIX 1. Governança

Educació ambiental

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

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

EIX 4. Transició ecològica
20. Per optimitzar els recursos
naturals
21. Per lluitar contra el canvi climàtic

Àmbits de treball
•

21.1 Servei comarcal de biomassa
forestal
21.2 Transició energètica
21.3 Qualitat de l’aire

•

21.4 Mobilitat i transport sostenible
21.5 Educació ambiental

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

22. Per impulsar l’economia circular
23. Per protegir el territori
24. Per millorar la gestió de residus

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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EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica
20. Per optimitzar els recursos
naturals
21. Per lluitar contra el canvi climàtic
22. Per impulsar l’economia circular
22.1 Economia circular en l’activitat
econòmica
22.2 Territori i ciutats circulars
22.3 Vallès Circular Food
22.4 Ciutadania i consum
responsable

Per impulsar
l’economia circular
22.1 Economia circular en l’activitat econòmica
22.2 Territori i ciutats circulars
22.3 Vallès Circular Food
22.4 Ciutadania i consum responsable

23. Per protegir el territori
24. Per millorar la gestió de residus
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EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica
20. Per optimitzar els recursos
naturals
21. Per lluitar contra el canvi climàtic
22. Per impulsar l’economia circular
22.1 Economia circular en l’activitat
econòmica

Economia circular en l’activitat
econòmica
La finalitat és impulsar la transformació del teixit productiu i econòmic envers un model basat en
l’economia circular (EC), generant un espai de col·laboració público-privada que permeti l’acceleració
d’aquest procés: fomentant el treball en xarxa i les sinergies generades entre empreses, administracions, centres de coneixement, agents socials i econòmics.
En l’àmbit del programa es portaran a terme iniciatives per:
• Dotar de coneixements sobre els beneficis de l’EC a les empreses
•

Impulsar activitats i facilitar eines per a la implementació de l’EC: ecoinnovació, simbiosi industrial,
servitització, ecodisseny, eficiència en l’ús dels recursos (matèries primeres, aigua, energia,
residus)...

•

Potenciar la innovació com a eina que permet la transformació del model econòmic.

•

Enfortir la col·laboració entre agents de coneixement i les empreses per a la transferència de
coneixement en aquest àmbit amb la dinamització d’espais de treball col·laboratiu.

•

Apoderar i millorar les capacitats dels agents implicats en la Xarxa Vallès Circular perquè tinguin un
rol proactiu en la promoció de l’EC entre les empreses.

22.2 Territori i ciutats circulars
22.3 Vallès Circular Food
22.4 Ciutadania i consum
responsable
23. Per protegir el territori
24. Per millorar la gestió de residus
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EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica
20. Per optimitzar els recursos
naturals

Economia circular en l’activitat
econòmica
Àmbits de treball
•

21. Per lluitar contra el canvi climàtic
22. Per impulsar l’economia circular
22.1 Economia circular en l’activitat
econòmica
22.2 Territori i ciutats circulars

•

22.3 Vallès Circular Food
22.4 Ciutadania i consum
responsable
23. Per protegir el territori

•

24. Per millorar la gestió de residus

Sensibilització i dinamització de les empreses per implicar-les en la transició a una EC, despertant interès en la necessitat d’actuar i les oportunitats que genera el canvi per
a nous productes, models de negoci i millora de processos
productius, tot relacionant les potencialitats de la digitalització per avançar en la sostenibilitat.
Desenvolupament de programes per accelerar la incorporació dels principis de l’EC en l’activitat de gestió, producció
i comercialització de les empreses, proporcionant eines de
diagnosi, detecció d’oportunitats, assessorament i qualificació dels RRHH.
Consolidació del treball en xarxa i espais de treball conjunt
per activar la innovació associada a l’EC en l’activitat productiva amb la transferència de coneixement, aprofitant els
recursos disponibles i el potencial de la col·laboració entre
universitats i centres de recerca, administracions, organitzacions empresarials i empreses.

•

Disseny i impuls d’actuacions sectorials identificant i aprofitant les oportunitats d’actuar en la cadena de valor, per
facilitar la transició compartint sinergies i possibilitats de
col·laboració.

•

Identificació i acompanyament d’oportunitats de Simbiosi
Industrial, de col·laboració entre les empreses (i administracions i altres agents si s’escau), per fer un ús més eficient
dels recursos (materials, aigua, energia...).

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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EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica
20. Per optimitzar els recursos
naturals
21. Per lluitar contra el canvi climàtic

Territori i ciutats circulars
Aquest programa es marca una sèrie d’objectius en aquest àmbit per alinear el Vallès Occidental amb
la Iniciativa de Ciutats i Regions Circulars que impulsa la Unió Europea dins del Pla d’acció per l’EC i el
Pacte Verd Europeu:
•

Augmentar l’exploració de la circularitat als municipis i a la comarca, a partir del seu metabolisme
i funcionament, identificant elements i indicadors que permetin l’anàlisi, seguiment de resultats i
impacte de les accions, així com la comparativa intermunicipal.

•

Treballar el coneixement i la diagnosi d’oportunitats de circularitat a nivell municipal, promovent
l’acció en un marc de coordinació amb agents locals rellevants i avançant en la construcció de
Ciutats Circulars.

•

Acompanyar a l’administració local en el lideratge i dinamització d’estratègies de circularitat,
incorporant canvis en la gestió d’equipaments i serveis, la política fiscal, la transició energètica, el
consum d’aigua, la gestió de residus... per incidir en el canvi de comportaments, l’aprofitament der
recursos i evitar malbarataments.

•

Potenciar les Ciutats/municipis Circulars, com a concepte i com a marca/element motor per la
implicació d’agents i de la ciutadania, tot desenvolupant iniciatives participatives.

22. Per impulsar l’economia circular
22.1 Economia circular en l’activitat
econòmica
22.2 Territori i ciutats circulars
22.3 Vallès Circular Food
22.4 Ciutadania i consum
responsable
23. Per protegir el territori
24. Per millorar la gestió de residus

Àmbits de treball
Metabolisme urbà
•

Millora en la gestió del metabolisme del territori pel que fa
al flux de materials, aigua, energia i residus com a punt de
partida per la implementació de solucions ecoinnovadores i
ecoeficients.

•

Seguiment d’indicadors que ajudin a registrar l’impacte en
les condicions ambientals o la qualitat de vida de la ciutadania de la transició circular.

Construcció Ciutats Circulars
•

Formació i suport a responsables i professionals de
les administracions i d’entitats locals que participen en activitats socials, econòmiques, culturals,
educatives... estimulant una visió integral sobre
el canvi de model econòmic i la interrelació entre
accions globals i específiques (transició energètica,
gestió de residus, canvis en hàbits de vida i models
de consum...).
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EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social

Territori i ciutats circulars

EIX 3. Reactivació econòmica

Àmbits de treball

EIX 4. Transició ecològica

Construcció Ciutats Circulars

20. Per optimitzar els recursos
naturals

•

21. Per lluitar contra el canvi climàtic
22. Per impulsar l’economia circular
22.1 Economia circular en l’activitat
econòmica

•

22.2 Territori i ciutats circulars
22.3 Vallès Circular Food
22.4 Ciutadania i consum
responsable

Complementarietat de mesures per a la transició, amb la
definició de polítiques locals i mesures de fiscalitat verda i
finançament que ajudin a avançar envers prioritats compartides, canviant comportaments i conductes en favor de de
bones pràctiques ambientals i sostenibles.
Desenvolupament d’iniciatives per identificar oportunitats
i plantejar estratègies d’acció a nivell local, amb una visió
d’acció compartida i col·laborativa (tallers, mentoratge,
jornades...).

•

Creació d’espais per accedir a coneixement, transferir experiències, aprofitar materials i vies de finançament i generar sinèrgies per multiplicar els resultats locals i acumular
un impacte comarcal.

•

Construcció i comunicació de l’estratègia de Ciutats Circulars, reforçant la visió i l’acció interna així com i el reconeixement exterior.

•

Aprofitament del potencial de l’administració pública en el
canvi de model de consum, a través del canvis en la prestació de serveis (EC en la contractació i compra pública),
fiscalitat verda, finançament d’iniciatives...

23. Per protegir el territori
24. Per millorar la gestió de residus

•

Creació d’espais i iniciatives per compartir visió i
estratègies amb els professionals implicats a diferents
nivells.

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

Compra Pública Circular
•

Divulgació de l’aplicació de la compra i contractació circular
entre les diferents àrees de les administracions locals, amb
informacions d’utilitat per estimular el paper dinamitzador
de l’administració en la transició circular.
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EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica
20. Per optimitzar els recursos
naturals
21. Per lluitar contra el canvi climàtic
22. Per impulsar l’economia circular
22.1 Economia circular en l’activitat
econòmica
22.2 Territori i ciutats circulars
22.3 Vallès Circular Food
22.4 Ciutadania i consum
responsable
23. Per protegir el territori
24. Per millorar la gestió de residus

Vallès Circular Food
Aquest programa vol impulsar el reciclatge de la matèria orgànica i l’aprofitament del residu. Però també va més enllà i preveu incidir en els diferents aspectes vinculats al menjar: la producció, la distribució, el consum i el residu. Vallès Circular Food relliga diferents iniciatives ja existents, com el projecte
d’aprofitament d’aliments Recooperem, la nova gestió dels residus al mercat comarcal Mercavallès
o la sensibilització ciutadana #pensacircular, entre d’altres actuacions que també s’impulsen des del
Consell Comarcal.
Al mateix temps es posaran en marxa noves actuacions que permetin arribar a l’objectiu del 60% de
la recollida selectiva de l’orgànica. El projecte preveu dues grans actuacions: una per al residu municipal d’origen domèstic i una altra per al residu comercial i el residus industrial assimilable a municipal,
generat pels grans productors com hospitals, grans superfícies, hotels o polígons industrials.
L’actuació en aquest àmbit es troba alineada amb les polítiques europees i nacionals d’EC i, especialment a Catalunya amb la Llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris aprovada el 4
de març de 2020, que proposa reduir en un 50% el malbaratament alimentari l’any 2030 i que prioritza la prevenció en origen al llarg de tota la cadena alimentària davant la redistribució dels excedents.

Àmbits de treball
Impuls i gestió transversal
•

•

Creació d’espais de reflexió i treball transversal dins del
Consell Comarcal i amb agents implicats en el conjunt de
la cadena alimentària: anàlisi de situació i detecció d’oportunitats, codisseny d’estratègies i generació de propostes
amb visió circular, anàlisi de viabilitat, execució i seguiment
d’actuacions.
Plantejament de l’acció posant l’èmfasi en la sostenibilitat
econòmica, ambiental i social, amb una mirada especial
a l’ús de Mercavallès, els mercats municipals i el comerç
local com a elements de tracció del canvi i a la participació
de les entitats sense ànim de lucre en una nova articulació
de la cadena alimentària.

Acció compartida i coordinada al llarg de la
cadena
•

Producció: recolzar l’augment de la producció agrícola, de caràcter ecològic prioritàriament, per una major
sobirania alimentària, de qualitat i de proximitat amb
estratègies de consum i aprofitament a la comarca; recolzament de la indústria agroalimentària per
potenciar la producció sostenible i establir sinèrgies
de simbiosi entre si i amb productors locals, que
recolzin la seva competitivitat alhora que s’aprofiten
al màxim els possibles excedents de producte.
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EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social

Vallès Circular Food

EIX 3. Reactivació econòmica

Àmbits de treball

EIX 4. Transició ecològica

Acció compartida i coordinada al llarg de la cadena

20. Per optimitzar els recursos
naturals

•

Distribució: revisió de les vies de packaging i distribució
d’aliments, així com els models de venda a l’engròs per
evitar la pèrdua i el malbaratament, implementant circuïts
de recollida i aprofitament que repercuteixin a la comarca.

•

Compra i consum: sensibilització del conjunt dels implicats
(administració, empreses i ciutadania) en el canvi d’hàbits
de la gestió alimentària en els diversos espais: a la llar, en
restaurants i hotels, en centres hospitalaris, menjadors escolars i d’empreses, botigues de comerç al detall i mercats
municipals... I desenvolupament d’iniciatives que posin
l’èmfasi en una correcta gestió de la venda (oferta i gestió
de proximitat) i la compra i la preparació d’aliments bassada
en l’aprofitament, així com la integració de mecanismes que
garanteixin l’aprofitament d’aquells excedents que finalment
no siguin consumits en aquests espais.

21. Per lluitar contra el canvi climàtic
22. Per impulsar l’economia circular
22.1 Economia circular en l’activitat
econòmica

Vallès Circular Food

22.2 Territori i ciutats circulars
22.3 Vallès Circular Food
22.4 Ciutadania i consum
responsable
23. Per protegir el territori
24. Per millorar la gestió de residus

•

Aprofitament i reciclatge: desenvolupament d’iniciatives
tenint com a referència la jerarquia d’aprofitament (1. alimentació humana, 2. alimentació animal i 3. altres usos) i que
siguin rellevants especialment pel seu valor i impacte social.
Per assegurar l’assoliment d’objectius en aquest àmbit i
multiplicar l’aprofitament, caldrà recolzar una correcta separació en origen, en els diferents nivells de la cadena.

Aprofitament alimentari i col·lectius vulnerables
•

Ampliació de l’abast i objectius del projecte Recooperem, cuina per compartir que consisteix en la recollida de
l’excedent d’àpats preparats i productes de primera necessitat de les empreses de restauració i alimentació del
territori per a la seva posterior distribució entre la població
més vulnerable així com l’establiment d’acords de col·laboració amb Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès
Occidental i totes les entitats implicades: escoles, AMPA,
empreses de restauració, entitats que gestionen banc
d’aliments, ajuntaments i persones beneficiàries.

•

Impuls de projectes i actuacions específiques, com per
exemple Mercat circular, que permetin aprofitar productes frescos i de primera necessitat que es distribueixen a
través de Mercavallès així com d’altres entitats per la seva
distribució entre la població adscrita a projectes d’inclusió
social i establiment d’acords específics amb administracions i entitats del territori així com amb el Consorci per a
la gestió de residus del Vallès Occidental.

•

Desenvolupament d’iniciatives d’aprofitament social i de
noves oportunitats de negoci i ocupació a partir de les
oportunitats detectades (ex. per salvar aliments: gestió
plataformes, restaurants, nous usos...).

•

Impuls d’eines de planificació que permetin la intervenció i la
identificació de línies conjuntes per tal de fer front al malbaratament alimentari, tal com estableix la normativa vigent.
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EIX 1. Governança

Vallès Circular Food

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica
20. Per optimitzar els recursos
naturals
21. Per lluitar contra el canvi climàtic

Espais de concertació
i treball territorial
•
•
•
•

Plenari Vallès Circular.
Grup impulsor Vallès Circular.
Grup motor Sostenibilitat i Economia Circular.
Grup de treball Vallès Circular Food.

22. Per impulsar l’economia circular
22.1 Economia circular en l’activitat
econòmica
22.2 Territori i ciutats circulars
22.3 Vallès Circular Food
22.4 Ciutadania i consum
responsable
23. Per protegir el territori
24. Per millorar la gestió de residus

Mecanismes d’execució
previstos
•
•

Gestió directa.
Convenis altres ens.

ODS
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EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica
20. Per optimitzar els recursos
naturals
21. Per lluitar contra el canvi climàtic
22. Per impulsar l’economia circular

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.

22.1 Economia circular en l’activitat
econòmica
22.2 Territori i ciutats circulars
22.3 Vallès Circular Food
22.4 Ciutadania i consum
responsable
23. Per protegir el territori
24. Per millorar la gestió de residus

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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EIX 1. Governança

Ciutadania i consum responsable

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica
20. Per optimitzar els recursos
naturals
21. Per lluitar contra el canvi climàtic

Espais de concertació
i treball territorial
•
•
•

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

22. Per impulsar l’economia circular
22.1 Economia circular en l’activitat
econòmica

Mecanismes d’execució
previstos

22.2 Territori i ciutats circulars
22.3 Vallès Circular Food
22.4 Ciutadania i consum
responsable
23. Per protegir el territori

•
•

Gestió directa.
Convenis altres ens.

ODS

24. Per millorar la gestió de residus
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EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social

Per protegir el territori

EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica
20. Per optimitzar els recursos
naturals
21. Per lluitar contra el canvi climàtic
22. Per impulsar l’economia circular

23.1 Desenvolupament urbà i territorial sostenible
23.2 Qualitat ambiental
23.3 Prevenció de riscos naturals

23. Per protegir el territori
23.1 Desenvolupament urbà i
territorial sostenible
23.2 Qualitat ambiental
23.3 Prevenció de riscos naturals
24. Per millorar la gestió de residus
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EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
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EIX 4. Transició ecològica
20. Per optimitzar els recursos
naturals

Desenvolupament urbà i
territorial sostenible
El programa de desenvolupament urbà i territorial sostenible té com a finalitats constituir el Consell
Comarcal com un ens impulsor d’anàlisi estratègica per a projectes d’ordenació territorial i desenvolupar el pla d’ordenació del territori, així com criteris d’actuació conjunta de les administracions i particulars en la seva gestió.

21. Per lluitar contra el canvi climàtic
22. Per impulsar l’economia circular

Àmbits de treball

23. Per protegir el territori
23.1 Desenvolupament urbà i
territorial sostenible
23.2 Qualitat ambiental

•

•

Correspon al Consell Comarcal informar sobre les propostes
d’alteració de la línia dels termes municipals, com a ens local
afectat que no l’ha promogut.

•

Publicació al web del Consell Comarcal de les actualitzacions
de planejament urbanístic dels municipis petits.

•

Suport tècnic i assessorament als municipis en matèria d’urbanisme, arquitectura i enginyeria (redacció d’informes per
a la tramitació de llicències d’obra i realització d’inspeccions
tècniques).

•

Impuls de treball en xarxa a nivell comarcal per a l’harmonització d’ordenances tècniques municipals.

23.3 Prevenció de riscos naturals
24. Per millorar la gestió de residus

Seguiment, revisió i informe, si escau, dels plans territorials i
urbanístics que afecten el territori comarcal.

Mecanismes d’execució
previstos
•
•
•

Gestió directa.
Subvencions.
Convenis altres ens.

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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EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
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20. Per optimitzar els recursos
naturals
21. Per lluitar contra el canvi climàtic

Qualitat ambiental
Contempla com a finalitat donar suport i assistència tècnica als ajuntaments per al control de l’impacte
ambiental de les activitats econòmiques, d’acord amb la normativa sectorial vigent. L’actuació que duu
a terme el Consell Comarcal en matèria d’avaluació ambiental, és la formulació de l’informe integrat
de l’activitat de les sol·licituds i els expedients de llicència ambiental, presentats pels municipis de
menys de 50.000 habitants que no tinguin constituït un òrgan tècnic ambiental. La finalitat és prevenir
i reduir a l’origen les emissions contaminants a l’aire, l’aigua i el sòl que produeixen les activitats i que
són susceptibles d’afectar el medi ambient, a més de prendre en consideració el consum de recursos
naturals i energia.

22. Per impulsar l’economia circular
23. Per protegir el territori
23.1 Desenvolupament urbà i
territorial sostenible

Àmbits de treball
•

23.2 Qualitat ambiental
23.3 Prevenció de riscos naturals

Assistència tècnica per a la tramitació de les llicències ambientals incloses a l’ Annex II de la Llei 20/2009, de prevenció
i control ambiental, als municipis de la comarca que tenen
menys de 50.000 habitants i no disposen de servei propi.

•

Redacció d’informes tècnics, consultes i al·legacions relacionades amb el marc legal i competencial dins de l’àmbit
d’avaluació ambiental d’activitats.

•

Suport tècnic als municipis de la comarca per a la gestió del
control de l’impacte ambiental de les activitats econòmiques
(classificació, tramitació, controls, entre d’altres).

24. Per millorar la gestió de residus

•

Suport tècnic i assessorament als municipis en matèria de
prevenció i control ambiental de les activitats (redacció d’informes per a la tramitació de llicències d’activitats i realització de consultes tècniques).

•

Impuls de treball en xarxa a nivell comarcal per a l’harmonització d’ordenances tècniques municipals.

•

Dinamització del procediment administratiu del control
ambiental.

•

Assessorament per a l’ambientalització de les contractacions públiques.

Espais de concertació
i treball territorial
•

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

Mecanismes d’execució
previstos
•
•
•

Gestió directa.
Subvencions.
Convenis altre ens.

ODS
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20. Per optimitzar els recursos
naturals

Prevenció de riscos naturals
Aquest programa té com a objectiu reduir la vulnerabilitat dels boscos de la comarca vers els incendis
forestals, vetllar per la protecció civil a la comarca i la gestió de les afectacions al medi.

Àmbits de treball
Actuacions i obres en infraestructures forestals

21. Per lluitar contra el canvi climàtic
22. Per impulsar l’economia circular

•

Inversions i manteniment d’infraestructures de prevenció
d’incendis forestals (accessos al bosc, punts d’aigua, franges
perimetrals i d’altres). Cerca de finançament de noves actuacions, execució o coordinació de les obres.

•

Gestió de convenis amb ajuntaments per a l’execució subsidiària d’actuacions forestals en els casos regulats legalment.

•

Promoció d’actuacions forestals en les zones estratègiques i
prioritàries de prevenció d’incendis i als seus accessos.

•

Treballs de manteniment de les parcel·les forestals del Consell
Comarcal.

23. Per protegir el territori
23.1 Desenvolupament urbà i
territorial sostenible
23.2 Qualitat ambiental
23.3 Prevenció de riscos naturals
24. Per millorar la gestió de residus

Zones estratègiques i prioritàries
•

Mapa de zonificació de les zones estratègiques per a la prevenció de grans incendis comarcals.

•

Declaració de zones prioritàries per a la inversió en prevenció
d’incendis.

Treball en xarxa per a la prevenció d’incendis
•

Gestió de conveni de col·laboració i subvenció amb la federació d’ADF de la comarca per a la prevenció activa i passiva
dels incendis forestals de la comarca.

•

Convenis de col·laboració amb les administracions
competents (Generalitat, Diputació) i centres de
recerca per a la prevenció d’incendis mitjançant la
mobilització de fusta i aprofitament de la biomassa
per a generació d’energia al Vallès Occidental.

Telecomunicacions
•

Seguiment dels espais de radiofreqüència del Consell Comarcal.

•

Coordinació i suport a agents del territori (ADF, ...)
en relació a l’ús de la xarxa de radiofreqüència del
Consell Comarcal.

Plans d’autoprotecció
•

Suport tècnic a la implantació, adequació i homologació dels Plans d’Autoprotecció, que contemplen
les actuacions en cas d’emergència que es puguin
produir i les mesures de resposta en cas de situacions de risc i catàstrofes.

•

Realització de l’inventari de necessitats en matèria
d’autoprotecció als municipis menors de 20.000
habitants.
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EIX 1. Governança

Prevenció de riscos naturals

EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica
20. Per optimitzar els recursos
naturals

Àmbits de treball
Coordinació d’emergències
•

Coordinació institucional de les actuacions en cas d’emergències d’àmbit comarcal.

•

Coordinació i seguiment dels efectes dels fenòmens meteorològics (vendes, nevades, incendis, sequeres...) sobre els
boscos.

21. Per lluitar contra el canvi climàtic
22. Per impulsar l’economia circular
23. Per protegir el territori
23.1 Desenvolupament urbà i
territorial sostenible

•

23.2 Qualitat ambiental
23.3 Prevenció de riscos naturals
24. Per millorar la gestió de residus

Coordinació i seguiment de les emergències d’àmbit comarcal
amb afectació a la xarxa viària utilitzada pel transport escolar.

Assistència i suport als plans d’actuació municipal
•

Assessorament per a l’adequació i homologació dels Plans
d’Actuació Municipal (PAM) als Plans de Protecció Civil existents: Neucat, Procicat, Inuncat, etc, per als municipis menors
de 10.000 habitants.

Espais de concertació
i treball territorial
•

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

Mecanismes d’execució
previstos
•
•
•

Gestió directa.
Subvencions.
Convenis altres ens.

ODS

Protocols d’actuació davant d’afectacions al medi
•

Elaboració de protocols conjunts que permetin una actuació
coordinada i ràpida davant les afectacions al medi.
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EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica
20. Per optimitzar els recursos
naturals
21. Per lluitar contra el canvi climàtic

Per millorar la gestió de
residus
24.1 Gestió de residus

22. Per impulsar l’economia circular
23. Per protegir el territori
24. Per millorar la gestió de residus
24.1 Gestió de residus
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EIX 4. Transició ecològica > Per millorar la gestió de residus > Gestió de residus

EIX 1. Governança
EIX 2. Inclusió i cohesió social
EIX 3. Reactivació econòmica
EIX 4. Transició ecològica
20. Per optimitzar els recursos
naturals

Gestió de residus
El Consell Comarcal del Vallès Occidental, fruit de l’aplicació de la Llei 27/2013 de 27 de desembre de
racionalització i sostenibilitat de la Administració Local, té adscrit el Consorci per la Gestió de Residus
del Vallès Occidental des de l’any 2014.
Aquest porta a terme un conjunt de serveis i actuacions per tal de contribuir als objectius que la Generalitat de Catalunya ha fixat en el Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de
Catalunya

21. Per lluitar contra el canvi climàtic
22. Per impulsar l’economia circular
23. Per protegir el territori

Àmbits de treball
•

24. Per millorar la gestió de residus
24.1 Gestió de residus

Participació en els òrgans de govern això com en els espais
de participació del que es dota el Consorci per a la seva
gestió.

•

Identificació de necessitats i àmbits de treball compartís i
disseny de projectes i actuacions conjuntes.

•

Establiment de convenis de col·laboració per al desenvolupament d’activitats programes.

•

Establiment de convenis de col·laboració per a la prestació de
serveis i subministraments comuns.

Espais de concertació
i treball territorial
•

Els establerts pel Consorci.

Mecanismes d’execució
previstos
•
•
•

Gestió directa.
Subvencions.
Convenis altres ens.

ODS
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Amb el suport de

