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Cooperació per al desenvolupament
La cooperació internacional impulsada des del Consell Comarcal del Vallès Occidental contribueix a
la construcció d’un món amb justícia i equitat per a totes les persones i els col·lectius, per garantir
els drets i les diversitats que hi conviuen, en un planeta ambientalment saludable, frenant el canvi
climàtic i fent un ús sostenible dels recursos naturals.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental desenvolupa una cooperació comarcal transformadora
que contribueix a una vida digna per a la garantia dels drets de la ciutadania en entorns tant rurals
com urbans empobrits. Per això, aporta els recursos, els coneixements i les capacitats de què
disposa per a la millora de la governabilitat, la gestió i la qualitat tècnica dels àmbits de competència
propis. Alhora, promou el coneixement i l’anàlisi transformadora d’aquestes realitats des d’una mirada local per aconseguir un canvi d’actituds i pràctiques.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental posa especial interès en la cooperació tècnica. Una
opció que més que qualsevol altra manera de col·laboració entre municipis amb diferents graus de
desenvolupament humà i material, és una modalitat més que pot canalitzar aquest objectius i que
permet un cert intercanvi més obert, recíproc i amb voluntat de que hi sigui al mateix nivell entre
aquests. Les solucions tècniques i especialment organitzatives a les que s’ha arribat arreu amb
aquesta modalitat de cooperar, poden tenir un interès i aprofitament mutu, que situa veritablement
la cooperació en una relació entre “iguals”. Aquest factor fa atractiva la cooperació però sobretot,
intenta trencar el paradigma caritatiu, de vegades assistencialista i de dependència en el que per
molts anys s’ha instal·lat la solidaritat internacional.
Per tot això, la cooperació internacional impulsada pel Consell Comarcal del Vallès Occdiental ha
d’assolir les següents fites:
•

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

•

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

•

Capacitar els agents en el territori per donar respostes multidimensionals.

•

Disposar de recursos humans capacitats i recursos econòmics per portar a terme aquesta
cooperació.
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Cooperació per al desenvolupament
Àmbits de treball
•

EIX 4. Transició ecològica

•

Establiment de prioritats de col·laboració amb països
en desenvolupament en coherència amb els criteris del
Fons Català de Cooperació, l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament de la Diputació de Barcelona i el Pla
director de cooperació al desenvolupament 2019-2022
aprovat per la Generalitat de Catalunya.
Impuls de projectes conjunts amb països en
desenvolupament que fomentin els valors democràtics,
la solidaritat, la pau i la justícia, així com també la
sostenibilitat, social, econòmica i mediambiental.

•

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

•

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

•

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

•

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

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

Mecanismes d’execució
previstos
•

Gestió directa.

•

Convenis altres ens.

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

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

•

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.

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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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.

Àmbits de treball
•

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).

•

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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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

24.1 Gestió de residus

Àmbits de treball
•

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

