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REINVENTEM-NOS 

Mesures transversals i territorials 
 

Els ajuntaments del Vallès Occidental volem ser motor de canvi en l’escenari post Covid-

19. Per això volem acordar un conjunt de mesures que siguin exemplars i puguin ser 

llavor de noves propostes dirigides a reduir l’alt índex de precarietat, pobresa i 

desigualtat. Alhora volem dissenyar actuacions d’àmbit transversal amb impacte a tot el 

territori per estar preparats davant una nova possible emergència, poder rellançar la 

comarca i projectar-la cap al futur.  

 

Durant la pandèmia, els ajuntaments han estat motor en l’emergència, engegant un total 

de 349 mesures locals als municipis de la comarca, de les quals 137 (39%) corresponen a 

iniciatives de suport laboral i empresarial, 134 (38%) són de suport social i 78  (22%) són 

mesures de fiscalitat.  

 

1.- ELS AJUNTAMENTS, MOTOR DE CANVI  

 Modificació dels pressupostos dels ens locals per adequar-los a les 

conseqüències socials i econòmiques de la Covid-19 a partir de la seva 

reformulació i la flexibilització de la regla de despesa. 

 Adopció de noves mesures de fiscalitat (modificació calendari, revisió 

tributs, ordenances) i reducció dels terminis de pagament a empreses i 

persones autònomes proveïdores, adoptant les mesures necessàries i 

agilitzant els tràmits administratius corresponents. 

 Agilització en les gestions de llicències per noves activitats econòmiques.  

 Introducció de mesures de simplificació administrativa.  

 Foment de la contractació i compra pública responsable d’empreses, 

(especialment Pime’s i empreses d’Economia social i solidària) així com 

també de persones autònomes de la comarca, explorant totes les 

possibilitats que ofereix Llei 9/2017 (LCSP). 

 Impuls de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) en les 

administracions locals: qualitat de l’ocupació, teletreball, flexibilització i 

conciliació, responsabilitat ambiental, propòsit i contribució a la societat. 

 Alineament de les mesures amb els Objectius de Desenvolupament 

Sostenible (ODS) en tots els àmbits d’actuació.  
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 Cerca d’una uniat d’acció que permeti articular el treball conjunt en la 

contractació pública i en la convocatòria d’ocupació pública, tenint en 

compte les capacitats econòmiques i de personal del Consell Comarcal.  

 

2.- PREPARATS PER L’EMERGÈNCIA SANITÀRIA 

 Creació del Comitè per la Sanitat del Vallès Occidental per tal de 

canalitzar les demandes i necessitats del sector, amb una participació 

activa dels ajuntaments, el Departament de Salut, els hospitals i 

residències de gent gran de la comarca.  

 Recopilació, anàlisi i comunicació permanent d’informació territorial que 

permeti tenir una radiografia sobre l’evolució de la pandèmia, així com la 

seva afectació a tots els nivells. 

 Creació de protocols o mecanismes d’actuació que permetin la 

coordinació i acció conjunta necessària per a fer front a situacions en cas 

de rebrot o noves emergències. 

 Creació d’un mapa de recursos i agents dels sector privat (empreses 

sector sanitari, residències de gent gran i serveis d’atenció a les persones) 

i associatiu (associacions ciutadanes, ONG, tercer sector). 

 Reivindicació d’una major dotació pressupostària pels Centres d’Atenció 

Primària.  

 Reivindicació de la construcció de l’Hospital Ernest Lluch a Cerdanyola-

Ripollet, que afavoriria la descongestió de les urgències i l’ampliació del 

nombre de llits.  

 

 

3.- DIGITALITZACIÓ I CONNEXIÓ  

 Promoció de la inversió a l’entorn de la digitalització i la incorporació de 

tecnologies 4.0 (realitat virtual, ciberseguretat, big data, internet de les 

coses) en la gestió pública de serveis i activitats: mobilitat, urbanisme, 

atenció a les persones, seguretat... 

 Impuls de l’atenció ciutadana mitjançant la creació i/o adaptació de 

serveis en línia, de forma virtual i no presencial, garantint l’accés de totes 

les persones, especialment les més vulnerables.  

 Impuls de programes d’inversió a l’entorn de la digitalització dels serveis 

públics i l’administració electrònica. 

 Millora o implementació de connexió WIFI en espais oberts dels 

municipis vallesans. 
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4.- PROJECTANT LA COMARCA  

 Impuls d’una nova estratègia de màrqueting que doni resposta a les 

necessitats de promoció turística i de suport al sector comercial i de 

restauració, així com també al cultural, especialment afectats per la crisi 

del Covid-19. 

 Desenvolupament d’una estratègia de branding territorial que permeti 

incrementar la resiliència i capacitat per fer front a situacions de crisis: 

atracció de noves activitats empresarials i de recerca, creació de llocs de 

treball, enfortiment dels serveis socials i sanitaris. 

 Aposta per la innovació i el coneixement de la mà de les universitats i 

centres tecnològics.  

 Aposta per l'acció europea i internacional del territori potenciant els 

mecanismes i vies de participació i accés als fons de finançament 

europeus ENMA dels ens locals en les polítiques europees apostant per 

projectes territorials  coordinats pel Consell Comarcal entre els diferents 

ens locals i comarcals per tal d’impulsar projectes d’escala territorial. 
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PROTEGIM-NOS 

Mesures de protecció social  

 

La lluita contra la pobresa i desigualtat ha estat, des de la crisi del 2008, un dels 

principals reptes del territori situant el debat sobre els “nous pobres” i la desigualtat 

entre les prioritats comarcals. L’actual situació de crisi sanitària ha agreujat aquesta 

situació. Moltes famílies i/o col·lectius tenen dificultats per a cobrir les necessitats 

bàsiques: alimentació (especialment pel que fa als nens/es i persones joves), accés o 

manteniment de l’habitatge i/o pagament dels subministraments, atenció integral i salut 

de la gent gran, recursos per a l’educació mitjançant les TIC, etc. 

 

Hi ha una necessitat de reforçar els sistemes de protecció social i de garantir els drets 

bàsics, especialment de la infància, la gent gran, les dones, les persones joves, així com 

les que es troben en situació d’atur. La Covid-19 no ha de deixar ningú enrere.  

 

Vivim en una comarca diversa i plural, amb enormes diferències entre municipis pel que 

fa a la renda mitjana per persona. A la comarca hi ha 279 seccions censals -de les 572 

totals- amb una renda mitjana inferior a 12.000 euros, per sota de la mediana comarcal. 

D’aquestes, 92 tenen rendes encara més baixes, inferiors a 9.600 euros. Una part 

important d’aquestes es troben localitzades a l’eix de la N-150.  

 

 

1.- REFORCEM  ELS EQUIPS DE SERVEIS SOCIALS  

 

 Ampliació i reforç dels equips dels Serveis Socials per tal de donar resposta a 

les necessitats d’atenció derivades de la situació de crisi en tots els municipis 

de la comarca. 

 Manteniment del Servei d’Informació i acompanyament emocional gratuït 

per la ciutadania i els Grups de Dol sense comiat, ambdós creats en el 

moment d’emergència sanitària. 

 Ampliació dels recursos econòmics i dels ajuts econòmics destinats a les 

famílies amb menys recursos i afectades per la situació de crisi. 

 Ampliació de l’abast de la Renda Garantida Ciutadana i del agilització de la 

seva gestió, especialment en el cas de situacions d’urgència motivada. 

 Vetlla perquè l’Ingrés Mínim Vital arribi al màxim de persones de la comarca 

mitjançant el treball conjunt i la coordinació territorial amb d’altres 

administracions. 
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 Desplegament d’un programa de capacitació i suport per a les persones 

professionals dels serveis socials en matèria d’atenció a les persones en 

situacions de urgència social. 

 

 

2.- PROTEGIM LA VULNERABILITAT  

 

 Activació de la Comissió mixta de desigualtats com a marc de treball conjunt 

a la comarca.  

 Posada en marxa de mesures que permetin que les ajudes públiques 

destinades al suport a les famílies vulnerables tinguin un impacte en el 

comerç de proximitat, establint mecanismes com targetes moneder amb 

adhesió de comerços, etc.  

 Distribució de lots de productes adreçats a les famílies més vulnerables: 

material escolar, productes sanitaris i d’higiene, etc... 

 Creació d’un programa específic de voluntariat per donar suport a les diverses 

situacions de necessitat puntual de persones i famílies més vulnerables. 

 Desenvolupament del projecte “Punt d’aprofitament alimentari” de  

Mercavallès per tal de poder garantir l’aprofitament alimentari del producte 

sobrant en bon estat. 

 Desenvolupament d’actuacions transversals i integrals, i en col·laboració amb 

les entitats del territori que contemplin els àmbits de l’ocupació, l’habitatge, 

la salut i alimentació i l’accés a l’educació en famílies i/o col·lectius més 

vulnerables: gent gran, persones joves amb risc d’exclusió social, famílies 

monoparentals, persones amb discapacitat, persones immigrades en situació 

irregular, col·lectius amb diversitat funcional... 

 Impuls d’accions de caire comunitari.  

 

 

 

3.- POSEM EINES PEL NOU MODEL EDUCATIU  

 

 Posar a disposició d’entitats espais municipals, especialment oberts, com 

patis d’escoles, per a poder desenvolupar les activitats extraescolars 

esportives així com pels Casals d’Estiu amb les garanties de distància social.  

 Reorientació de les activitats educatives dels programes municipals 

d’educació per tal que es puguin aplicar en les hores lectives no presencials 

en el cas que es desenvolupi un model educatiu híbrid.  

 Impuls de mesures per garantir l’alimentació de qualitat per a les famílies 

amb ajut de menjador, tant a la primària com a la secundària i escoles 

bressol. 
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 Creació d’un banc d’equipaments i recursos informàtics reutilitzables i 

adreçat tant a administracions, empreses o particulars que puguin donar-los 

per a les famílies amb dificultats per a poder seguir el model educatiu híbrid.  

 

 

 

4.- DONEM SUPORT A L’ADAPTACIÓ DEL SECTOR DE SERVEIS A LES PERSONES 

 

 Anàlisis de l’impacte de la Covid-19 i les conseqüències derivades a curt, mig 

i llarg termini en les residències i centres d’atenció a la gent gran.  

 Treball, junt amb el sector de l’atenció a la gent gran (residències), per 

dignificar els llocs de treball i les condicions de cura de la gent gran. 

 Elaboració d’una diagnosi sobre les noves necessitats del sector de serveis a 

les persones, especialment en relació a l’atenció a la gent gran, la realització 

d’activitats educatives, lúdiques i esportives dels nens i nenes i persones 

joves, l’atenció a la diversitat, etc... 

 Creació d’un mapa d’agents, serveis, productes comarcals de serveis a les 

persones. 

 Avanç cap a un nou model d’atenció a la gent gran més comunitari que 

respecti l’autonomia i les preferències de la gent gran.  

 

 

5. IMPULSEM POLITIQUES D’HABITATGE   

 

 Impuls de polítiques d’habitatge que apostin per la rehabilitació i la 

construcció d’habitatge de protecció oficial (HPO). 

 Aposta per l’habitatge de lloguer assequible, impulsant actuacions adreçades 

a l’ampliació i dinamització del mercat existent, que permeti disposar d’un 

parc d’habitatges digne per a la població. 
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ACTIVEM-NOS 

Mesures de reactivació econòmica 

 

L’impacte de la Covid-19 en el teixit econòmic vallesà és evident. Gairebé una de cada 

tres persones assalariades s’ha vist afectada per un ERTO. La taxa d’atur s’ha situat al 

13,6% el mes maig, amb un creixement internaual del  26%. Unes dades que s’afegeixen 

al fet que durant el 2019 ja es van produir  65 expedients de regulació a la indústria, més 

del doble que l’any anterior, i que van provocar la destrucció de 1.672 llocs de treball 

directes. 

 

Necessitem reactivar-nos a tots nivells. Volem ser agents actius, especialment en els 

eixos de consolidar el creixement i la creació d’ocupació de qualitat i indústria, pimes, 

autònoms, però també  en altres com drets socials, regeneració democràtica, ciència i 

innovació. Ser motor i palanca de canvi, potenciant el progrés econòmic, però, el que és 

més important, el progrés social posant al centre les persones i les empreses del territori, 

facilitant un canvi de model econòmic i productiu envers unes ciutats i pobles sostenibles 

des de la base de la cooperació institucional i en el marc dels Objectius de 

Desenvolupament Sostenible.  

 

Les mesures proposades emergeixen de la voluntat de treball amb les entitats de la 

societat vallesana, tenint en compte l’experiència de concertació i coordinació del 

Consell Comarcal, per abordar mesures de caire estructural en la reconversió del comerç, 

la promoció hostaleria i turisme, la promoció del Vallès Occidental per a la captació 

d’inversions, l’harmonització de la fiscalitat que afecta a l’activitat econòmica a la 

comarca, els plans enfocats a l’ocupació i la formació, i les infraestructures.  

 

 

1. ACOMPANYEM LA INDÚSTRIA 

 Impuls de la política industrial de suport a les empreses en la seva adaptació 

a les noves normes de salut, seguretat i prevenció de riscos laborals davant 

els contagis. 

 Desenvolupament d’activitats de recollida d’informació que permetin la 

gestió, la caracterització i la difusió dels espais productius de la comarca. 
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 Abastiment de serveis bàsics de qualitat a les empreses en l’àmbit d’aigua, 

electricitat i telecomunicacions, així com portar a terme accions que 

afavoreixin la transició energètica industrial i la mobilitat sostenible. 

 Informació i sensibilització a les empreses per la implementació de mesures 

de responsabilitat social empresarial, aprofundint en fórmules de teletreball, 

de flexibilització laboral, d’adaptació dels llocs de treball i de prevenció dels 

riscos laborals entre d’altres temes. 

 Impuls de la formació continuada dels treballadors i treballadores de la 

indústria en un model capdavanter en la transició ecològica, que afavoreixi 

les produccions i els serveis de proximitat. 

  Acompanyament en la millora de la competitivitat empresarial  per facilitar 

la transformació de la industria amb l’apoderament dels Polígons d’activitat 

econòmica i serveis de suport per la incorporació de la indústria 4.0,  

l’economia circular i les energies renovables, la col„laboració empresarial, la 

reorientació del negoci o l’accés a mercats internacionals entre d’altres. 

 

 

2.- POTENCIEM EL COMERÇ DE PROXIMITAT 

 

 Suport i informació per a l’adaptació dels serveis i productes als requeriments 

derivats de la situació de crisi així com també en l’escenari post Covid-19. 

 Promoció de noves aplicacions en xarxa per a facilitar la transició del petit 

comerç envers el comerç electrònic i facilitar la implementació de xarxes de 

distribució municipals. 

 Elaboració d’una campanya de promoció i divulgació del comerç de 

proximitat, el producte local i ecològic.  

 Elaboració d’un registre de locals comercials buits i creació d’ajuts per iniciar 

activitat. 

 

 

3.- AJUDEM LA RESTAURACIÓ I L’HOTELERIA PER ADAPTAR-SE ALS NOUS HÀBITS DE 

CONSUM 

  

 Promoció d’establiments saludables mitjançant activitats que permetin la seva 

adaptació als requeriments de la situació de prevenció sanitària i social. 

 Suport als hotels, establiments rurals i allotjaments turístics de la comarca amb 

la realització d’una campanya de promoció i divulgació. 

 

 

4.-ACTUEM DAVANT ERTOS I EROS 

 

 Desenvolupament de mesures i eines específiques adreçades al conjunt del 

teixit productiu que permetin pal·liar els efectes dels ERTOS i EROS  en 
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l’activitat econòmica i l’ocupació: diagnosi i protocols d'actuació, eines 

preventives de detecció, plans de reciclatge i reconversió industrial, plans 

socials per a treballadors i treballadores de pimes. 

 Ampliació i reforç dels equips dels Serveis locals d’ocupació i promoció 

econòmica per tal de donar resposta a les necessitats d’atenció de les 

persones en situació d’atur. 

 

 

5.- DESPLEGUEM LA DIGITALITZACIÓ  

 Manteniment del servei de suport a les iniciatives locals per a la producció de 

material sanitari creat en l’emergència. 

 Detecció de noves necessitats del territori generades per la situació de crisi 

que puguin ser cobertes des dels espais de fabricació digital i creació de nous 

serveis, activitats i recursos. 

 Establiment de connexions amb agents del territori (organitzacions 

empresarials, educatives i socials) per incrementar el coneixement, ús i noves 

aplicacions de les eines digitals i de les noves tecnologies en indústria 4.0. 

 

 

6.- TREBALLEM PER L’OCUPACIÓ I LA FORMACIÓ PEL TREBALL  

 

 Reforç i ampliació  dels recursos, eines i metodologies que han demostrar la 

seva eficàcia en la inserció de col·lectius en situació d’atur i risc o situació 

d’exclusió social: acompanyament i tutoria, formació en competències base, 

transversals i professionals, pràctiques formatives, estades en empreses, 

programes mixtes de treball i formació, formació dual, formació al llarg de la 

vida, coordinació dels subsistemes i  dels consells de la formació professional 

de la comarca.  

 Realització d’activitats de suport, acompanyament i tutorització individual 

mitjançant metodologies de coaching i mentoratge i adaptades a les 

necessitats dels col·lectius més afectats per la crisi. 

 Desenvolupament de metodologies i recursos d’orientació i formació 

professional basades en les TIC i en formats virtuals i/o no presencials. 

 

7.- DONEM SUPORT AL SECTOR PRODUCTIU DE LA CULTURA 

 

 Suport a les empreses i entitats culturals i creatives de la comarca tenint en 

compte les particularitats i necessitats del sector.  

 Suport a les entitats de la comarca per tal que puguin oferir propostes 

culturals en les condicions del nou escenari post Covid-19.  
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RESPONSABILITZEM-NOS 

Mesures de sostenibilitat i responsabilitat 

social 

 

L’escenari post Covid-19 planteja noves formes de relació  a nivell personal i social que 

incideixen  directament en l’ús que es fa del nostre entorn més immediat. En aquest 

context, l’espai públic dels municipis ocupa un paper fonamental. Des del món local 

volem impulsar polítiques ambientals i de gestió de l’espai públic per garantir unes 

ciutats i pobles més saludables. En aquest escenari, volem avançar envers un consum 

responsable, de proximitat, posant en valor els productes de la terra i uns hàbits de 

compra, ús i reutilització conscient.  

 

 

1.- UNA SORTIDA VERDA I CIRCULAR A LA CRISI   

 

 Treballa per accelerar la transició ecològica en tots els àmbits i protegir-nos de 

l’emergència climàtica a través d’un Pacte comarcal per a la transició ecològica.  

 Afavoriment de la creació de llocs de treball amb una intervenció pública 

orientada a un canvi de model productiu verd.  

 Aposta per les energies netes a nivell públic i privat.  

 Lideratge de l’administració local de la transició a una economia circular que 

apropi el Vallès Occidental cap a la sostenibilitat, a través de noves formes de 

producció i consum que posin l’èmfasi en l’aprofitament dels recursos i els 

materials. 

 Impuls del Vallès Circular com una estratègia territorial que arrossegui a les 

empreses, els agents socials i econòmics i la ciutadania a compartir una manera 

de fer diferent. 

 

2.-  MÉS ESPAI PÚBLIC PER A LES PERSONES 

 Promoció de mesures de promoció de l'espai públic com un àmbit segur per a les 

persones, com per exemple l’ampliació de voreres i recuperació de places per als 

vianants, en el centre i en els barris, segons les possibilitats de cada municipi.  

 Reforç de la neteja i desinfecció dels espais públics, divulgació de les normes de 

prevenció de contagis i extensió de la malaltia. 
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 Treballa junt amb els Parcs Naturals i la Diputació de Barcelona per una gestió 

dels espais per garantir-ne el bon ús durant aquest estiu. 

 

3.- CAP A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA  

 Impuls de la transició energètica i la seva repercussió ambiental en l’àmbit 

comarcal establint uns compromisos i una política energètica comuna. 

 Impuls d’una oficina de suport als ajuntaments, especialment els petits i mitjans 

amb l’objectiu que tots els municipis puguin disposar de plans locals d’energia, 

donar suport i assessorament a la ciutadania en la transició cap a la utilització 

d’energies renovables i l’eficiència energètica, fomentar la captació i tramitació 

de finançament a través de les diferent ajudes i subvencions europees, estatal i 

locals i difondre coneixement.  

 

4.- UNA GESTIÓ DELS RESIDUS EFICIENT I SEGURA   

 Manteniment del servei específic de recollida de residus a les residències de gent 

gran fins que finalitzi la situació d’emergència sanitària.  

 Suport actiu als ajuntaments per canviar els sistemes de recollida de residus 

envers models de porta a porta o similars que s’han demostrat més eficaços per 

millorar els percentatges de recollida selectiva.  

 Inici de la recollida porta a porta de les fraccions oli i tèxtil i ampliació del 

nombre de contenidors de recollida d’oli.  

 Impuls al projecte de millora de la separació en origen dels residus produïts dels 

grans generadors i la indústria.  

 Impuls de la màxima modernització de les instal·lacions de tractament de residus 

per  desplaçaments de camions i generació de CO2.  

 Augment de l’obtenció d’un compost de qualitat com a fertilitzant natural a la 

Planta de Biometanització com a mostra de circularitat de l’economia.  

 Inici del projecte per disposar d’una planta de transferència de les restes 

orgàniques que limiti la mobilitat dels camions  contribuint als objectius de canvi 

climàtic.  

 Foment d’una gestió responsable dels residus a cada llar, amb mesures de 

conscienciació ambiental. 

 Adaptació de les activitats del Programa d’Educació Ambiental per als centres 

educatius i l’àmbit familiar en el nou model d’educació híbrid.  

 

5.- CONTRA LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA, LA MOBILITAT SOSTENIBLE 

 

 Aposta pel canvi de model de mobilitat i infraestructures, possibilitant una 

reducció significativa de la contaminació atmosfèrica associada al transport de 
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persones i mercaderies i incidint en la reducció de malalties especialment les 

respiratòries. 

 Impuls a les mesures del Pla de Mobilitat dels Vallesos de foment del transport 

públic garantint la seguretat en el seu ús, prioritzant la intermodalitat i el 

transport públic.  

 Ampliació de la xarxa de carrils bici i dels itineraris per la comarca.  

 Coordinació de les mesures per a la reducció d’emissions en tots els sectors i 

vetllant per la coherència i sinergies de les iniciatives municipals i del sector 

privat, accelerant el Pla Supramunicipal per la Qualitat de l’Aire comarcal.  

 Elaboració d’un inventari de referència comarcal d’emissions de Gasos d’Efecte 

Hivernacle (GEH) . 

 Posada en marxa d’accions per fer front a la pobresa energètica, millorar 

l’eficiència energètica i incrementar la contribució de les fonts d’energia 

renovables i locals en tots els sectors. 

 Establiment d’un sistema de seguiment de la qualitat de l’aire i desenvolupament 

d’actuacions de millora. 

 

 

6.- VIDA EN RESPONSABILITAT 

 

 Impuls del consum responsable i promoció de nous estils de vida i relació basats 

en valors socials i mediambientals. 

 Acompanyament a iniciatives locals i a pràctiques relacionades amb el consum 

sostenible i l’ecodisseny de productes i serveis. 

 Continuïtat i increment dels projectes d’educació ambiental.  

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

la comarca.  

 Promoció de l’Economia Social i Solidària (ESS) com a marc per al 

desenvolupament d’iniciatives socials, xarxes de suport i entitats ciutadanes 

basades en els principis de la igualtat, la participació, l’arrelament a la comunitat. 

 Valoritzar les iniciatives de voluntariat i xarxes de veïnatge que s’han creat en 

l’emergència i donar-los suport per a la seva continuïtat. 


