
 

 

1. Petició del Consell Comarcal per tal que les targetes moneder d’Ajut de 
menjador escolar segueixin actives durant l’estiu. 
 

2. Seguiment exhaustiu de les sol·licituds d’Ajut individual de menjador per al curs  
2020-21 i petició al Departament d’Educació per buscar les fórmules adequades 
per poder donar resposta a les famílies en funció del planteig de curs en un 
model híbrid de presència i virtualitat.  
 

3. Distribució de Lots de suport social als municipis de l’Àrea Bàsica de Serveis 
Socials, especialment amb productes d’higiene i neteja, incloent mascaretes, 
que puguin complementar els lots d’alimentació que ofereixen. 
 

4. Garantia de l’abastament alimentari a través del mercat comarcal Mercavallès 
amb la continuïtat de les mesures de protecció, prevenció i desinfecció 
establertes durant l’Estat d’Alarma. 
 

5. Inici del projecte d’aprofitament alimentari a Mercavallès per tal d’evitar el 
malbaratament i fer possible la distribució de fruita i verdura als col·lectius amb 
més vulnerabilitat. 
 

6. Intensificació del seguiment a col·lectius vulnerables de l’Àrea Bàsica de Serveis 
Social amb el disseny de la intervenció telemàtica, telefònica i de tramitacions 
en línia. 
 

7. Manteniment de la línia d’informació i acompanyament emocional a la 
ciutadania per la Covid-19 durant l’estiu.  
 

8. Manteniment  dels Grups d’Ajuda Mutua al dol sense comiat durant l’estiu.  
 

9. Suport a la ciutadania en assessorament per a sol·licitar l’Ingrés Mínim Vital, des 
de la línia gratuïta 900 29 35 34 i des dels Serveis Socials bàsics. 
 

10. Realització d’un estudi comarcal sobre l’impacte de l’Ingrés Mínim Vital en la 
ciutadania. 
 

11. Posada en marxa d’una campanya de difusió i espai web per la màxima difusió 
de l’Ingrés mínim vital. 
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12. Rotació del personal de l’EAIA durant els mesos de vacances per tal de garantir 
l’atenció a la infància i l’adolescència en el context post Covid-19 en qual 
s’estan fent visibles situacions amagades durant el confinament. 
 

13. Reorientació del suport d’intervenció dels educadors i educadores de l’EAIA per 
fer un acompanyament més intensiu amb les noves tecnologies i en espais 
públic mentre no es pugui accedir als domicilis.  
 

14. Restabliment i reorganització del règim de visites dels 426 infants tutelats de la 
comarca tenint en compte les indicacions de la DGAIA i el Departament de 
Salut adaptades a les fases del confinament. 
 

15. Establiment d’una partida de 3.000 € del Servei d’integració familiar en família 
extensa (SIFE) per sufragar casals d’estiu i colònies pels infants acollits en família 
extensa, especialment per tal que les persones acollidores més grans puguin 
descansar després del confinament i per tal de poder continuar assumint 
aquests acolliments. 
 

16. Seguiment per la garantia del compliment per part de l’empresa concessionària 
dels Protocols establerts per la Generalitat en quant a mesures de protecció de 
les treballadores i les persones usuàries del Servei d’Atenció Domiciliaria. 
 

17. Ampliació dels serveis del SAD per pal·liar el tancament dels Centres de Dia. 
 

18. Realització d’una enquesta telefònica de satisfacció a una mostra aleatòria de 
persones usuàries del SAD per tal de valorar el servei durant l’Estat d’Alarma. 
 

19. Restabliment de la tramitació i gestió dels PIA (Programa Individual d’Atenció) 
als domicilis de les persones dependents sol·licitants. 
 

20. Coordinació amb els Serveis Socials dels ajuntaments i els recursos sanitaris de 
la comarca pel restabliment del circuit per ingressos socials urgents de persones 
grans a centres residencials, que havia quedat suspès per l’Estat d’Alarma. 
 

21. Aprovar una addenda al conveni amb Creu Roja per poder fer suport a les 
persones amb un alt grau de vulnerabilitat. 
 

22. Difusió intensiva dels serveis d’atenció a les dones per atendre les situacions de 
violència masclista que s’han derivat del confinament i fer l’oportú 
acompanyament emocional. 
 

23. Suport des dels SIAD al col·lectiu de dones víctimes de violència masclista per la 
sol·licitud de l’Ingrés Mínim Vital. 
 

24. Reforç de l’atenció al col·lectiu LGTBI per situacions derivades del confinament i 
per a trencar tòpics a l’entorn d’aquest col·lectiu. 
 

25. Reorientació del servei d’assessorament energètic individualitzat per a famílies 
de la comarca amb actuacions online. 
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26. Detecció, junt amb els Serveis Socials dels ajuntaments, de situacions de 
pobresa energètica per poder gestionar l’informe de vulnerabilitat.  
 

27. Impuls dels diferents projectes d’assessorament i divulgació d’estalvi i eficiència 
energètica a la llar als col•lectius vulnerables. 
 

28. Realització de tallers gratuïts per  l’estalvi energètic per a famílies, empreses i 
comerços de la comarca amb el suport de la Diputació de Barcelona. 
 

29. Adaptació del Servei de primera acollida per poder atendre les persones 
immigrades, facilitant la informació en els diferents idiomes. 
 

30. Establiment del nou protocol del Servei de traducció i interpretació (SETI) per 
atencions amb videoconferència. 
 

31. Suport als Casals d’Estiu i Esplais per a la implementació de mesures 
organitzatives i de prevenció per aquest estiu en el marc de la tasca d’inspecció 
que fa el Consell Comarcal.  
 

32. Reorientació de la guia d’activitats educatives per al curs 2020-21 per 
aconseguir poder complementar la fórmula híbrida d’educació, amb activitats 
grupals online per als centres educatius de la comarca. 
 

33. Increment del nombre d’escoles que poden fer inscripció telemàtica al servei de 
Transport escolar pel curs vinent. 
 

34. Adaptació dels serveis de Transport escolar per a les fases 2 i 3 del confinament 
segons les indicacions del Departament d’Educació, amb informació continuada 
a les famílies i responent a les sol·licituds dels centres educatius. 
 

35. Reforç de l’ Oficina comarcal d’habitatge per atendre la ciutadania en els 
tràmits pels ajuts derivats de la Covid-19 i increment difusió i treball amb els 
ajuntaments per la difusió de les convocatòries actives. 
 

36. Posada en marxa d’una campanya activa de captació d’habitatges per a la Borsa 
d’habitatge social. 
 

37. Engegada d’accions específiques d’ocupació per a col·lectius específics: dones,  
persones majors de 50 anys, persones aturades de llarga durada i joves. 
 

38. Elaboració de material informatiu per motivar i potenciar el treball amb els 
joves que busquen feina, especialment pensades per a xarxes socials.  
 

39. Potenciar la borsa de treball mitjançant l’eina XALOC Comarcal per poder 
gestionar ofertes de treball conjuntament amb municipis petits i col•laborar 
més activament amb els que ja tenen XALOC. 
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40. Reforç de la prestació de serveis d’orientació i assessorament a persones que en 

aquest context de crisi han sofert canvis en la seva situació laboral i professional 
en els sis municipis on el Consell Comarcal presta els Serveis itinerants 
d’Ocupació, especialment en persones majors de 45 anys i en situació d’atur de 
llarga durada. 
 

41. Reactivació del projecte Innovadors amb la participació de 30 dones amb 
accions formatives online i treball amb un grup de mentories per preparar les 
dones per al seu accés a la indústria i fomentar la igualtat de gènere i la qualitat 
de l’ocupació en aquest sector. 
 

42. Participació en la convocatòria específica de Treball i formació del SOC a la que 
es podran presentar projectes específics que donin resposta a situacions 
derivades de la Covid-19. 
 

43. Recerca activa de finançament per a posar en marxa accions dirigides a 
persones afectades per EROS per fomentar la capacitació professional i les 
competències digitals. 
 

44. Manteniment de la Xarxa de Fabricació de material sanitari comarcal per 
garantir el contacte entre els espais de fabricació, les empreses que 
proporcionen el material i la gestió de les demandes. 
 

45. Fabricació de viseres de protecció per a les treballadores del SAD comarcal en 
col·laboració amb els FabLab de la comarca en el marc de la Xarxa de Fabricació 
de material sanitari. 
 

46. Establiment de torns de treball presencial i teletreball en el personal del Consell 
Comarcal per garantir l’aforament permès. 
 

47. Realització de formació específica en Prevenció de Riscos Laborals, per a tot el 
personal i establiment de protocols específics d’actuació per a determinats llocs 
de treball. 
 

48. Adaptació de tota la formació telemàtica i experiència professional amb 
teletreball de les persones que actualment estan contractades pel Consell 
Comarcal en el projecte Treball i Formació. 
 

49.  Lliurament de mascaretes reutilitzables homologades al personal del Consell 
Comarcal del Vallès Occidental i als treballadors i treballadores del mercat 
comarcal Mercavallès. 
 

50. Adaptació de les instal·lacions de la seu comarcal amb les mesures necessàries 
de protecció i d’higiene.   


