
 

AGENDA PÚBLICA DE LA PRESIDÈNCIA ANY 2022 

 Dimecres 12 de gener: Comissió Permanent del Consell Comarcal, format virtual 

a les 16 hores.  

 Dijous 13 de gener: A les 16 hores, Junta de portaveus del Consell Comarcal, 

format virtual i Comissions informatives prèvies al Ple comarcal.  

 Dijous 20 de gener: Ple del Consell Comarcal a les 17 hores.  

 Dilluns 24 de gener: Rodatge Recooperem La 2. Castellar del Vallès. 14hores. 

 Dimecres 26 de gener: Comissió Permanent del Consell Comarcal, format virtual 

a les 15:30 hores.  

 Dijous 27 de gener: Assistència a l’acte de lliurament de Premis Ciudad 

Sostenible a Madrid per rebre el guardó pel projecte Boscos del Vallès. A les 18 

hores a Madrid. 

 Dilluns 7 de febrer: Benvinguda a les persones contractades en el marc del 

programa Treball i Formació. Al Consell Comarcal. A les 14 hores. Sala de Plens.  

 Dilluns 14 de febrer: a les 13:30 hores: Presentació del producte de temporada 

Espigalls de la Col Brotonera, a la Torre Mossèn Homs de Terrassa.  

 Dimecres 16 de febrer: a les 16 hores. Reunió del Govern del Consell Comarcal 

del Vallès Occidental. 

 Dimecres 23 de febrer: a les 16 hores. Comissió Permanent del Consell Comarcal 

del Vallès Occidental. 

 Dijous 24 de febrer: Participació a la cloenda de la jornada "Indústries per l’acció 

climàtica i la inserció social a partir de la biomassa" organitzada pel Clúster de 

Bionergia amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 

 Dilluns 28 de febrer: Reunió amb el Sr. Josep Rull, a la seu del Consell Comarcal 

 Dimecres 2 de març: Reunió de Govern del Consell Comarcal. A la seu comarcal. 

 Dimarts 8 de març: a les 14 hores. Lectura del manifest institucional del 8 de 

març. A la seu comarcal. 

 Dijous 10 de març: Grup Impulsor de Comerç i Restauració. Sessió sobre el marc 

de cooperació de la Diputació de Barcelona amb el teixit comercial i el Pla d'Acció 

2022 a la comarca. A la Masia de Can Serra de Rubí, a les 11h.  

 Dijous 10 de març: Junta de Portaveus i Comissions Informatives prèvies al Ple 

del mes de març. A partir de les 16 hores en format virtual. 

 Divendres 11 de març: a les 12:30 hores. Consell d'Alcaldies del Vallès 

Occidental. Presencial a la seu del Consell Comarcal. 

 Divendres 11 de març: a les 13:45hores. Atenció als mitjans posterior al Consell 

d'Alcaldies. 

 Dilluns 14 de març: a les 16 hores. Comissió Informativa de Serveis Centrals. 



 Dilluns 14 de març: a les 16:45 hores. Comissió Informativa de Drets Socials. 

 Dimarts 15 de març: a les 11 hores. Diputació de Barcelona. Assistència a l'acte 

"L'aliança guanyadora" amb el conjunt dels ens locals de la província de 

Barcelona en un espai de retrobament i reflexió després de la pandèmia de la 

COVID-19. 

 Dijous 17 de març: a les 17 hores. Ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 

Presencial a la Sala de Plens del Consell Comarcal. 

 Dimecres 23 de març: visita a Mercavallès. 

 Dimecres 23 de març: a les 15:30 hores. Comissió Permanent del Consell 

Comarcal.  

 Dimecres 30 de març: Reunió de Govern del Consell Comarcal. Presencial a la 

seu.  

 Divendres 1 d'abril: A les 12h, assistència a la inauguració de la fira B-Travel a 

Barcelona. 

 Dilluns 4 d'abril: A les 14:30h, presentació dels projectes dels Pressupostos 

participatius del Consell Comarcal. A la Sala de Plens. 

 Dimecres 6 d'abril: a les 15:30 h, Comissió Permanent del Consell Comarcal. 

Presencial a la seu comarcal.  

 Dijous 7 d'abril: a les 19:30h, assistència i intervenció a l'acte del 40è aniversari 

de la TUS (Sabadell). 

 Dimecres 20 d'abril: a les 15:30 hores. Reunió de Govern del Consell Comarcal.  

 Dimecres 27 d'abril: a les 15:30 hores. Comissió Permanent del Consell 

Comarcal.  

 Dimecres 27 d'abril: Formació i acte d'agraïment a les persones que participen 

al projecte Recooperem a Castellar del Vallès. Edifici el Mirador. A les 17 hores,  

 Dijous 28 d'abril: a les 12:30 hores. Sessió d'obertura del segon Cicle jornades 

Vallès Industrial. "Innovar en temps de crisis". Al Consell Comarcal.  

 Divendres 29 d'abril: a les 12 hores. Diàleg d’Alcaldes EU: “Municipis, circularitat 

i sostenibilitat alimentària: el nou impuls a la roda”. Espai Tolrà, Castellar del 

Vallès. 

 Dimecres 4 de maig: A les 15:30h. Reunió de Govern del Consell Comarcal. a 

Barcelona. 

 Divendres 6 de maig: Activitat de neteja de l'entorn del Consell Comarcal del 

Vallès Occidental en el marc de la proposta Let's Clean Europe.  

 Dilluns 9 de maig: Acte de lliurament del Segell Infoparticipa a la UAB. A les 17 

hores.  

 Dimecres 11 de maig: Comissió Permanent del Consell Comarcal. A les 15:30 

hores.  



 Dimecres 11 de maig: Presentació per part de l'ICAEN del Full de ruta de la 

Transició Energètica del govern de la Generalitat de Catalunya a les alcaldies del 

Vallès Occidental. A la seu comarcal a les 16:30 hores.  

 Dijous 12 de maig: Junta de Portaveus i Comissions informatives del Ple. A partir 

de les 15:30 hores. 

 Dilluns 16 de maig: Acte de benvinguda a les persones contractades en el marc 

el programa Treball i Formació (TIF) a les 12 hores a la Sala de Plens del Consell 

Comarcal. 

 Dilluns 16 de maig: Lliurament de premis del Concurs "Piula contra les violències 

masclistes". A les 16:30 hores a la Sala de Plens del Consell Comarcal.  

 Dimecres 18 de maig: Visita a Mútua de Terrassa.  

 Dijous 19 de maig: Assistència a l'Assemblea extraordinària d'UGT de la comarca 

del Vallès Occidental. Auditori del carrer Lacy de Sabadell, a les 11 hores.  

 Dijous 19 de maig: Ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental, a les 17 hores 

a la seu comarcal.  

 Dijous 19 de maig: Comissió Permanent Extraordinària. a les 18:30h al Consell 

Comarcal.  

 Dimecres 25 de maig: Comissió Permanent del Consell Comarcal. A les 15:30 

hores al Consell Comarcal. 

 Dilluns 30 de maig: Reunió amb el rector de la UPC, el catedràtic Daniel Crespo 

Artiaga. 

 Dijous 2 de juny: Acte de lliurament dels distintius Biosphere. A la seu comarcal 

a les 18:30 hores. 

 Divendres 3 de juny: Reunió institucional amb representants del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental. A les 14:30 hores.  

 Dimecres 8 de juny: Presentació de l’adhesió de l’Ajuntament de Sabadell al 

projecte Recooperem d’aprofitament alimentari i de la prova pilot a sis escoles 

de la ciutat. A les 13 hores a l'Escola Mas Boadella de Sabadell.  

 Dimecres 8 de juny: Comissió Permanent del Comarcal del Vallès Occidental. A 

les 15:30 hores a la seu comarcal. 

 Dilluns 20 de juny: Assistència a la xerrada de l’escriptora i activista afganesa 

Nadia Ghulam al personal del Consell Comarcal a la Sala de Plens del Consell a 

les 12 hores. 

 Dimecres 22 de juny: Signatura del Conveni subvencional entre el Consell 

Comarcal del Vallès Occidental i la Federació de les Agrupacions de defensa 

forestal del Vallès Occidental per finançar i fer difusió de les actuacions de 

prevenció activa i passiva dels incendis forestals a la comarca (any 2022). A les 

13 hores a la seu comarcal.  

 Dimecres 22 de juny: Comissió Permanent del Comarcal del Vallès Occidental. A 

les 15:30 hores a la seu comarcal. 



  Dimecres 29 de juny: Reunió a la seu comarcal amb diferents representants del 

Departament d’Igualtat i Feminismes per abordar l'ajut extraordinari per a la 

prestació del Servei de primera acollida a persones desplaçades de forma forçosa 

i pel reforç dels Serveis d’Atenció a les Dones (SIAD). A les 11 hores. 

 Dimecres 29 de juny: Reunió de govern. A les 15:30 hores.  

 Dijous 30 de juny: Comissió Especial de Comptes. Format virtual. A les 17 hores.  

 Dijous 30 de juny: A les 18 hores, assistència a l'acte d'inauguració de la Planta 

de Valorització H-ZERO, de Terrassa.  

 Dijous 14 de juliol: Junta de portaveus i Comissions informatives prèvies al Ple 

Comarcal.  

 Divendres 15 de juliol: Comissió Permanent del Consell Comarcal. A les 15:30 

hores a la seu comarcal. 

 Dijous 21 de juliol: Ple del Consell Comarcal. A les 17 hores, a la seu comarcal.  

 Dimecres 27 de juliol: Comissió Permanent del Consell Comarcal. A les 15:30  

hores a la seu comarcal. 

 Dimecres 31 d'agost: Entrevista Ràdio Sabadell. Ajuts individuals de menjador. 

 Dimecres 7 de setembre: Entrevista. La Vanguardia. Ajuts individuals de 

menjador.  

 Dimarts 13 de setembre: Comissió Executiva del Consorci per a la Gestió de 

Residus del Vallès Occidental.  

 Dimecres 14 de setembre: Comissió Permanent del Consell Comarcal. A les 15:30  

hores a la seu comarcal.  

 Dimecres 14 de setembre: Reunió amb l'EMD de Valldoreix. A les 16:30h.  

 Dijous 15 de setembre: Junta de portaveus i Comissions informatives del Consell 

Comarcal del Vallès Occidental. Format virtual a partir de les 15:30 hores. 

 Dissabte 17 de setembre: Participació a l'Acte central de celebració de l'Any 

Gabriel Ferrater, a les 12 hores, a la Pahissa del Marquet de les Roques, a la Vall 

d'Horta (Sant Llorenç Savall). 

 Dimarts 20 de setembre: Assistència a l'acte d'inauguració del centre logístic de 

Moventia a Sabadell, a les 12 hores.  

 Dijous 22 de setembre: Ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental, a les 17 

hores, a la sala de Plens.  

 Dimecres 28 de setembre: Comissió Permanent del Consell Comarcal. A les 15:30 

hores a la seu comarcal.  

 Dimecres 28 de setembre: Sessió de formació emmarcada en l'elaboració del Pla 

d'Integritat del Consell Comarcal, impulsat per l'ACM. 

 Dilluns 3 d'octubre: Sessió informativa sobre els Ajuts per a la Rehabilitació. A 

les 18 hores a l'edifici Mirador de Castellar del Vallès. Sessió organitzada pel 

Consell Comarcal del Vallès Occidental.  



 Dimarts 4 d'octubre: Signatura del conveni específic de col·laboració entre la 

Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Occidental per al 

desenvolupament d’actuacions adreçades al sector del comerç a la comarca del 

Vallès Occidental. A les 12:30 hores  al Consell Comarcal del Vallès Occidental. 

 Dimarts 4 d'octubre: Assistència al Congrés Turespaña 2022, a les 10 hores, a 

Sant Pere de Ribes.   

 Dimecres 5 d'octubre: Reunió de representants municipals del Vallès Occidental 

amb el Departament de Salut per poder informar els ajuntaments sobre l’estat 

de les arbovirosi a la comarca. Format virtual a les 9:15 hores.  

 Dimecres 5 d'octubre: Reunió de govern. A les 15:30 hores. 

 Dijous 13 d'octubre: Comissió Permanent del Consell Comarcal del Vallès 

Occidental. A les 15:30 hores.  

 Dijous 13 d'octubre: Reunió amb el nou president de la Cecot, Xavier Panés. Al 

Consell Comarcal del Vallès Occidental, a les 16:30 hores.  

 Dimecres 19 d'octubre: Reunió de govern. A les 15:30 hores.  

 Dimecres 26 d'octubre: Comissió Permanent del Consell Comarcal del Vallès 

Occidental. A les 15:30 hores.  

 Dimecres 26 d'octubre: Reunió amb la secretària general d’UGT Vallès 

Occidental, Esther Espigares i la secretària d'organització, Elena Gonzàlez. A les 

16:30 hores a la seu comarcal.  

 Dimecres 2 de novembre: Reunió de govern a les 15:30 hores a la seu comarcal. 

 Dimecres 2 novembre: Reunions amb els grups polítics comarcals per presentar 

el Pressupost comarcal 2023. De les 16 a les 20 hores, a la seu comarcal.  

 Dimecres 9 de novembre: Comissió Permanent del Consell Comarcal del Vallès 

Occidental. A les 15:30 hores.  

 Dijous 10 de novembre: Junta de Portaveus. A les 16 hores.  

 Dijous 10 de novembre: Comissions informatives prèvies al Ple. A partir de les 

16:45 hores.  

 Dijous 17 de novembre: Ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental. A les 17 

hores. A la seu comarcal.  

 Dimecres, 23 de novembre: Reunions amb representants de la Comissió 

Europea, el Comitè Europeu de les regions i la Xarxa Municipal Waste Europe en 

el marc del projecte de Sostenibilitat Alimentària. De 9 a 16:30 hores a 

Brussel·les. 

 Divendres 25 de novembre: Lectura del manifest institucional del 25N, a les 

12:45 hores davant l'edifici Ègara de la seu comarcal.  

 Divendres 25 de novembre: Comissió Permanent del Consell Comarcal. A les 

15:30 hores a la seu comarcal.  

 Dijous 1 de desembre: Consell d'Alcaldies del Vallès Occidental. A les 16 hores 
a la seu del Consell Comarcal del Vallès Occidental.  



 Dijous 1 de desembre: Atenció als mitjans de comunicació posterior al Consell 
d'Alcaldies. A les 17:15 hores a la seu comarcal. 

 Dijous 1 de desembre: Comissió Permanent Extraordinària del Consell 
Comarcal. A les 18:30 hores a la seu comarcal. 

 Dimecres 14 de desembre: Comissió Permanent del Consell Comarcal a les 
15:30 hores a la seu comarcal.  

 Dilluns 19 de desembre: Comissió Permanent del Consell Comarcal a les 15:30 
hores a la seu comarcal. 

 

 


