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El Programa d’Actuació Comarcal 2016-2020 s’entén com a com full de ruta i instrument per a
l’acció política i tècnica del Consell Comarcal del Vallès Occidental i dels consorcis adscrits (Consorci
per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental i del Consorci de Turisme del Vallès Occidental).
Elaborat des del consens i la participació dels òrgans institucionals, dels representants institucionals
dels ajuntaments i dels professionals que actualment en formem part, vol apostar per impulsar noves
formes d’abordar les polítiques comarcals i per contribuir a la millora dels models de gestió existents.
Concebut com a un document viu, dinàmic i obert a la seva permanent adaptació a necessitats
territorials, vol posar èmfasi en les preocupacions i demandes que des dels ens locals es determinin
com a elements comuns de les polítiques suparlocals i/o comarcals. En aquest sentit des del Consell
Comarcal i consorcis adscrits volem treballar amb i pels ajuntaments, amb i per les persones i empreses, aportant valor afegit i complementant els serveis que s’ofereixen des de les diferents administracions públiques locals.
Tanmateix vol ser una institució orientada també a la concertació territorial en tots els seus aspectes aprofundint, especialment, en l’impuls de noves línies de col·laboració i treball
conjunt amb d’altres agents comarcals que contribueixen a un major i millor desenvolupament del
territori ja sigui des d’una perspectiva privada com des de la intervenció social, econòmica o associativa, entre d’altres.
Aquest Programa és fruit de l’anàlisi de les necessitats de la comarca i de les oportunitats de futur a les quals volem aspirar com a territori. També neix de les bases per a una estratègia compartida de les administracions públiques locals i de diferents treballs realitzats per
l’Observatori Comarcal, com el que recull els Temes centrals per desenvolupar polítiques locals conjuntes en el marc de l’Estratègia Europea 2020.
Estem doncs, davant una nova estratègia territorial. Fem un punt i seguit en la nostra tasca com a
institució i adaptant les nostres accions a la nova situació econòmica, política i social de la comarca.

Ignasi Giménez Renom
President del Consell Comarcal del Vallès Occidental
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I INTRODUCCIÓ
Marc general i competencial
El Consell Comarcal del Vallès Occidental es
va constituir en el marc de la Llei 6/1987, de 4
d’abril, sobre l’Organització Comarcal de Catalunya. Es va constituir per primera vegada el
8 d’abril de 1988. Al 1990, la Llei sobre la
modificació de la divisió comarcal de Catalunya
va establir la capitalitat compartida entre Sabadell i Terrassa.
El títol IV del Decret legislatiu 4/2003, de 4
de novembre, que aprova el Text refós de la
Llei de l’organització comarcal de Catalunya
(TRLOCC), relaciona les competències comarcals.
Segons l’article 25. Assignació de competències,
i l’article 28. Assistència i cooperació als municipis, correspon a la comarca l’exercici de les
competències següents:
a Les que li atribueix aquesta Llei en matèria
de cooperació, assessorament i coordinació
dels ajuntaments i que, d’acord amb el que
estableix l’article 28, són:
· Prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.
· Cooperar econòmicament en la realització
de les obres, els serveis o les activitats dels
municipis.
· Garantir, subsidiàriament, la prestació dels
serveis municipals obligatoris en els municipis
que, per raó de llur població, no estan obligats a prestar-los.
· Cooperar amb els municipis en l’establiment
de nous serveis necessaris per al desenvolupament del territori.

· Establir i coordinar, amb l’informe previ dels
ajuntaments afectats, les infraestructures, els
serveis i les actuacions d’àmbit supramunicipal.
b Les que li atribueixin les lleis del Parlament.
c Les que li deleguin o li encarreguin de
gestionar l’Administració de la Generalitat,
la Diputació corresponent, els municipis, les
mancomunitats i comunitats de municipis, i les
organitzacions associatives d’ens. Les delegacions o els encàrrecs de gestió han d’anar
acompanyats de la transferència dels recursos
necessaris per a exercir-los.

Des de la seva constitució, té un paper clau
en l’articulació/coordinació de polítiques i de
cooperació en la prestació de serveis tenint en
compte, tal i com estableix l’article 28.2, les necessitats dels diferents municipis, tant pel que fa
al nombre d’habitants com a la situació geogràfica o a llur tipologia quant a l’activitat econòmica predominant.
L’article 26 estableix els principis de la prestació de serveis destacant l’efectivitat de la prestació homogènia i sota els principis de subsidiarietat i cooperació locals, complementarietat,
partenariat i participació ciutadana.
L’article 30 estableix els serveis d’assessorament als municipis.

Programa d’Actuació Comarcal 2016-2020
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Organització
Des de la seva creació, el Consell Comarcal del
Vallès Occidental ha contribuït a millorar les
condicions de vida de les persones del territori, treballant conjuntament amb els ajuntaments
i donant resposta, des del consens i el respecte als àmbits competencials corresponents, a les
necessitats i reptes del conjunt de la comarca.

Actualment el Consell Comarcal del Vallès Occidental per al desenvolupament de les seves funcions disposa d’una organització que, basada
en la flexibilitat i transversalitat, s’estructura al
voltants de cinc àrees.

Govern

Serveis Generals

Aglutina els departaments que donen servei global
i transversal a la institució i el govern comarcal, com
la gerència, intervenció i secretaria, l’observatori
comarcal i la planificació estratègica. La seva missió és configurar-se com un espai organitzatiu dedicat fonamentalment a garantir la governança de la
institució i la coherència entre els objectius polítics
i estratègics fixats pels òrgans de govern i les actuacions de l’estructura tècnic-administrativa. Ha de
vetllar per l’execució i compliment del PAC i donar
suport directe al govern comarcal, als òrgans comarcals i al ple de la corporació.

Àrea instrumental que agrupa tots els sistemes de
gestió corporativa orientats a l’eficàcia i l’eficiència,
per tal de proporcionar als serveis finalistes garanties de seguretat jurídica i suport tècnic i administratiu de qualitat que permetin l’assoliment dels objectius generals.

Territori i Cooperació Local
Àrea finalista que té per missió donar suport als ajuntaments de la comarca perquè puguin fer la prestació
dels serveis tècnics que ofereixen als ciutadans i ciutadanes en les millors condicions d’eficàcia, eficiència i
qualitat. Permet compartir coneixement, experiències i actuació mancomunada, aportant avantatges provinents de l’economia d’escala i de la cooperació entre administracions.

Benestar social i Educació
Àrea finalista, que té per objectiu assolir nous reptes socials amb models de gestió basats en la innovació, el
talent professional i la cura del detall en l’atenció a les persones. Desenvolupa serveis socials de qualitat en
el món local, establint marcs de cooperació interadministrativa amb l’objectiu general de millorar l’atenció
a la ciutadania per a fer front a situacions de necessitat personal, familiar o social, mitjançant uns serveis
socials de qualitat.

Desenvolupament Econòmic Local
Àrea finalista encarregada de la concertació público i privada en el desenvolupament de les polítiques
d’ocupació i dinamització econòmica de la comarca, per millorar la qualitat de l’ocupació, la competitivitat
de les empreses i fomentar un territori basat en la indústria, l’economia social i el desenvolupament sostenible.
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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 adscrits dos con-

sorcis que desenvolupen un conjunt de funcions,
serveis i activitats que amplien i complementen
les portades a terme directament per l’entitat.

Consorci de Turisme del Vallès Occidental
Constituït l’any 2001, i adscrit al Consell Comarcal del Vallès Occidental l’any 2014. Té com a funcions la
millora, la promoció i el foment del turisme en general del territori. Per al desplegament d’aquestes funcions
es dota d’un Pla d’accions anual que recull, entre d’altres elements de planificació, els objectius i línies estratègiques, les accions i recursos per al període corresponent.

Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental
Constituït l’any 2001 i adscrit al Consell Comarcal l’any 2014. 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 2013-2020. Com a complement i amb un abordatge
més operatiu elabora el Pla de Treball anual que recull de forma sintètica les accions i eixos prioritaris per
al període corresponent.

Antecedents: Els Programes d’Actuació Comarcal (PAC)
L’article 29 del TRLOCC, determina que el
Consells Comarcals han d’elaborar un programa d’actuació comarcal que ha d’incloure els
serveis, les activitats i les obres que han de dur
a terme i, amb una vigència de quatre anys.
Des de la seva creació el Plenari del Consell
Comarcal ha aprovat dos Programes d’Actuació Comarcal.
El primer, aprovat l’any 1995, es va concebre com un instrument de racionalització, impuls i programació efectiva de les iniciatives
i serveis que calia emprendre a la comarca
i com a un mitjà idoni per a la coordinació i
col·laboració amb les administracions públiques, especialment amb els ajuntaments. Va
contemplar un reglament que aprofundia, en
la finalitat i principis orientadors de l’activitat
comarcal així com en les competències comarcals i el seu exercici, entre d’altres.

El segon, aprovat el mes de març de 2010,
va recollir les necessitats del conjunt de municipis de la comarca, els criteris estratègics establerts per l’equip de govern i les propostes
dels equips tècnics. En el seu procés de reajust
a noves necessitats i evolució de les polítiques
comarcals, el mes de setembre de 2014 es va
procedir a l’aprovació de la pròrroga i ampliació per un termini de dos anys. En la mateixa sessió es va establir el compromís de començar les tasques d’elaboració d’un nou PAC
que incorporés també les polítiques de desenvolupament econòmic del territori fruit de
la dissolució del Consorci per l’Ocupació i la
Promoció Econòmica del Vallès Occidental i la
subrogació de tots els actius i passius a aquest
Consell Comarcal.

Programa d’Actuació Comarcal 2016-2020
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Estratègia territorial de les administracions públiques
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El mes de maig de 2016, el Consell d’alcaldes
i alcaldesses del Vallès Occidental acordà l’impuls d’una estratègia compartida que, a partir
del consens i la participació del conjunt d’ens
locals, permetés abordar els principals reptes
del territori i de les administracions públiques,
prenent com a punt de partida el document
Bases per a una estratègia compartida de les
administracions públiques locals per al període
2016-2020.

També en el marc d’aquest acord, es sol·licità incorporar, com a marc de referència en el
Programa d’Actuació Comarcal 2016-2020,
els principals elements continguts en aquest document: context territorial, el paper de les administracions locals, el marc europeu actual, la
missió i reptes compartits, així com els eixos i
línies de treball territorials que es detallen a
continuació:

D’altra banda, segons l’article 19.2. del
TRLOCC, el Consell d’Alcaldes ha d’emetre
prèviament un informe sobre l’aprovació del

Programa d’Actuació Comarcal. Aquest infrome
es va aprovar al Consell d’alcaldes i alcaldesses
del 21 de setembre de 2016.
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II EL PROGRAMA D’ACTUACIÓ COMARCAL
El Programa d’Actuació Comarcal 2016-2020 respon a la voluntat de l’actual govern del
Consell Comarcal del Vallès Occidental de marcar un full de ruta per als propers anys.
Vol incorporar, més enllà del marc competencial actual, els objectius i línies estratègiques que són
prioritaris per a l’acció de govern dels ens comarcals.

Metodologia de treball
Per a al desenvolupament del Programa d’Actuació Comarcal 2016-2020 s’han portat a terme les
següents activitats:

Elaboració del document “Temes centrals per al desenvolupament de polítiques
comarcals. Estratègia Europea horitzó 2020 i Diagnosi territorial 2014-2020”
Analitza els principals temes d’interès que, a partir
de l’Estratègia Europea 2020 per un creixement
intel·ligent, sostenible i inclusiu, es preveu seran els
més rellevants i comuns en el desplegament de les

polítiques públiques amb afectació al conjunt de la
comarca i que són impulsades i executades des de
les seves administracions locals: Consell Comarcal,
consorcis adscrits i ajuntaments.

Anàlisi dels reptes i prioritats
Valoració dels elements clau que, des de la visió
municipal, es consideren prioritaris per a l’acció de
govern dels propers anys en relació als factors que
poden ser condicionants del desenvolupament co-

marcal, als reptes i prioritats municipals i al valor
afegit que pot aportar el Consell Comarcal i els
consorcis adscrits en el seu desenvolupament.

Participació i espais de debat institucional
S’han portat a terme diferents sessions específiques de treball en el marc dels diferents espais de
representació i participació institucional (Comissió

Permanent, Plenari, Consell d’alcaldes, Junta de
portaveus,...), així com també amb els representants institucionals dels ajuntaments.

Participació i debat en el marc dels equips tècnics i del conjunt de
treballadors/res.
Ha contemplat la participació en tres nivells: equip
de direcció, equips tècnics especialitzats en els diferents àmbits d’actuació, així com del conjunt dels

treballadors/res del Consell Comarcal, amb la
participació en un parell de seminaris transversals.

Tot aquest treball ha estat coordinat per la Unitat de Planificació Estratègica (UPE) entesa com un equip multidisciplinar composat per diferents professionals del Consell Comarcal, i coordinada per l’àrea de Desenvolupament Econòmic Local, i que té per objectiu ajudar en la planificació estratègica, en l’impuls de nous projectes
i en la millora dels procediments de gestió i seguiment de les actuacions desenvolupades pel Consell Comarcal.

Programa d’Actuació Comarcal 2016-2020

9

Corpus estratègic
Derivats dels treballs de planificació estratègica s’ha definit el corpus estratègic, és a dir la visió,
missió, valors, i objectius estratègics a dos nivells, segons es detalla a continuació:

A nivell d’estratègia de comarca

A nivell d’ens comarcals
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Recursos econòmics
El títol IV del TRLOCC fa referència al finançament dels Consells Comarcals.
Així el seu article 39 defineix com a recursos de
les comarques:a
a Els ingressos de dret privat.
b Les taxes per la prestació de serveis o la
realització d’activitats de la seva competència
c Les contribucions especials per a l’execució
d’obres o per l’establiment, l’ampliació o la
millora de serveis de la competència comarcal
d Les participacions en impostos de l’Estat i
de la Generalitat establertes a favor de les
comarques
e Les subvencions i els altres ingressos de dret
públic
f Les multes

Els articles 40, 41 i 42 determinen els fons de
cooperació local, les aportacions dels municipis
i la delegació de les facultats tributàries, com
altres fonts possibles d’ingressos.
En conformitat al que estableix el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, anualment s’elabora i aprova el Pressupost General Comarcal, integrat pel
pressupost del propi Consell Comarcal i pels

pressupostos de dels consorcis adscrits (Consorci
per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental
i Consorci de Turisme del Vallès Occidental).
Per a l’elaboració del pressupost anual s’apliquen els criteris i controls necessaris que permeten garantir l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, consistents en la capacitat/
necessitat de finançament, l’estat del deute, així
com també el període mig de pagament segons
la normativa de morositat.
Entenent que el Programa d’Actuació Comarcal 2016-2020 és una eina per al desplegament progressiu dels programes que contempla,
els recursos financers necessaris per a la seva
execució han d’estar en coherència amb plans
operatius de treball que s’elaborin en funció de
les prioritats establertes anualment en matèria
de polítiques públiques comarcals.
Per aquest motiu anualment es determinaran
les prioritats d’intervenció així com els recursos
econòmics necessaris que, sota els criteris anteriorment descrits, siguin necessaris per a la seva
execució.
A cadascuna de les fitxes de les línies que
composen el PAC es detalla la dotació pressupostària d’ingressos del pressupost inicial de
l’exercici 2016, que també queden recollides
als Quadres resum dels programes per eixos.
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Estructura
Per a la concreció del Programa d’Actuació
Comarcal 2016-2020 s’ha treballat en una estructura que, partint dels eixos i línies contemplades en el document Bases per a una estratègia compartida de les administracions públiques
locals per al període 2016-2020, recullen de
forma ordenada els programes, serveis, activitats que es preveu portar a terme en el període
de programació establert.

Es parteix d’una intervenció a petita escala per
a transformar la realitat i donar respostes concretes, però que requereix d’estratègies compartides per atacar millor l’arrel del problema,
reduir les incerteses i conseqüències de les amenaces principals que aborden.
Així s’han definit tres nivells de concreció amb el
detall d’informació que s’exposa a continuació:

Eix
En coherència amb els quatre eixos que contempla les bases de l’estratègia territorial. Especifica les línies de
treball a desenvolupar, justifica la seva aplicació a l’àmbit comarcal, determina els instruments i espais dels
que es dota la institució per al seu desenvolupament, els temes centrals relacionats i els mecanismes d’anàlisi,
planificació i estudis que són necessaris per al seu desplegament.     

Línia
En coherència amb les 23 identificades en l’estratègia territorial. Identifica els programes que es realitzen,
així com els elements de referència comuns previstos, els seus objectius, la normativa de referència i l’àmbit
competencial corresponent.

Programa
Contempla la informació corresponent a cadascun dels serveis i actuacions previstes amb independència de
l’àrea o consorci adscrit que les impulsa i/o gestiona.

de les administracions
públiques locals per al període 2016-2020
BASES PER A UNA ESTRATÈGIA COMPARTIDA

12 TEMÀTIQUES CENTRALS per desenvolupar polítiques comarcals

4 EIXOS centrals d’intervenció
23 LÍNIES a

impulsar
MÉS DE 100 PROGRAMES
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III CONTROL I SEGUIMENT DEL PAC 2016-2020
El PAC en el mandat 2015-2019
En els acords d’aquest mandat 2015-2019 el Programa d’Actuació Comarcal ha estat assumit directament per la Presidència del Consell Comarcal i s’emmarca en la Comissió informativa de Govern i
Serveis generals, així consta a l’acta del plenari 2015/07 del dia 29 de juliol de 2015.

Marc Normatiu i competencial
Fonaments
Aquest PAC ha estat elaborat a partir del marc jurídic que s’estableix al Decret legislatiu 4/2003, de 4
de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
Concretament, respon a les exigències de l’article 29 de l’esmentat text legal, que estableix amb caràcter
imperatiu que els consells comarcals han d’elaborar un programa d’actuació comarcal amb un vigència de 4
anys. A més “ha d’incloure els serveis, les activitats i les obres que han de dur a terme; la manera d’acomplir
els esmentats serveis i activitats; els mecanismes de coordinació amb els municipis i les comarques limítrofes,
i la previsió dels recursos necessaris per a finançar les actuacions”.

Naturalesa
Pel que fa a les actuacions que es continguin en els seus documents, el PAC té caràcter vinculant per al propi
Consell Comarcal, sempre que tingui atribuïdes les competències necessàries per exercir l’activitat segons les
formes d’assumpció previstes en ell mateix, i sempre que, a més, es disposi dels mitjans financers adequats.
També és vinculant pel que fa als procediments, els requisits i les condicions de l’exercici, l’assumpció o la
delegació de competències.
La naturalesa vinculant del PAC no arriba fins al punt de comportar drets subjectius de tercers a exigir l’exercici de determinades competències o la prestació de serveis concrets, llevat dels casos de serveis municipals
mínims assumits pel Consell Comarcal segons la Llei.

Elaboració i vigència
D’acord amb l’article 29.2 i 29.3 del TRLOCC, una vegada elaborat el PAC, serà sotmès a informació pública i informe del Consell d’alcaldes i alcaldesses i, posteriorment, sotmès a aprovació del Ple.
Per a la seva aprovació es requereix el quòrum de la majoria absoluta del Ple.
La duració del PAC és de quatre anys, prorrogable per acord exprés.

Programa d’Actuació Comarcal 2016-2020
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Marc Legal
Les actuacions proposades han de ser compatibles
amb les competències atribuïdes al Consell Comarcal pel Parlament de Catalunya. Es poden distingir
tres grups de competències comarcals:

D’acord amb l’article 28 del TRLOCC, la comarca
ha de:

Competències atribuïdes pel legislador
autonòmic.

Cooperar econòmicament en la realització
de les obres, els serveis o les activitats dels
municipis.

Competències delegades o assignades
per la Generalitat de Catalunya.
Competències de procedència municipal o
local, ja sigui.

a. per suplir les deficiències dels ajuntaments en la prestació dels serveis que els
corresponen (sobretot en municipis petits
mancats de mitjans econòmics i organitzatius).

b. per completar les actuacions municipals per sobre del nivell mínim que els
pertoca.

Prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.

Garantir, subsidiàriament, la prestació
dels serveis municipals obligatoris en els municipis que no estan obligats a prestar-los.
Cooperar amb els municipis en l’establiment de nous serveis necessaris per al desenvolupament del territori.
Establir i coordinar, previ l’informe dels
ajuntaments afectats, les infraestructures, els
serveis i les actuacions d’àmbit supramunicipal.

c. període que s’entén que coincidirà
amb el mandat.

Les funcions d’assistència i de cooperació que li corresponen s’han d’exercir tenint en compte les necessitats dels diferents municipis, tant pel que fa al
nombre d’habitants com a la situació geogràfica o a
la seva tipologia en funció de l’activitat econòmica
predominant.

Contingut
El PAC, en tot cas, ha d’incloure:
Els SERVEIS, ACTIVITATS I OBRES que
haurà de portar a terme.
La FORMA de portar-los a terme.
Els MECANISMES DE COORDINACIÓ
amb els municipis i les comarques limítrofes
així com altres administracions públiques.
La previsió dels RECURSOS necessaris per
al seu finançament.
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La justificació pràctica del PAC la trobem al Decret
179/1995, de 13 de juny, que aprova el ROAS (articles 109, 140, 164, 165, 166, 167, 171, 175, 176
i 315).
Qualsevol actuació comarcal que incideixi en l’àmbit
material respecte del qual els municipis tenen atribuïdes competències ha d’estar prevista al PAC.
Els serveis supramunicipals complementaris dels municipis també han d’estar previstos al PAC.

Seguiment de l’execució
Correspon al Ple del Consell Comarcal la valoració en cada cas del compliment de les seves previsions del PAC, i també la interpretació,
amb caràcter executiu, dels dubtes que la seva
aplicació pugui comportar.
En el si del Consell Comarcal es podrà crear
una comissió de seguiment amb la finalitat de

realitzar aquest seguiment i proposar, si escau,
els acords que hagi d’adoptar el Ple.
El Ple pot aprovar les formules estadístiques i
d’informació que permetin avaluar en cada moment el grau de compliment del PAC al llarg de
la seva vigència.

Revisió i modificació
La revisió del PAC, entès a com a alteració substancial i global del seu contingut, pot ser procedent quan el Ple del Consell Comarcal entengui
que s’ha produït un desviament important en el
grau de compliment de les seves previsions, o
quan el PAC hagi esgotat el seu abast.

La modificació puntual del contingut del PAC és
procedent per adaptar-ne les previsions a les
noves circumstancies legislatives o fàctiques.
Tant la revisió com la modificació del PAC s’han
de subjectar al mateix procediment de l’aprovació o al que prevegin les Lleis.

Eines específiques pel desplegament, seguiment i avaluació
Un dels plantejaments claus que ha marcat des de l’inici els treballs d’elaboració del PAC és que
aquest es converteixi en un document viu, que serveixi de full de ruta real a la institució, amb una actualització permanent del seu desplegament, i que permeti alhora el seu seguiment i avaluació.
Així, caldria entendre el PAC com una:

Eina de referència

Eina viva

Eina de Gestió

Cal buscar els mecanismes perquè sigui present en els expedients administratius que es
generen. Així es proposa incorporar una referència del
programa del PAC en dos moments:
la sol·licitud del número
d’expedient general (NEG)
el quadre de metadades
vinculat a cada expedient

El pla de difusió i comunicació
de la institució haurà de tenir
present la incorporació d’informació permanent sobre el
PAC i els seus programes, diferenciant les actuacions a realitzar segons el públic objectiu i
la fase en que es trobi el PAC
(aprovació, implementació, seguiment, avaluació).

Es complementarà amb una eina
informàtica de comandament, que
es doti d’informació quantitativa i
qualitativa, tant per mesurar l’estat
del seu desplegament i impacte tècnic, com vinculada al pressupost de
la corporació.
Aquesta haurà de recopilar els indicadors principals quantitatius i qualitatius per facilitar l’elaboració de
les memòries de gestió anual de la
corporació, amb el detall del grau
d’acompliment dels objectius programats amb indicació dels previstos i assolits i el detall del cost dels
mateixos.

Programa d’Actuació Comarcal 2016-2020
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IV QUADRES RESUM PER EIXOS
Per a cadascun dels 3 nivells en que s’estructura el PAC s’ha elaborat una fitxa

Informació recollida a la fitxa d’EIX
Línies de treball a impulsar. Enumeració.
Justificació de la seva aplicació a l’àmbit
comarcal

Temes centrals relacionats.

Vincula
els treballs de diagnosi, concretament les 12
temàtiques d’interès que es preveu seran les
més rellevants i comuns en el desplegament de
les polítiques públiques, amb afectació al conjunt de la comarca. El document Temes centrals
per al desenvolupament de polítiques comarcals.
Estratègia Europea 2020 analitza informació
quantitativa de totes les escales territorials d’interès: europeu, català, comarcal i local, així com
concreta les principals singularitats comarcals i
amenaces principals.

Instruments/espais de participació.
El Consell Comarcal es dota de diferents mecanismes de coordinació: comissions, taules de
treball, plenaris, xarxes de treball.... que permeten treballar de forma conjunta els projectes
i, que compten amb una representació d’agents
públics i privats dels municipis, d’altres administracions públiques, i que es concreten depenent
de la temàtica.

Estudis/Documents de referència:
Derivat dels treballs de cooperació i concertació, s’elaboren protocols, plans d’actuació, ...
que permeten guiar el desenvolupament de les
accions. A vegades per a la seva elaboració es
requereix un estudi concret. En molts casos es
compta amb l’assistència tècnica de professionals externs experts en la matèria.

Informació recollida a la fitxa de LÍNIA
Programes.

a desenvolupar. Enumeració.

Objectius. per a cadascun dels programes
Normativa de referència. Recopilació
de les principals lleis, decrets, acords de govern,
... que determinen la forma de portar a terme
els programes.

Competències / Acords comarcals.
Prenent com a referència el títol IV del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que
aprova el Text refós de la Llei de l’organització

comarcal de Catalunya (TRLOCC) i que relaciona les competències comarcals, es fa una recopilació de les competències pròpies de la institució i de les delegades, indicant la fórmula de
prestació així com l’òrgan i data d’aprovació.

Previsió de finançament.

Es fa una
previsió de la fons d’ingressos que permet l’execució dels programes, amb indicació del seu origen (Generalitat de Catalunya, Diputació de
Barcelona, Aportacions entitats locals, Ingressos
propis).

Informació recollida a la fitxa de PROGRAMA
Descripció del programa que s’està desenvolupant, així com de propostes d’actuacions a incorporar durant el període de vigència.
16
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Recursos econòmics
El pressupost consolidat per a l’exercici 2016 és el següent:

Despeses

Ingressos

A continuació es presenta el seu desglòs relacionat amb els eixos i les línies del PAC
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17

EIX 1 COHESIÓ SOCIAL I QUALITAT DE VIDA
ACCIONS

FONTS DE FINANÇAMENT
PER LÍNIA

1.483.231,76 €

LÍNIA 1. PER GARANTIR ELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS
PROGRAMA 1.1.1.
SERVEI BÀSIC D’ATENCIÓ SOCIAL

· Equips bàsics d’atenció social bàsica

Generalitat
Diputació de Barcelona
Aportació entitats locals

LÍNIA 2. PER ATENDRE LA INCLUSIÓ SOCIAL I LA POBLACIÓ FRÀGIL
PROGRAMA 1.2.1.
SUBSISTÈNCIA BÀSICA

· Taula comarcal de salut
· La parada solidària
· Gestió i suport tècnic a rebostos
· Lots de suport social
· Prestacions econòmiques d’urgència social

PROGRAMA 1.2.2.
POBRESA ENERGÈTICA

· Acció comarcal contra la pobresa energètica

· Servei d’equips d’atenció a la infància i a
l’adolescència (SEAIA)
· Centres oberts i recursos socioeducatius

PROGRAMA 1.3.2.
IGUALTAT I DRETS CIVILS

· Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD)
· Campanya de sensibilització “piula contra la
violència masclista”
· Promoció d’igualtat i gènere
· Accions LGTBIQ (Lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres, intersexuals i queer)

PROGRAMA 1.3.3.
MIGRACIONS I CIUTADANIA

· Servei de primera acollida
· Servei de traducció i interpretació (SETI) per a
persones nouvingudes
· Servei d’assessorament tècnic
· Amb les persones refugiades, el Vallès
comarca d’acollida a persones nouvingudes
· Convivència intercultural

PROGRAMA 1.3.4.
SUPORT A FAMÍLIES

· Ajuts individuals de menjador escolar (AIM)
· Servei de transport escolar

Generalitat
Diputació de Barcelona
Aportació entitats locals

· Serveis d’atenció domiciliària (SAD) - ABSS
· Servei de teleassistència

PROGRAMA 1.4.2.
DEPENDÈNCIA

· Equip atenció dependència (PIAS)
· Banc de dispositius de suport a la
dependència (DSD)
· Servei d’acompanyament

PROGRAMA 1.4.3.
DIVERSITAT FUNCIONAL

· Servei de transport adaptat
· Turisme accessible

18
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2.918,21 €
31.023,92 €
5.000,00 €

10.892.368,05 €

Generalitat
Diputació de Barcelona
Aportació entitats locals
Ingressos propis

10.233.903,84 €
31.023,92 €
432.226,21 €
194.632,00 €

2.241.871,15 €

LÍNIA 4. PER PROMOURE L’AUTONOMIA I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA
PROGRAMA 1.4.1.
ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

1.403.292,99 €
12.921,00 €
67.017,77 €

38.942,13 €

LÍNIA 3. PER GARANTIR LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS
PROGRAMA 1.3.1.
ATENCIÓ INFÀNCIA
I ADOLESCÈNCIA

PRESSUPOST
INICI 2016

Generalitat
Aportació entitats locals
Ingressos propis

456.871,15 €
1.750.000,00 €
35.000,00 €

EIX 1 COHESIÓ SOCIAL I QUALITAT DE VIDA
FONTS DE FINANÇAMENT
PER LÍNIA

ACCIONS
LÍNIA 5. PER GARANTIR ALTRES DRETS BÀSICS

152.185,37 €

PROGRAMA 1.5.1.
SALUT

· Taula comarcal de salut

PROGRAMA 1.5.2.
EDUCACIÓ

· Activitats educatives

PROGRAMA 1.5.3.
HABITATGE

· Oficina comarcal d’habitatge
· Qualitat de l’edificació i rehabilitació
de l’habitatge
· Programes socials de l’habitatge
· Programa de mediació per al lloguer social
· Coordinació amb l’àrea bàsica de serveis
socials comarcals
· Implementació ILP 24/2015 per fer front a
l’emergència habitacional

PROGRAMA 1.5.4.
JOVENTUT

· Oficina jove
· Visites a activitats d’educació en el lleure
· Visites de compliment de la normativa
d’instal·lacions juvenils

PROGRAMA 1.5.5.
ESPORTS

· Turisme esportiu

PROGRAMA 1.5.6.
CULTURA

· Turisme cultural

PROGRAMA 1.5.7.
COOPERACIÓ INTERNACIONAL

· Atenció a situacions d’emergència internacional
· Codesenvolupament

PROGRAMA 1.5.8.
PUNT DE VOLUNTARIAT COMARCAL

· Punt de voluntariat ABSS

PROGRAMA 1.5.9.
GENT GRAN

· Congrés de la gent gran

Generalitat
Diputació de Barcelona
Aportació entitats locals

· Serveis ocupació a la comarca
· Programes per la millora de l’ocupabilitat
· Cohesió i contractació

PROGRAMA 1.6.2.
PLA DE GARANTIA JUVENIL

· Xarxa impulsors pla de garantia juvenil
· Programes d’ocupació

PROGRAMA 1.6.3.
QUALITAT DE L’OCUPACIÓ

· Converses del mercat de treball
· Igualtat de gènere al mon laboral

84.201,37 €
67.984,00 €
5.000,00 €

220.384,53 €

LÍNIA 6. PER POTENCIAR L’OCUPACIÓ DE QUALITAT
PROGRAMA 1.6.1.
ACCÉS AL MERCAT DE TREBALL

PRESSUPOST
INICI 2016

Generalitat
Diputació de Barcelona
Aportació entitats locals

158.782,43 €
26.108,99 €
35.493,11 €

TOTAL EIX 1 15.028.982,99 €
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EIX 2 DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL
ACCIONS

FONTS DE FINANÇAMENT
PER LÍNIA

7.056,00 €

LÍNIA 7. PER IMPULSAR LA FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA
PROGRAMA 2.7.1.
ANÀLISI I PLANIFICACIÓ

· Anàlisi i planificació de la formació
professional

PROGRAMA 2.7.2.
INTERACCIÓ DELS SISTEMES
EDUCATIUS

· Treball en xarxa i promoció de noves
iniciatives

PROGRAMA 2.7.3.
CONNEXIÓ FORMACIÓ I ENTORN

· Formació dual a l’empresa

Generalitat
Diputació de Barcelona

LÍNIA 8. PER DESPLEGAR UNA ECONOMIA SOCIAL I SOSTENIBLE
PROGRAMA 2.8.1.
ECONOMIA VERDA I CIRCULAR

· Treball en xarxa
· Preparació i qualificació de recursos humans
· Accions de divulgació i sensibilització
· Detecció d’oportunitats i suport a empreses/
projectes
· Emprenedoria i ocupació entorn l’economia
verda i circular
· Simbiosi industrial

PROGRAMA 2.8.2.
ECONOMIA COOPERATIVA,
SOCIAL I SOLIDÀRIA

· Treball en xarxa
· Foment de l’economia social i solidària
· Identificació d’idees innovadores que donin
resposta a reptes socials
· Iniciatives innovadores en el marc de la innovació i economia social i solidària
· Foment de l’economia social i solidària
· Impuls de nous models de finançament

PROGRAMA 2.8.3.
RESPONSABILITAT SOCIAL
EMPRESARIAL

· Potenciar el valor de l’RSE i la competitivitat
empresarial i territorial
· Accions de divulgació i sensibilització
· Suport en la integració de l’RSE a l’empresa

· Mercavallès
· Modificació franja horària establiments
comercials
· Models territorials de comerç
· Servei prèstec carpes

PROGRAMA 2.9.2.
TURISME

· Consorci de turisme del Vallès Occidental
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528,76 € €
6.527,25 €

132.193,35 €

Generalitat
Diputació de Barcelona

LÍNIA 9. PER POTENCIAR SECTORS ECONÒMICS ESPECÍFICS
PROGRAMA 2.9.1.
COMERÇ

PRESSUPOST
INICI 2016

119.138,85 €
13.054,49 €

958.165,69 €

Generalitat
Diputació de Barcelona
Ingressos propis
Aportació entitats locals

87.000,90 €
50.000,00 €
740.119,79 €
81.045,00 €

EIX 2 DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL
FONTS DE FINANÇAMENT
PER LÍNIA

ACCIONS
LÍNIA 10. PER IMPULSAR LA REINDUSTRIALITZACIÓ
PROGRAMA 2.10.1.
POLÍGONS INDUSTRIALS

PROGRAMA 2.10.2.
INDÚSTRIA AVANÇADA

50.404,46 €

· Servei de localització i informació industrial
· Dinamització del projecte Polindústria
· Política industrial local comuna: fiscalitat,
usos i sòl
· Pla d’accés a la fibra òptica de les empreses
industrials
· Pla integral d’acceleració de la indústria 4.0

Generalitat
Diputació de Barcelona

PROGRAMA 2.11.1.
CENTRE DE SERVEIS BÀSICS I
AVANÇATS

· Centre de serveis bàsics
· Centre de serveis avançats

PROGRAMA 2.11.2.
COMPETITIVITAT EMPRESARIAL

· Prospecció empresarial
· Xarxes comercials de proximitat
· Cooperació i networking empresarial
· Millora gestió empreses turístiques

PROGRAMA 2.11.3.
CULTURA EMPRENEDORA

· Cultura emprenedora a l’escola
· Cultura emprenedora en la formació secundària i la formació professional
· Actitud emprenedora al llarg de la vida
· Emprenedoria d’impacte

Generalitat
Diputació de Barcelona
Aportació entitats locals

LÍNIA 12. PER PROMOURE EL CONEIXEMENT I LA INNOVACIÓ
· Treball en xarxa
· Turisme de reunions i coneixement

30.822,72 €
19.581,74 €

63.609,92 €

LÍNIA 11. PER OPTIMITZAR ELS SERVEIS A EMPRESES I EMPRENEDORS

PROGRAMA 2.12.1.
INNOVACIÓ I TREBALL EN XARXA

PRESSUPOST
INICI 2016

31.812,30 €
19.581,74 €
12.215,88 €

14.112,01 €
Generalitat
Diputació de Barcelona

1.057,51 €
13.054,49 €

TOTAL EIX 2 1.225.541,42 €
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EIX 3 MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
ACCIONS

FONTS DE FINANÇAMENT
PER LÍNIA

2.820.735,24 €

LÍNIA 13. PER OPTIMITZAR ELS RECURSOS NATURALS
PROGRAMA 3.13.1.
SERVEI COMARCAL DE
BIOMASSA FORESTAL

· Estructuració del mercat de compravenda de
biomassa forestal a la comarca
· Instal·lacions tèrmiques de biomassa forestal
· Treball en xarxa per al foment de l’ús de
biomassa forestal de proximitat

PROGRAMA 3.13.2.
PREVENCIÓ D’INCENDIS
FORESTALS

· Actuacions i obres en infraestructures forestals
· Zones estratègiques prioritàries
· Treball en xarxa per a la prevenció d’incendis

PROGRAMA 3.13.3.
ALTRES RECURSOS NATURALS

· Gestió de l’aigua

Generalitat
Diputació de Barcelona
Ingressos propis

LÍNIA 14. PER LLUITAR CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC
PROGRAMA 3.14.1.
ENERGIA

PROGRAMA 3.14.2.
QUALITAT DE L’AIRE

· Millora a la comarca de l’eficiència i l’estalvi
energètic a les administracions
· Implementació a la comarca d’energies renovables a les administracions
· Treball en xarxa per a la promoció de l’estalvi
energètic i la reducció d’emissions de CO2
· Servei comarcal d’energia
· Millora i reducció de les emissions de CO2
· Seguiment de la qualitat de l’aire
· Treball en xarxa per al control i la millora de
la qualitat de l’aire
· Mobilitat eficient i de baixes emissions
· Foment de la reducció d’emissions

Generalitat
Ingressos propis

145,81 €
1.800,00 €

17.512,32 €

· Turisme actiu i de natura
· Planificació forestal
· Associacionisme forestal

PROGRAMA 3.15.2.
· Turisme gastronòmic
ACT. AGROPECUÀRIA I ALIMENTÀRIA
PROGRAMA 3.15.3.
URBANISME

· Transformacions urbanístics
· Plantejament urbanístic
· Serveis tècnics de suport als ajuntaments

PROGRAMA 3.15.4.
PROTECCIÓ CIVIL

· Plans d’autoprotecció
· Coordinació d’emergències
· Assistència i suport als plans d’actuació municipal

PROGRAMA 3.15.5.
QUALITAT AMBIENTAL

· Llicències ambientals d’activitats
· Actuacions d’educació i sensibilització

PROGRAMA 3.15.6.
BENESTAR DELS ANIMALS

· Prevenció de l’abandonament i
el maltractament
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1.995.971,49 €
812.122,55 €
12.641,20 €

17.512,32 €

LÍNIA 15. PER PROTEGIR EL MEDI NATURAL I L’ESPAI PÚBLIC
PROGRAMA 3.15.1.
MEDI NATURAL i ORDENACIÓ
FORESTAL

PRESSUPOST
INICI 2016
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Generalitat
Ingressos propis

1.312,32 €
16.200,00 €

EIX 3 MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
FONTS DE FINANÇAMENT
PER LÍNIA

ACCIONS
LÍNIA 16. PER MILLORAR LA GESTIÓ DE RESIDUS
PROGRAMA 3.16.1.
PLANIFICACIÓ

21.453.386,00 €

· Pla de gestió dels residus i recursos del Vallès
Occidental 2016-2020
· Observatori de residus

PROGRAMA 3.16.2.
TRACTAMENT I
RECOLLIDA DE RESIDUS

· Fracció resta: centre de tractament de residus
del Vallès Occidental
· Fracció orgànica: planta de biometanització de
Can Barba
· Residus voluminosos: planta intercomarcal de
reciclatge
· Envasos
· Fracció vegetal
· Deixalleries: diverses fraccions i Terrassa neta
· Dipòsit controlat
· Servei comarcal de recollida d’oli
· Residus especials en petites quantitats
· Servei deixalleria mòbil
· Serveis distribució de compost
· Servei recollida càpsules de cafè

PROGRAMA 3.16.3.
PREVENCIÓ I FOMENT DEL
RECICLATGE

· Programa activitats educació ambiental
· Sensibilització i conscienciació ciutadana
· Setmana del medi ambient: setmana de prevenció
· Programa per reduir el malbaratament alimentari

PROGRAMA 3.16.4.
SERVEIS ALS AJUNTAMENTS

· Suport a plans locals, deixalleries municipals,
eficiència serveis
· Cicle jornades tècniques

Generalitat
Aportació entitats locals
Ingressos propis

47.901,58 €

LÍNIA 17. PER MILLORAR LES INFRAESTRUCTURES DEL TERRITORI
PROGRAMA 3.17.1.
ORDENACIÓ TERRITORIAL

PRESSUPOST
INICI 2016

· Senyalització de recursos turístics i camins
· Manteniment de la cartografia comarcal
· Base digital de dades comarcals
· Inventari de camins comarcals
· Inventari de béns immobles del Consell Comarcal

PROGRAMA 3.17.2.
OBRA PÚBLICA

· Suport a inversions turístiques
· Gestió PUOSC municipal
· Gestió d’obres i serveis

PROGRAMA 3.17.3.
MOBILITAT I TRANSPORT

· Pla zonal de camins d’interès territorial
· Xarxa de camins i bicicletes
· Mesa de mobilitat sostenible del Vallès Occidental

PROGRAMA 3.17.4.
TELECOMUNICACIONS

· Suport a entitats del territori

Generalitat

47.901,58 €

TOTAL EIX 3 24.341.480,96
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EIX 4 EINES PEL BON GOVERN
ACCIONS

FONTS DE FINANÇAMENT
PER LÍNIA

278.318,82 €

LÍNIA 18. PER RENOVAR ELS SERVEIS PÚBLICS
PROGRAMA 4.18.1.
CARTERES DE SERVEIS

· Cartera de serveis als ajuntaments
· Guia breu de serveis als ajuntaments

PROGRAMA 4.18.2.
MANCOMUNACIÓ I
ECONOMIES D’ESCALA

· Compra agregada de telecomunicacions
· Cessió pistes d’ensenyament i examens de
conduir
· Mancomunació de serveis i contractació
agregada

PROGRAMA 4.18.3.
MILLORA DE PROCEDIMENTS

· Servei informàtica i telecomunicacions
· Servei recursos humans
· Serveis jurídics
· Contractació, logística i compres
· Serveis econòmics

Generalitat
Aportació entitats locals
Ingressos propis

LÍNIA 19. PER GARANTIR LA TRANSPARÈNCIA I L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ
PROGRAMA 4.19.1.
TRANSPARÈNCIA

· Desplegament i aplicació de la llei de
transparència
· Suport als municipis

PROGRAMA 4.19.2.
ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

· Desplegament de l’administració electrònica
· Suport als municipis
· Entitat de registreT-CAT

PROGRAMA 4.19.3.
ARXIU I GESTIÓ DE DOCUMENTS

· Servei arxiu i gestió de documents
· Arxiu comarcal: polítiques arxivístiques
comarcals

· Oficina atenció ciutadana (OAC)
· Servei de registre

PROGRAMA 4.20.2.
ESPAIS DE DEBAT I PARTICIPACIÓ

· Mecanismes de participació ciutadana
· Avaluació de polítiques públiques
· Mecanismes de participació interna

PROGRAMA 4.20.3.
COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ

· Servei comunicació i imatge·
· Servei i premsa
· Promoció i ús de les TIC
· Servei comunicació als consorcis
· Serveis de comunicació als ajuntaments i
altres entitats
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20.856,42 €
225.462,40 €
32.000,00 €

102.395,76 €

Generalitat
Diputació de Barcelona

LÍNIA 20. PER FACILITAR LA COMUNICACIÓ I LA PARTICIPACIÓ
PROGRAMA 4.20.1.
ATENCIÓ CIUTADANA I
REGISTRE GENERAL

PRESSUPOST
INICI 2016

63.177,02 €
39.21/,74 €

34.391,84 €

Generalitat
Aportació entitats locals
Ingressos propis

15.971,29 €
13.420,55 €
5.000,00 €

EIX 4 EINES PEL BON GOVERN
FONTS DE FINANÇAMENT
PER LÍNIA

ACCIONS
LÍNIA 21. PER MILLORAR EL CONEIXEMENT I ANÀLISI DEL TERRITORI
PROGRAMA 4.21.1.
OBSERVACIÓ PERMANENT

· Observatori comarcal
· Open Data i cooperació
· Sistema de gestió i seguiment
· Observatori de residus

PROGRAMA 4.21.2.
TRANSFERÈNCIA DE
BONES PRÀCTIQUES

· Jornades i seminaris

PROGRAMA 4.21.3.
QUALITAT DE L’OCUPACIÓ

· Converses del mercat de treball
· Igualtat de gènere al mon laboral

PRESSUPOST
INICI 2016

48.370,00 €

Generalitat
Diputació de Barcelona

LÍNIA 22. PER DESENVOLUPAR ESTRATÈGIES

30.670,26 €
17.699,74 €

121.104,82 €

PROGRAMA 4.22.1.
ESTRATÈGIES SECTORIALS

· Pacte per a la reindustrialització del Vallès
Occidental
· Espais reflexió estratègica sobre turisme

PROGRAMA 4.22.2.
ESTRATÈGIES TERRITORIALS

· Planificació estratègica
· Projectes estratègics sectorials
· Organització territorial
· Programa d’Actuació Comarcal
· Comissió petits municipis

Generalitat
Diputació de Barcelona
Aportació entitats locals
Ingressos propis

LÍNIA 23. PER AMPLIAR LA CONCERTACIÓ I PROJECCIÓ DEL TERRITORI
PROGRAMA 4.23.1.
CONCERTACIÓ

· Participació en espais externs
· Espais de concertació d’àmbit comarcal

PROGRAMA 4.23.2.
PROMOCIÓ, POSICIONAMENT
I MÀRQUETING

· Projecció com referent de territori industrial
· Estratègies de promoció i màrqueting turístic

85.720,80 €
13.054,49 €
7.329,53 €
15.000,00 €

7.056,00 €

Generalitat
Diputació de Barcelona

528,76 €
6.527,25 €

TOTAL EIX 4 591.637,24 €
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