LG/
PROPOSTA D’ACORD AL CONSELL D’ALCALDES I ALCALDESSES
DEL VALLÈS OCCIDENTAL

El Vallès és una unitat natural, territorial i funcional però amb una divisió administrativa en
dues comarques des de l’any 1936. El conjunt del territori vallesà juga diversos rols decisius
per al desenvolupament del país; un rol socioeconòmic, un territorial i un institucional.
Amb l’objectiu d’avaluar i estudiar el potencial que té el territori del Vallès (integrat per dues
comarques) i amb la finalitat de poder desenvolupar polítiques públiques conjuntes i avançar
cap a la redacció d’un Pla Estratègic del Vallès, els Consells Comarcals del Vallès Oriental i del
Vallès Occidental van proposar a la Diputació de Barcelona la realització d’una diagnosi
prèvia que serveixi de base per estructurar el debat (tant a nivell temàtic, com a nivell dels
agents que hi han de participar) i orientar-lo cap a aquelles aspectes que es considerin més
decisius pel futur del territori.
Aquest document, editat el passat novembre de 2016 i sota el títol “Les oportunitats de
desenvolupar polítiques conjuntes al territori dels Vallessos”, ha valorat i recollit les prioritats
i capacitats dels actors i les entitats del territori, ha identificat els sectors prioritaris que
s’han marcat en l’estratègia territorial de les dues comarques i ha definit els eixos en els
quals és estratègic desenvolupar accions de gestió conjunta a escala Vallès.
Tot i alguns condicionants com són les mides del municipis, la seva base econòmica i
territorial, la posició geogràfica i fins i tot les àrees geogràfiques tradicionals o comunitats
locals històriques, cal destacar, en l’apartat de conclusions de l’esmentat document, la
definició del Vallès com a una unitat territorial i funcional amb característiques i reptes de
caràcter comú tot i ser un territori heterogeni amb diverses polaritats i lideratges.
També cal subratllar l’actitud activa de les institucions del Vallès per desenvolupar i
participar en entitats de cooperació supramunicipals que donin resposta a necessitats,
funcions específiques i forma a àrees d’identitat compartida o bé, defineixi l’estructura
d’eixos de desenvolupament més enllà del Vallès. I per suposat, la valoració positiva de les
institucions tant públiques com privades, al fet de donar un impuls a la col·laboració
supramunicipal, alhora que reconeixen (amb caràcter general) que comparteixen un espai
comú al Vallès.

Els consells comarcals dels dos vallesos veuen de manera positiva evolucionar cap a
sistemes de cooperació més formalitzats que els permeti superar ineficiències actuals, com
la manca de recursos, les competències limitades a la prestació de serveis per delegació, l’
existència de reptes territorials que superen l’àmbit de la comarca, el solapament en les
polítiques de diverses administracions o el contrast entre el paper dels ajuntaments grans i
els petits sobre el territori i sobre el mateix Consell Comarcal.

Per tot l’exposat anteriorment es proposa al Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Vallès
Occidental l’adopció dels següents,
ACORDS
Primer.- Proposar un acord estratègic entre els Consells Comarcals del Vallès Oriental i del
Vallès Occidental, amb la finalitat de generar el debat necessari pel desenvolupament de les
propostes identificades en el document “Les oportunitats de desenvolupar polítiques
conjuntes al territori dels Vallessos”, prioritzant aquells àmbits d’actuació respecte als quals
es consensuï que és convenient donar-hi resposta per part d’ambdues comarques.
Segon.- Instar al plenari del Consell Comarcal a la seva aprovació i tramitació.
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