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Polítiques socials i igualtat

• Gestionem l’Àrea bàsica dels serveis socials resta Vallès 
Oriental (ABSS), formada pels  serveis socials de 37 
municipis de la comarca. 

• 67 dels 164 professionals de l’ABSS estan contractats pel 
CCVOR

• Servei d’ajuda a domicili.  El CCVR presta i gestiona el SAD 
de forma total o parcial  a 26 municipis de l’ABSS. L’any 
2021 van ser ateses 1.036 persones. (L’any 2020 en van ser 
ateses 1.022 persones.)

• Gestió de la dependència. Les professionals del CCVOR 
contractades per gestionar els Plans individuals d’atenció 
de les persones amb dependència (PIAS)van realitzar, l’any 
2021, 2.336 plans individuals (el 2020, 1.583)



Polítiques socials i igualtat

Servei d’informació i atenció a la dona 

• L’any 2021 s’han atès 94 dones. Algunes d’elles han rebut 
tant atenció psicològica com jurídica.

Servei de primera acollida per a persones nouvingudes

• L’any 2021 es va prestar el servei a 29 del 37 municipis de 
l’ABSS

• Persones ateses: 76

• Persones que han completat el procés i han obtingut el 
certificat : 25

Servei d’interpretació lingüística. 

• Serveis realitzats el 2021: 124



Polítiques socials i igualtat

Acolliment d’urgència per a dones víctimes de violència 
masclista

SAI LGBTI+ supramunicipal de l’Àrea bàsica resta municipis del 
Vallès Oriental

• Persones ateses l’any 2021:  39

Altres projectes i serveis als que s’han donat continuïtat:

• Xarxa comarcal d’atenció a la infància i adolescència 

• Atenció i prevenció dels maltractaments a la gent gran 

• Consell de la Gent gran 

• Transport adaptat

• Capacitació i formació als professionals dels serveis socials 

• Assessorament jurídic en infància, estrangeria i gent gran



Educació

Transport de 1.746 alumnes el curs 22/23 (106 rutes) 

• Increment del 55% d’usuaris/àries amb accés a 
l’aplicatiu de geo-localització Batonroute en tres anys 
(Ara hi ha 1.054 – l’any anterior n’eren 885). 

• Mesures de seguretat especials per assegurar 
transport segur.

• Adopció de mesures sanitàries que han correspost en 
cada moment en el marc de la pandèmia.

• El mes de desembre de 2021 es van entregar porta-
mascaretes i clauers amb dispensador de gel 
hidroalcohòlic a tots els usuaris de transport escolar 
(1.733) i als usuaris fixes dels 9 menjadors escolars 
que gestionem.



Educació

• Elaboració del protocol de millora dels canals de 
gestió de les incidències en el transport escolar 
durant el 2021-2022 de forma col·laborativa amb els 
ajuntaments.

• Canalitzat i coordinat ofertes de col·laboració 
d’empreses i entitats de la comarca per a l’aportació 
de material TIC per tal que els alumes puguin seguir el 
curs escolar telemàticament. Concretament s’han 
recepcionat 22 portàtils que va donar l’empresa Calier
de Les Franqueses del Vallès.

• Gestió de 9 menjadors escolars basats en la qualitat, 
la sostenibilitat i la proximitat dels aliments. 



Habitatge
• Consolidació de l’Oficina comarcal com a referent a la 

comarca.

• Increment de la qualitat i eficiència del servei. 

• 9. 793 visites ateses i tasques d’assessorament el 2021.

• Borsa de lloguer: campanya difusió i incorporació el 
2021 de 7 habitatges nous (15 actualment en borsa).

• Nous convenis amb els ajuntaments per al 
desenvolupament de polítiques públiques d’habitatge. 
Actualment, servei a 5 ajuntaments, i 4 més per a la 
prestació d’assistència tècnica en matèria d’habitatge.. 



Joventut
• Elaboració del Pla Comarcal de Joventut 2022-2026.

• Suport a municipis en l’àmbit de les polítiques de 
joventut.

• Organització de formació per a professionals de joventut 
del Vallès Oriental.

• Organització i dinamització de plenaris tècnics 
(bimensuals) i polítics (bianuals) de joventut.

• Visites al territori per conèixer la realitat juvenil i les 
polítiques locals de joventut de cada municipi.

• Prestació d’assistència tècnica en joventut (2 
ajuntaments al 2022).

• Informació, orientació i assessorament educatiu i 
sociolaboral des de l’Oficina Jove del Vallès Oriental.

• Servei d’orientació i acompanyament a entitats juvenils 
de la comarca.



Joventut

• Descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental als 
municipis de la comarca (24 convenis al 2022).

• Plantejament i disseny d’un servei mancomunat 
d’acompanyament emocional per a joves.

• Fira Guia’t en format virtual.

• Taula de Salut Jove 2021 i 2022.



Consum

• Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor presta i 
gestiona el servei a 25 municipis de la comarca en fase 
de mediació i a tots els municipis sense excepció en la 
fase d’arbitratge.

• Millora del servei, en la reducció del volum i el termini 
de resolució dels expedients.

• Ampliació de l’horari d’atenció presencial a les persones 
consumidores.

• Durant el 2021 s’han gestionat 2.065 expedients (el 
2020 en van ser 1.539).



Ocupació

L’any 2021, 206 persones s’han beneficiat dels diferents 
programes del servei ocupació (els anteriors dos anys en van 
ser prop de 400 en conjunt):

• Talents en potència: 108 (atenció especialitzada i 
individualitzada a persones en risc d’exclusió social i 
discapacitats)

• Joves en pràctiques:12

• Singulars (programa formació i inserció joves inscrits al 
registre de la Garantia Juvenil):15

• Treball i Formació: 71

• Continuació del programa Treball, Talent i Tecnologia: 
programa per acompanyar en la transformació digital a les 
empreses i la formació de les persones en les tecnologies 
digitals.



Sector agroalimentari

 Fira de l’oli Vera del Vallès, Fira Lliga’t a la terra i 

Mercat del Planter i Fira del Tomàquet de 

varietats locals.

 Jornada gastronòmica de l’oli Vera del Vallès i del 

pa artesà de varietats recuperades (22 de març de 

2021 i 21 de març de 2022 )

 Jornades gastronòmiques de la gírgola de 

castanyer i de la castanya de Viladrau.

 Assessorament financer  individualitzat i adaptat 

a les necessitats especifiques de cadascuna de les  

8 empreses del la Xarxa Productes de la Terra que 

van participar i que van suposar un total de 48 

hores.



Sector agroalimentari

 Actualització del llistat de botigues 

agroalimentàries de la comarca que tenen 

productes de proximitat de petits artesans 

alimentaris

 Actualització i realització d’una edició online del 

“Catàleg de productors artesans del Vallès 

Oriental” amb la incorporació de 40 nous 

productors artesans de la Xarxa Productes de la 

Terra.

 Creació, suport  i dinamització de l’ Agromosaic, 

Associació de Productors i Elaboradors Ecològics 

del Vallès Oriental.



Sector agroalimentari

 Col·laboració amb ajuntaments per aportar 

productors a les fires artesanals 

alimentaries que organitzen (La Garriga, La 

Roca del Vallès, Granollers).

 Creació de la marca de qualitat oli Vera del 

Vallès.

 Formació i jornades tècniques:

o Cursos de manipulador d’aliments 

o Jornada tècnica: L’oli Vera del Vallès, 

reflexions sobre la comercialització i 

qualitats d’aquesta varietat (19.03.21)

o Jornada tècnica: L’oli Vera del  Vallès, 

un projecte de futur (18.03.2022)



Promoció Econòmica

• Formalitzat el Consell Plenari i la Comissió Permanent
del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del 
Vallès Oriental. 

• Reformulació del MarketplaceVO per tenir més
potencialitats. Es presentarà properament.

• Elaboració d’un pla de màrqueting dels PAE. Es 
presentarà properament

• Projecte digitalització Serveis locals d’ocupació

• Incorporació al HubB30

• Projecte Automoció per treballar amb la cadena de valor 
de l’automoció. 



Promoció Econòmica

• Informes sobre els polígons de la comarca a través de
L’Observatori dels Polígons d’Activitat Econòmica (OPAE).

• Informes i notes de l’Observatori-Centre d’Estudis. Es 
recupera l’elaboració de l’Informe de Cojuntura.

• Participació en el Projecte Eines, amb la UAB, Diputació
de Barcelona, Consell Comarcal del Vallès Occidental, 
ajuntament de Sant Cugat i ajuntament de Mollet del 
Vallès i el Consell Comarcal del Vallès Oriental. Es 
treballa en temes relacionats amb l’emprenedoria i 
l’economia social i solidària.

• Consolidació del portal poligons.vallesoriental.cat.

http://poligons.vallesoriental.cat/


Turisme

• Campanya de promoció “Apropat’ i viu!” composta per 
42 peces audiovisuals.

• Projecte EnHotels: acció per donar a conèixer la 
restauració dels hotels de la comarca, juntament amb 
els vins de al DO Alella, terra de la pansa banca, i els 
productes de proximitat. 

• Inici dels treballs per millorar el perfil de wikiloc de 
TurismeVallès

• Elaboració de la Guia El Vallès Oriental le bien-être près
de Barcelone, pensada pel públic francòfon. Que es va 
presentar el març de 2022. 



Turisme

• Treballs per reeditar i actualitzar les publicacions:

o 50 propostes de turisme actiu i natura

o 50 propostes de turisme familiar

• Treballs per publicar la versió anglès / francès de 

la publicació:

o 50 propostes de turisme de compres

• Coordinació xarxa Punts d’informació turística: 37 

punts (l’any 2020 eren 32)

• Compromís per a la Sostenibilitat Biosphere: 48 

(l’any anterior eren 43)



Medi Ambient i Territori

Continuïtat del servei d’assistència als ajuntaments:

• Servei assistència tècnica de salut pública (4 
ajuntaments).

• Servei assistència tècnica en medi ambient (3 
ajuntaments) i en mobilitat (1).

• Servei assistència tècnica en arquitectura (3)

• Servei assistència tècnica en enginyeria (13)

• Creixement del servei comarcal de gestió d’aigua i 
energia (27 ens locals, 2.433 subministraments 
gestionats, 683.000 euros estalviats en administracions 
de la comarca)



Medi Ambient i Territori

 Inici dels treballs per a la creació de l’Oficina comarcal 
de transició energètica (OCTE) 

 Oficina tècnica: servei consolidat 14 projectes a 
encàrrecs dels ajuntaments durant el 2021 i 2022

 Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental: 486 tràmits 
relatius a es llicències ambientals d’activitats

 Actuacions supramunicipals: coordinació de la 
Comissió tècnica de prevenció de conflictes originats 
pel senglar, estudi de cementiris multiconfessionals, 
catàleg d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics, 
projecte pilot de mobilitat sostenible al Vallès Oriental, 
etc.



+Transparència

• Millora de la pàgina web corporativa: increment del 20% 
d’usuaris i del 17% de sessions l’any 2021.

• Actualització i nous apartats del portal de transparència.  

• Increment de presència a les xarxes socials del perfil 
corporatiu: Any 2020: +32% seguidors twitter, +2% 
Facebook, +39% instagram, +53% youtube.

• Incorporació de linkedin: +76% seguidors/es

• Obtenció del Segell Infoparticipa 2021 amb el 100%.



ODS

• Un cop fet el treball en l’alineament i la diagnosi dels
ODS en relació a totes les accions i projectes duts a 
terme des del Consell Comarcal, s’ha definit la missió, 
visió i objectius en l’àmbit de l’Agenda 2030 i ODS, amb
l’objectiu de crear l’oficina Agenda 2030 ODS per donar 
suport als ajuntaments de la comarca en aquest àmbit
d’actuació i desenvolupament.



CCVOR

• Opció de l’edifici dels antics jutjats per a la nova seu i 
inici dels projecte per licitar la primera fase. Aquest
projecte durarà diversos anys.

• Inici de l’elaboració del Pla d’Actuació Comarcal que s’ha
aprovat recentment.



Futur

Polítiques Socials i Igualtat

• L’últim any de legislatura vindrà marcat pels instruments 
de relació i planificació pels propers 4 anys que estan 
pendents de formalitzar amb el Departament de Drets 
Socials i el Departament d’Igualtat i Feminismes.

• Aquest nou Contracte programa suposarà un repte en la 
implementació de nous serveis de competència 
municipal com ara els Serveis socioeducatius, entre 
d’altres.

ODS

• Creació d’una oficina Agenda 2030 ODS per donar 
suport als ajuntaments en aquest àmbit.



Futur

Sector agroalimentari

• Creació  d’una Central de Distribució a Can Male, Lliçà 
d’Amunt, amb la  cessió d’un espai aproximat de 500m2.  
Actualment estem treballant en la redacció del conveni 
de cessió de l’espai.

• Realització de l’ “Estudi per la creació d'una central de 
distribució de producte local, ecològic i de proximitat” 
(es farà durant aquest any 2022)

• Creació d’un molí d’Oli al Vallès Oriental

Medi Ambient i Territori

• Posada en marxa de l’Oficina comarcal de transició 
energètica (OCTE) 



Futur

Promoció Econòmica

• Presentació Pla de marqueting i marca PAE

• Presentació nou marketplace i campanya difusió

• Creació de l’Oficina de fons europeus

Turisme

• Potenciació del cicloturisme


