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DISCURS PRESIDENT CONSTITUCIÓ CONSELL COMARCAL  

(Aquest discurs és el que Francesc Colomé tenia preparat per al Ple de constitució del 

Consell Comarcal, celebrat el dia 19 de juliol a la Sala Tarafa de Granollers. Les 

circumstàncies en què es va desenvolupar la sessió van impedir poder-lo llegir en la seva 

totalitat, per la qual cosa el president va anunciar que aquest estaria penjat al web 

institucional). 

 

Senyors consellers, senyores conselleres, diputats, senyors alcaldes, 

senyores alcaldesses, regidors i regidores, amics i amigues.  

Moltes gràcies a totes i tots per ser avui aquí en aquest ple de 

constitució de la novena legislatura del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental, i gràcies també, per concedir-nos l’honor, a tots els 

consellers i conselleres comarcals, de treballar des d’aquesta institució 

per la nostra comarca. 

Donar la benvinguda i desitjar molta sort i encerts als consellers i 

conselleres dels grups comarcals del PSC – Candidatura de Progrés, 

Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per 

Catalunya, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la ciutadania i 

Alternativa municipalista-Amunt. Avui encetem un nou mandat, una 

nova etapa del Consell Comarcal en la qual queda molta feina per fer 

complir amb les expectatives dels municipis i de la ciutadania del 

Vallès Oriental. 

Agraeixo als companys i companyes del meu grup la confiança que 

han dipositat en la meva persona per poder encapçalar la candidatura 

a aquesta presidència. També als membres del PSC i de En Comú 

Guanyem per l’esforç a l’hora de tancar un pacte de governabilitat per 

aquesta institució.  
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Aquest govern que proposem té clara la seva vocació per treballar 

des de la proximitat, cooperant i donant el suport necessari a tots i 

cada un dels ajuntaments que conformen el Vallès Oriental. 

Impulsarem polítiques, projectes i actuacions que ens permetin seguir 

fent front a les dificultats actuals a les quals s’enfronta la ciutadania i 

els agents presents al territori. Un govern que, al costat dels 

municipis, treballarà per seguir preparant la comarca pels reptes 

presents i futurs.  

Aquest és un govern amb una ferma voluntat de treballar amb la mà 

estesa, per sumar i construir per la comarca.  

Des del Consell Comarcal seguirem apostant per enfortir els serveis 

públics i garantir el seu accés igual i universal.  

Al mateix temps, no podem perdre de vista que calen receptes noves, 

que els reptes socials cada vegada són més complexes i que, per 

poder aportar solucions, caldrà posar imaginació i innovar per 

desenvolupar i implementar al territori polítiques públiques més 

eficients i eficaces. Cal seguir posant la gestió pública al servei de les 

persones i de qui més ho necessita, adaptant-se al context i a cada 

singularitat.  

El Consell Comarcal ja treballa en aquest camí, desenvolupant un 

model de gestió pròxim, amb visió estratègica, adaptable als canvis i 

orientat a donar solucions a les problemàtiques a les quals s’enfronten 

les persones, el teixit social del territori i també el seu teixit 

empresarial.  

------ 
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Abans de desenvolupar i explicar-vos tots aquells reptes als quals 

volem fer front en els pròxims 4 anys, permeteu-me expressar el gran 

honor que sento de poder presidir el Consell Comarcal i de poder 

treballar amb totes i tots en favor d’aquesta comarca i de la seva 

gent. 

Avui, assumeixo el càrrec amb molt d’orgull, amb una immensa il·lusió 

i conscient de l’elevada responsabilitat que suposa poder representar 

als 39 municipis i als més de 400.000 habitants que viuen al Vallès 

Oriental.  

Permeteu-me també poder agrair i reconèixer la seva tasca, esforç i 

dedicació dels anteriors governs comarcals. Gràcies a tots ells, per 

construir un Consell Comarcal fort que serveixi als municipis com 

l’eina necessària per afrontar projectes i actuacions més enllà dels 

límits municipals.  

------- 

Per fer front als reptes que té la comarca ens calen els recursos 

adequats i dimensionats. El Consell Comarcal és una institució amb 

un finançament insuficient en els darrers anys que ha comportat un 

dèficit important entre els recursos rebuts i els serveis donats. 

L’organització comarcal dissenya, implementa i executa polítiques i 

serveis públics necessaris per als seus habitants i els col·lectius més 

desfavorits que no tenen el finançament suficient i necessari. 

L’aposta pels serveis públics que realitza el Consell Comarcal és 

ferma. Aquests serveis són del tot necessaris al nostre territori. Ho 

creiem fermament. És una convicció que de ben segur compartim els 

consellers i consellers d’aquest Ple.  
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Des d’aquí, com a president del Consell Comarcal, vull fer una crida a 

la Generalitat de Catalunya perquè replantegi la situació injusta que 

patim amb el finançament. Situació que no vivim únicament nosaltres 

i que és compartit per la resta de consells comarcals de la conurbació 

de Barcelona. Avui, com a màxim representant d’aquesta institució, 

demano un finançament just i correcte per al Consell Comarcal. 

La crisi i el mal finançament de l’administració local ens ha demostrat 

que els alcaldes i alcaldesses i els seus respectius equips necessitem 

un espai que aglutini i lideri projectes i polítiques supramunicipals que 

ens permetin ampliar els serveis que podem oferir als ciutadans. 

La gran virtut d’aquest Consell Comarcal és que aporta una visió 

global de la comarca tenint en compte les singularitats i particularitats 

de cada poble, ajudant en la gestió diària i també en la planificació i 

desplegament de serveis i recursos tècnics.  

En definitiva, el Consell Comarcal és d’una gran utilitat per al nostre 

territori.  

------ 

Aconseguir el correcte finançament de la institució és un dels grans 

objectius d’aquest mandat, però la comarca també té altres reptes 

que ha d’afrontar.  

Un territori divers i dinàmic com el nostre podem entendre i veure 

des de diferents perspectives i dimensions. Així és com s’organitzen 

també les polítiques públiques, serveis i projectes del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental, enfrontant-se als diferents reptes que té 

el territori des d’aquests diferents àmbits d’actuació. Jo us parlaré de 
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la dimensió social, l’econòmica, la mediambiental-territorial i la 

innovadora-tecnològica. 

------ 

Des de la dimensió social el territori viu encara immers en una greu 

problemàtica social, que malgrat l’inici de la recuperació econòmica, 

aquesta no s’ha traslladat de manera equitativa al conjunt de la 

ciutadania.   

Aquest és un dels grans reptes: potenciar l’atenció a les persones i 

combatre l’exclusió social. Cal seguir implementant i aprofundint en 

accions orientades a donar respostes davant problemàtiques socials 

molt complexes i s’ha de prestar especial atenció en aquells col·lectius 

més vulnerables. Volem una societat més justa i cohesionada. 

El Consell Comarcal gestiona, té la responsabilitat per delegació de 

llei, de coordinar actuacions pel que fa a polítiques socials. Aquestes 

han de seguir assegurant el dret a les persones a viure dignament 

durant totes les etapes de la vida, a cobrir les necessitats personals 

bàsiques i socials, a promoure l’autonomia personal i a prevenir les 

situacions de risc.  

Considerem que el valor del Consell Comarcal del Vallès Oriental és la 

seva voluntat ferma de transformar el model de Serveis socials, 

esdevenint una referència per al conjunt de Catalunya.  

Tenim molt clar que l’àmbit social ha de seguir sent una de les 

prioritats de la institució. Per aquest motiu em referiré als diferents 

àmbits que caldrà seguir consolidant i reforçant. 
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La infància i les famílies amb els servei d’atenció a la infància i a 

l’adolescència, els serveis d’intervenció socioeducativa per infants i 

adolescents i la Xarxa d’infància. 

És imprescindible seguir apostant per la promoció de l’autonomia 

personal amb el servei d’ajuda a domicili, l’atenció a la dependència, 

el transport adaptat o les accions i projectes dirigits al col·lectiu de 

gent gran:  el consell consultiu, la prevenció de maltractaments  i el 

protocol comarcal d’atenció als maltractaments. 

També cal reforçar les polítiques de cohesió social com les d’habitatge 

i les orientades a combatre la pobresa. 

El Consell Comarcal és una administració sensible als reptes en 

matèria d'habitatge als que s'enfronta la ciutadania i el conjunt del 

territori. Per això fa uns anys.  L’any 2016 es va impulsar l’Oficina 

Comarcal d'Habitatge, un servei integral amb l'objectiu de promoure, 

desenvolupar i gestionar polítiques públiques en matèria d’habitatge 

amb criteris de qualitat, assegurant la igualtat d’oportunitats i 

facilitant l’accés i el manteniment a l’habitatge als ciutadans de la 

comarca.  

Un projecte creat per anar més enllà de la solució a curt termini i que 

valorem  molt positivament els ajuntaments quer tenim conveni de 

col·laboració per desplegar els serveis als municipis amb Montmeló,( 

les Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt, la Roca del Vallès, la Garriga 

i la Llagosta) i que volem continuar desplegant aquest mandat.   
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No oblidem tampoc la importància de les polítiques d’igualtat amb la 

lluita contra l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, el Pla Comarcal 

d’Igualtat de Gènere, el Servei d’informació i assessorament a les 

dones i la teleassistència per a dones víctimes de violència masclista.  

També les polítiques dirigides a l’atenció a la diversitat com el servei 

d’assessorament jurídic en matèria d’estrangeria, el servei d’acollida i 

el servei d’intèrprets.  

Si parlem de persones,  és una prioritat per nosaltres vetllar i treballar 

per garantir  la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació als 

alumnes de la comarca, pedra angular per a la cohesió i la vertebració 

social.   

 

Si en el darrer mandant s’ha impulsat un Pla de Millora del servei, 

apostem per aprofundir en el model i seguir prestant el servei de 

transport escolar amb la màxima excel·lència i qualitat, també pel 

desplegament del modo del fer del Consell Comarcal en la gestió dels 

menjadors escolars (tan d’aquells dels quals ostentem la competència 

delegada per la Generalitat de Catalunya com dels que en un futur –

amb l’acord d ela comunicat educativa, es puguin gestionar ). Tot això 

promovent els valors de la sostenibilitat, l’alimentació saludable i de 

proximitat. 



8 
 

Pel que fa a joventut cal seguir desenvolupant les línies de treball amb 

l’objectiu de garantir l’acompanyament dels joves en la transició a 

l’edat adulta així com la participació en tots els àmbits de la societat. 

 

 

 

------ 

 

Pel que fa a la dimensió econòmica, la comarca és un dels motors 

econòmics del país. El Vallès Oriental suposa més del 5% del PIB 

català i té un pes molt important del sector industrial i dels serveis. 

Aquest sectors conviuen també amb una activitat agrícola que es 

complementa amb una important presència del turisme. 

El Vallès Oriental s’ha dotat de la taula de concertació territorial, 

Vallès Oriental Avança, per treballar de manera coordinada amb un 

veritable sistema de col·laboració públic-privada, de la mà dels agents 

socials i econòmics del territori. També s’ha elaborat el Pla Estratègic 

de Desenvolupament Econòmic Local i l’Ocupació, on es fixen els 

objectius estratègics i les accions que caldrà emprendre d’aquí al 

2025. 

S’han teixit confiances que en aquesta legislatura que comença caldrà 

consolidar i enfortir, perquè la comarca necessita lideratges conjunts, 

aprofitant les fortaleses de cadascú, per ser més forts plegats i també 

individualment. 

D’aquest treball conjunt ha sorgit diversos projectes com la 

plataforma digital de polígons d’activitat econòmica que caldrà posar 
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en marxa en els propers mesos. Aquesta plataforma esdevindrà un 

dels motors de la competitivitat del nostre territori, per atreure noves 

activitats i per facilitar la feina als tècnics i tècniques que treballen 

amb les empreses per encarar nous projectes. 

En l’àmbit de l’Ocupació el Consell Comarcal hem de continuar 

treballant per a la inserció d’aquells col·lectius amb més risc d’exclusió 

social, a través dels plans d’ocupació, de projectes de joves o 

programes d’orientació i formació. I el treball amb la indústria del 

territori, l’actual OIL Vallès Oriental 4.0, treballant actualment amb el 

sector del Metall, automoció i indústria associada. Confiem en què 

tingui continuïtat per així millorar la competitivitat de les empreses i 

dels treballadors. 

Pel que fa al servei de turisme, els propers anys apostarem per la 

creació de producte, la formació del sector, el compromís per la 

sostenibilitat i la promoció del Vallès Oriental com a sinònim de 

Benestar. I la incorporació del comerç en aquestes oferta, a través de 

la bona feina desenvolupada a la taula shopping, que encara dona 

més valor al sector. 

El Consell Comarcal també ha de seguir impulsant el sector 

agroalimentari, posant en valor el sector primari i els productors i 

productes de proximitat. Enfortir aquest sector, no només és un valor 

econòmic, és un valor paisatgístic i de salut i benestar. Iniciem també 

una feina per introduir aquest concepte en els menjadors escolars 

que esperem es vagi estenent a tota la comarca. 

L’Observatori-Centre d’estudis, que ha esdevingut una referència 

indiscutible d’informació per a la comarca, ha de continuar essent el 
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centre d’intel·ligència per la planificació i desplegament de les 

polítiques a la comarca. 

------ 

En tercer lloc la dimensió mediambiental i territorial. El repte de la 

sostenibilitat ambiental, la gestió dels residus i la reducció de 

l’impacte de l’activitat humana al territori ha estat una preocupació 

de les administracions locals.  

El Consell Comarcal presta serveis tècnics i de gestió sol·licitats pels 

municipis els quals permeten tenir una visió global i integradora del 

territori.  

En els pròxims anys s’haurà de consolidar el Servei comarcal 

d’assistència tècnica d’aquest àmbit com una aposta estratègica de 

mancomunació de serveis públics amb criteris d’eficiència i qualitat. 

Estendre el Servei comarcal de gestió energètica i d’aigua a la pràctica 

totalitat dels ajuntaments de la comarca, tenint en compte els 

excel·lents resultats d’estalvi obtinguts fins ara. Així mateix, aquest 

servei es pot reforçar en noves línies d’actuació com poden ser el 

suport a la pobresa energètica o la telegestió d’equipaments, entre 

d’altres. 

Mantindrem el prestigi de la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental 

del Vallès Oriental, conciliant les funcions de protecció del medi 

ambient amb l’activitat econòmica, sense comprometre la seguretat 

jurídica i vetllant per l’agilitat administrativa i la reducció i simplificació 

de càrregues administratives. 
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També serà necessari fomentar la col·laboració i sinergies entre el 

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental i el Consell 

Comarcal, aprofitant l’oportunitat dels serveis comarcals d’oficina 

tècnica i de gestió energètica. Treballarem en la concertació i 

desenvolupament coordinat de noves polítiques públiques aprofitant 

l’experiència respectiva en l’àmbit de residus i medi ambient. 

------ 

 

Per últim, però no menys important, és la dimensió innovadora i 

tecnològica. La innovació en l’administració pública i la tecnologia són 

imprescindibles per poder fer front a les problemàtiques i reptes del 

territori. En el segle XXI qualsevol repte al qual es vulgui enfrontar 

una administració haurà d’imaginar noves maneres de resoldre les 

problemàtiques actuals, aprofitant el coneixement adquirit.  

La tecnologia tindrà molt a dir i serà indispensable per afrontar 

qualsevol dels reptes socials, econòmics i mediambientals dels quals 

parlava. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ja fa anys que n’és 

conscient i fa temps que està treballant i fomentant l’ús de les noves 

tecnologies de manera transversal en els seus programes i serveis.  

D’aquí l’aposta decidida de l’organització per la implementació de 

l’administració electrònica i l’assistència tècnica als municipis per tal 

de facilitar l’accés cap al model d’ajuntament digital.  

El capteniment dels càrrecs electes ha de servir com exemple de bon 

comportament a la resta de servidors públic i als ciutadans  
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Per això altre gran repte és el desplegament del Pla d’Infraestructura 

ètica que fa pocs mesos el Consell va aprovar. Un pla que té per 

objectiu proveir eines i procediments que regulin el capteniment 

indesitjable i incentivin el bon comportament. (Aquesta 

infraestructura ètica es composa de vuit elements: compromís polític 

per portar-la a terme, mecanismes eficaços de responsabilitat política, 

codis de conducta viable  fent el paper de vigilant de l’actuació dels 

servidors públics.) 

------ 

Per poder fer possible totes aquestes actuacions i poder fer front als 

reptes del territori és imprescindible comptar amb el principal recurs 

d’aquesta organització: les persones. 

El factor humà és el més important per tal que les actuacions i els 

serveis del Consell Comarcal es facin realitat dia rere dia. Les 

persones que formen part de la seva estructura tècnica són l’ànima 

d’aquesta organització supramunicipal. La seva dedicació, 

professionalitat i vocació per al servei públic són indispensables per 

poder executar les polítiques públiques comarcals. Els representants 

polítics en som molt conscients i estem molt orgullosos de la tasca 

que fan les persones que treballen a la institució.  

Aquesta és una organització de coneixement, amb capacitat analitat 

i predictiva. Actualment al Consell Comarcal hi ha 168 treballadors en 

plantilla i 69 que formen part dels plans d’ocupació del programa 

Treball i Formació. Aprofito per agrair la tasca de tots i totes i els 

demano que mantinguin aquest nivell tan elevat de professionalitat 
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que permet tenir serveis públics d’alta qualitat i de referència a 

Catalunya.  

La institució té una especial sensibilitat en aquest aspecte i per això 

ha avançat en ells darrers anys en l’establiment d'un model integrat 

de Recursos Humans que implica gestionar un canvi cultural posant  

el focus en les persones de la institució. 

Cal seguir treballant en aquest sentit, planificant correctament, 

definint les competències pels llocs de treball, actuant sobre la 

selecció, la gestió del rendiment i la compensació, apostant pel 

desenvolupament a través de la formació de les persones i millorant 

les relacions i la comunicació amb els que són l’anima de la Institució. 

Avançarem  a partir dels objectius ja assolits,  i en cadascú dels 

àmbits. Tot això amb un objectiu bàsic, situar a les persones en el 

centre de l’organització,  per alinear-les amb l’estratègia de la 

institució definida en el seu programa d’actuació comarcal.   

Per tal que les persones que treballen a la institució gaudeixin d’un 

espai adient per desenvolupar la seva feina caldrà propiciar 

l’adequació d’unes noves oficines a l’edifici dels antics jutjats de 

Granollers, que permetin superar les limitacions de les actuals com a 

conseqüència de l’important creixement dels serveis i de la plantilla 

durant els últims 10 anys. La nova seu també haurà de donar resposta 

a les noves formes de treball col·laboratiu i flexible i a les noves 

necessitats tecnològiques per satisfer els requeriments funcionals i 

energètics actuals. 
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Per últim, dir-vos que, com heu pogut comprovar, els reptes per 

endavant són molt ambiciosos i que caldrà de molt esforç i dedicació 

per part de tothom. Segur que tots els consellers i conselleres 

aportarem el millor de cadascun de nosaltres per poder estar a l’altura 

de les circumstàncies per tal de continuar fent que el Consell Comarcal 

sigui una administració propera, innovadora, moderna, facilitadora i 

al servei de tots els municipis. Una institució enfocada a aconseguir 

la millora del benestar de la ciutadania. 

Us asseguro que posarem treball i dedicació per tal que aquesta 

organització mantingui uns serveis públics de qualitat i que segueixi 

sent una referència per la resta d’administracions locals del país. 

Segur que entre tots i totes ho aconseguirem.  

Per acabar m’agradaria expressar un compromís. El meu compromís 

amb vosaltres, amb el territori i amb la institució. Com a president em 

comprometo a vetllar pel bon funcionament d’aquesta organització, 

per seguir impulsant i garantint el benestar dels ciutadans i la igualtat 

d’oportunitats al territori, per fomentar projectes conjunts orientats al 

desenvolupament econòmic i social sostenible i per estar al costat 

dels 39 municipis.  

Estic convençut que amb esforç, entesa i valors aconseguirem 

transformar el nostre territori i millorar la vida de les persones que hi 

viuen. 

Moltes gràcies. 


