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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. 

• 52 dels 164 professionals de l’ABSS estan 
contractats pel CCVR

• 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 2020 van ser ateses 
1.022 persones.

• Gestió de la dependència. L’any 2020 els 
professionals del CCVR contractats per 
gestionar els Plans individuals d’atenció de les 
persones amb dependència (PIAS) en van 
realitzar un total de 1.583 plans individuals.



Polítiques socials i igualtat

• Altres projectes i serveis que s’ha donat continuïtat: Servei 
d’atenció a la dona. Servei de primera acollida per a 
persones nouvingudes. Servei d’interpretació d’estrangeria. 
Xarxa comarcal d’atenció a la infància i adolescència; atenció 
i prevenció maltractaments a la gent gran; Consell Consultiu 
de la Gent gran; transport adaptat; acolliment d’urgència 
per a dones víctimes de violència masclista; capacitació i 
formació als professionals dels serveis socials;  
assessorament jurídic en infància i estrangeria; COVID 19.

• Gestió de les targetes moneder en les dues modalitats: ajuts 
de menjador i serveis socioeducatius. 7.780 targetes

• Gestió acolliment persones sense sostre: 24 persones ateses

• SIE. Posada en marxa el Servei d’atenció integral a les 
persones del col·lectiu LGBTI. Des del mes de novembre de 
2020 s’han atès 18 persones.



Ensenyament

• Nous mecanismes de control i seguiment de les rutes 
de transport escolar. 

• Transport de 1.795 alumnes el curs 20/21.  

• Increment del 55% d’usuaris amb accés a l’aplicatiu
de geolocalització Batonroute –abans Traceus- en 
dos anys (de 490 a 885).

• Mesures de seguretat especials per assegurar 
transport segur.



Ensenyament

• Canalitzat i coordinat ofertes de 
col·laboració d’empreses i entitats de la 
comarca en relació a l’aportació de material 
TIC per combatre la fractura digital 
(recepció de 22 ordinadors portàtils fruit 
d’una donació. Convocatòria per detecció 
de les necessitats TIC. Atorgament de 8 
ordinadors. Propera nova convocatòria).

• Gestió de 10 menjadors escolars basats en 
la qualitat, la sostenibilitat i la proximitat 
dels aliments. 



Medi Ambient i Territori

• Noves línies de servei als ajuntaments i creixement en 
els serveis prestats.

• Recuperació del servei d’assistència en matèria de salut 
pública (4 ajuntaments). 

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

• Servei assistència tècnica en arquitectura (9) 

• Servei assistència tècnica en enginyeria (17)



Medi Ambient i Territori

• Creixement del servei comarcal de gestió d’aigua i 
energia (25 ens locals)

• Oficina tècnica: 8 projectes a encàrrecs dels 
ajuntaments.

• Coordinació de les al·legacions de la comarca al Pla 
Específic de mobilitat del Vallès.



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

comarca.

• Increment de la qualitat i eficiència del servei. 

• Visites ateses i tasques d’assessorament: augment en 
més d’un 15% (Des de l’aprovació de la nova 
configuració de l’oficina (2016) un 103%). 

• Tramitacions i gestions d’expedients d’àmbit tècnic s’ha 
mantingut estable.

• Tramitacions d’àmbit social: creixement exponencial en 
dos anys (ajuts al lloguer, increment del 14,50 %, servei 
de mediació hipotecària i de lloguer social, augment del 
28 %.



Habitatge

• Borsa de lloguer: incorporació de 6 habitatges nous.

• Nous convenis amb els ajuntaments per al 
desenvolupament de polítiques públiques d’habitatge. 
Actualment ,servei a 5 ajuntaments. Actualment ,servei 
a 5 ajuntaments, i 2 més per a la prestació d’assistència 
tècnica en matèria d’habitatge.



Joventut
• Assessorament laboral, acadèmic o de mobilitat 

internacional des de l’Oficina Jove.

• Fira guia’t 2020 i 2021, en format virtual.

• Taula de salut jove 2020 en format virtual.

• Suport als municipis en l'àmbit de les polítiques de 
joventut.

• Formació per a professionals en acompanyament 
emocional 

• Assistència tècnica en joventut (1 ajuntament).

• Instauració Premi Talent JoveVO



Ocupació

• Prop de 400 persones s’han beneficiat dels diferents 
programes del servei ocupació en 2 anys. 

• Talents en potència: 161 (atenció especialitzada i 
individualitzada a persones en risc d’exclusió social i 
discapacitats)

• Joves en pràctiques:10

• Treball i Formació: 63

• Treball i Formació Covid: 24



Ocupació

• Treball i Formació dona: 9

• OIL-Vallès Oriental 4.0: 92

• Singulars: 15 (adreçat a joves inscrits al registre de la 
Garantia Juvenil)

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



Sector agroalimentari

• Inventari i mapeig dels recintes SIGPAC d’olivera vera del 
Vallès.

• Assessorament individualitzat a productors i 
productores: 120 hores d’un consultor expert en el 
cultiu de varietats locals per assessorar 5 finques 
agrícoles.

• Accions per crear una associació de productors artesans 
de la comarca 

• Acompanyament per a la creació d’Agromosaic, 
l’associació de productors i elaboradors ecològics.



Sector agroalimentari

• Formació especialitzada als productors de la comarca. 

• Networkings entre comerços i productors i restaurants i 
productors. 

• Fira de l’oli Vera, Fira Lliga’t a la Terra i Mercat del 
Planter i Fira del Tomàquet 

• Creació del mapa geolocalitzat “vine a l’agrobotiga o 
t’ho portem a casa”: més de 22.000 visites. Creat en 
plena pandèmia per millorar la venda directa dels petits 
productors de la Xarxa.



Promoció Econòmica

• Pla de reactivació econòmica i Social del Vallès Oriental: 
12 línies estratègiques, de les que ja s’han executat un 
90%. 

• Accions que representen un valor de prop de 2 milions 
d’euros.

• Creació del MarketplaceVO: plataforma comarcal 
d’empreses i productes del territori: més de 308 
empreses inscrites.

• Inici dels treballs per crear el Consell de la FP del Vallès 
Oriental. 



Promoció Econòmica

• Conveni entre el Consell Comarcal i MicroBank per 
afavorir la igualtat d’oportunitats a través d’una línia de 
finançament que fomenta l’autoocupació i 
l’emprenedoria entre els col·lectius amb més dificultats. 
I una línia específica per a emprenedors i 
microempreses que necessitin liquiditat per superar els 
efectes de la crisi de la Covid-19, amb una línia de 
finançament d'1 milió d'euros: 9 empreses beneficiades 
fins ara.

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

• Consolidació del portal poligons.vallesoriental.cat.
Signat conveni amb 20 ajuntaments.

http://poligons.vallesoriental.cat/


Turisme

• Suport al sector a través de diferents accions: 
campanyes de promoció “ Ja estem oberts”; “Emporta’t-
ho a casa o t’ho portem” o “L’Ànima del Vallès” i “Aquest 
Nadal regala local”.

• 50 propostes de shopping en català i castellà

• Nou marxandatge 

• Treballs amb Diputació per l’adequació de senyalització 
de la xarxa de camins del Vallès Oriental amb l’objectiu 
de treballar el senderisme i el cicloturisme.

• Procés d’implantació del compromís per la sostenibilitat 
Biosphere. L’any 2020 van aconseguir el distintiu 43 
entitats, entre elles el Consell Comarcal. 



Turisme

• Gestió i coordinació de la xarxa de Punts d’Informació 
turística. L’any 2020 van aconseguir el diploma 32 
entitats.

• Formació del sector turístic per fomentar la 
professionalització i la millora de la qualitat. 

• Nova pàgina web, més intuïtiva i potent. 

• Treballs d’elaboració d’una potent guia turística per al 
públic francòfon que presentarem a la tardor.



ODS

• Diagnosi i alineament de les accions amb els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible (ODS). Informe que ha 
permès identificar 113 accions que duem a terme per a 
la contribució als 17 ODS establerts en l’Agenda 2030 
per l’ONU.

• Treballs d’elaboració del pla d’accions per promoure el 
2022 l’Agenda 2030 al Vallès Oriental. 



+Transparència

• Millora de la pàgina web corporativa: increment del 23% 
d’usuaris i del 31,6% de sessions l’any 2020.

• Actualització i nous apartats del portal de transparència.  

• Increment de presència a les xarxes socials del perfil 
corporatiu: Any 2020: +67,2% seguidors twitter, +4,41% 
Facebook, +65,3% instagram, +1025% youtube.

• Obtenció del Segell Infoparticipa, de 2019 i de 2020.


