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Objectiu de l’informe: 

Identificar les accions dutes a terme pel 
Consell Comarcal del Vallès oriental 

vinculades als Objectius de Desenvolupament 
Sostenible i sistematitzar-les en un mapa.

Objectius de Desenvolupament Sostenible



Agenda 2030

• Inici: el 25 de setembre de 2015 l’Assemblea 
General de Nacions Unides aprova l’Agenda 2030 
de Desenvolupament Sostenible.

• Objectiu: Erradicar la pobresa, lluitar contra la 
desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic.

• Estructura: 17 objectius de desenvolupament 
sostenible, a través dels quals es proposa abordar 
els grans reptes globals.

• Visió: Estableix una visió transformadora cap a la 
sostenibilitat econòmica, social i ambiental.

• Pla d’acció: s’estimula en 5 esferes conegudes 
com les 5P: Persones (People) – Planeta (Planet) -
Prosperitat (Prosperity) – Pau (Peace) – Aliances 
(Partnership).

Objectius de Desenvolupament Sostenible



Els ODS

Objectius de Desenvolupament Sostenible

17 objectius globals i 169 fites que contribueixen al 
compliment de l’objectiu. 

Característiques:

• Multidimensionals: inclouen les 3 dimensions del 
desenvolupament sostenible (econòmica, social i 
mediambiental).

• Inclusius: impliquen tots els nivells de govern i totes les 
parts interessades en un esforç col·lectiu per al 
desenvolupament sostenible.

• Mesurables: s'han de mesurar amb indicadors.

• Equitatius: consideren les formes de desigualtat entre les 
persones i els països i es proposen reduir-les.

• Universals: impliquen tots els països, independentment 
del seu nivell de desenvolupament econòmic.

• Integrats: Es promouen les diferents dimensions del 
desenvolupament sostenible de manera integrada, sinèrgica 
i coherent, enfortint aliances entre sectors i països i 
promovent la consciència i participació social.

• Compromís: Cada nivell de govern responsable s’ha de 
comprometre mitjançant consensos, aliances i 
col·laboracions amb altres actors (tant del món empresarial, 
com acadèmic, com de la societat civil) per a impulsar, 
implementar i aconseguir les fites marcades.



Objectius de Desenvolupament Sostenible



Fases Projecte

Objectius de Desenvolupament Sostenible

- Entrevista amb els responsables de cada consell per definir l’objectiu, l’equip de treball i el calendari.

- Elaboració d’un full Excel per sistematitzar la informació en 4 grans àmbits: Institució, Serveis a les persones, 
Serveis als Municipis i Desenvolupament econòmic.

- Descripció detallada de totes les accions realitzades pel Consell. 

- Entrevistes amb els responsables i altres persones implicades en els ODS del Consell per poder avaluar l’impacte 
de les activitats amb els ODS, resoldre dubtes i analitzar possibles ODS implicades. 

Fase 0: INICI DE PROJECTE

Fase 1: DIAGNÒSTIC

- Anàlisi de les activitats i projectes impulsats pel Consell per cada ODS.

- Elaboració del quadre de Gaps de cada ODS respecte a les polítiques i recursos dictats: Classificació de cada 
acció amb una ODS principal (i fites si encaixa), ODS complementàries i recomanacions. 

0

Fase 2: IMPLEMENTACIÓ

1

2



Fases Projecte

Objectius de Desenvolupament Sostenible

- Cerca d’exemples de bones pràctiques d’altres institucions similars per poder ser una font d’inspiració. Recull de 
5 exemples per cada ODS. 

Elaboració de 4 informes:
• Informe 1: Diagnosi i alineament de les accions amb els ODS.
• Informe 2: Informe de benchmark de bones pràctiques
• Informe 3: Taller de generació de propostes de millora Bottom Up
• Informe final: Diagnosi de les polítiques i estratègies dutes a terme i la seva contribució a l’assoliment dels

ODS del Consell Comarcal del Vallès Oriental

Fase 3: BENCHMARK

Fase 5: INFORMES

- Anàlisi de l’informe dels ODS, anàlisi de les bones pràctiques trobades i elaboració conjunta de propostes de 
millora en l’estratègia del consell per desplegar els ODS. 

3

Fase 4: TALLER DE GENERACIÓ DE PROPOSTES DE MILLORA BOTTOM UP

4

5



Fi de la pobresa
Erradicar la pobresa a tot el món i 
en totes les seves formes.

ODS 01



ODS 01: FI DE LA POBRESA

Fites 
1.1. Per a 2030, erradicar per a totes les persones del món la pobresa 
extrema, actualment mesurada per un ingrés per persona inferior a 1,25 
dòlars EUA al dia.

1.2. Per a 2030, reduir com a mínim a la meitat la proporció d'homes, dones, 
nens i nenes de totes les edats que viuen en la pobresa en totes les seves 
dimensions d'acord amb les definicions de cada estat.

1.3. Posar en pràctica en l'àmbit nacional sistemes i mesures apropiades de 
protecció social per a totes les persones, nivells mínims inclosos i, per a 
2030, aconseguir una àmplia cobertura de les persones pobres i 
vulnerables.

1.4. Per a 2030, garantir que tots els homes i les dones, en particular les 
persones pobres i vulnerables, tinguin els mateixos drets als recursos 
econòmics, així com accés als serveis bàsics, la propietat i el control de les 
terres i altres béns, l'herència, els recursos naturals, les noves tecnologies 
apropiades i els serveis financers, incloses les microfinances.

1.5. Per a 2030, fomentar la resiliència de les persones pobres i aquelles 
que es troben en situacions vulnerables, i reduir la seva exposició i 
vulnerabilitat als fenòmens extrems relacionats amb el clima i altres crisis i 
desastres econòmics, socials i ambientals.

1.a. Garantir una mobilització important de recursos procedents de diverses 
fonts, fins i tot mitjançant la millora de la cooperació per al 
desenvolupament, a fi de proporcionar mitjans suficients i previsibles als 
països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, per tal 
de posar en pràctica programes i polítiques encaminats a l’erradicació de la 
pobresa en totes les seves dimensions.

1.b. Crear marcs normatius sòlids en els plans nacional, regional i 
internacional, sobre la base d’estratègies de desenvolupament que tinguin 
en compte les qüestions de gènere i s’orientin en favor de les persones 
pobres, per tal d’impulsar la inversió accelerada en mesures d’erradicació de 
la pobresa.



ODS 01: FI DE LA POBRESA

Servei d’ajuda domicili

ACCIÓ

Servei d'ajuda a domicili conté els següents serveis:

o El servei de cura de la persona i cura de la llar. Es dirigeix fonamentalment a 
l'atenció de la persona, a la cura de la llar i a promoure la integració de l'usuari en 
el seu entorn.

o El servei de neteja de la llar. Es tracta d'un suport que s'ofereix a les persones 
que ho necessiten per mantenir en condicions d'ordre i higiene la seva llar i les 
seves pertinences d'ús quotidià.

o Servei de bany adaptat. Es tracta d'un servei adaptat destinat a les persones que, 
per la seva situació social i sanitària, requereixen un bany adaptat.

o Servei de bugaderia. S'ofereix a les persones que no disposin d'una rentadora a la 
seva llar o que, tot i tenir-la, no puguin utilitzar-la. L'objectiu és garantir-los unes 
condicions mínimes d'higiene.

o Servei d'àpats a domicili. Consisteix a lliurar àpats equilibrats i saludables a les 
persones beneficiàries, en condicions adequades de qualitat i higiene.

FITA

1.3. Posar en pràctica en l'àmbit nacional sistemes i mesures 
apropiades de protecció social per a totes les persones, nivells
mínims inclosos i, per a 2030, aconseguir una àmplia cobertura de 
les persones pobres i vulnerables.

1.4. Per a 2030, garantir que tots els homes i les dones, en 
particular les persones pobres i vulnerables, tinguin els mateixos 
drets als recursos econòmics, així com accés als serveis bàsics, la 
propietat i el control de les terres i altres béns, l'herència, els 
recursos naturals, les noves tecnologies apropiades i els serveis 
financers, incloses les microfinances.

ODS COMPLEMENTÀRIES

8.    TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC

11.   CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES (11.1)

10.  REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS (10.2)

SERVEIS A LES PERSONES

INDICADORS

Memòria anual. (nombre de persones ateses, nombre de famílies, 
nombre de serveis prestats, cost per persona del servei...) 



ODS 01: FI DE LA POBRESA

Servei d’Integració Familiar en Família 
Extensa (SIFE)

ACCIÓ FITA

INDICADORS

SERVEIS A LES PERSONES

o Atendre les seves necessitats i demandes bàsiques en relació amb els infants i 
adolescents acollits. 

1.4. Per a 2030, garantir que tots els homes i les dones, en 
particular les persones pobres i vulnerables, tinguin els mateixos 
drets als recursos econòmics, així com accés als serveis bàsics, la 
propietat i el control de les terres i altres béns, l'herència, els 
recursos naturals, les noves tecnologies apropiades i els serveis 
financers, incloses les microfinances.

.1.5. Per a 2030, fomentar la resiliència de les persones pobres i 
aquelles que es troben en situacions vulnerables, i reduir la seva 
exposició i vulnerabilitat als fenòmens extrems relacionats amb el 
clima i altres crisis i desastres econòmics, socials i ambientals.

Contracte del Programa.



Fam zero
Posar fi a la fam, assolir la seguretat 
alimentària i la millora de la nutrició, i 
promoure l'agricultura sostenible.

ODS 02



Fites 
2.1. Per a 2030, posar fi a la fam i assegurar l’accés de totes les persones, 
en particular de les persones pobres i en situacions vulnerables, inclosos els 
lactants, a una alimentació sana, nutritiva i suficient durant tot l’any.

2.2. Per a 2030, posar fi a totes les formes de malnutrició, fins i tot 
aconseguint, a tot tardar el 2025, les fites convingudes internacionalment 
sobre el retard del creixement i l’emaciació dels menors de 5 anys, i abordar 
les necessitats de nutrició de les adolescents, dones embarassades i 
lactants, així com les persones grans.

2.3. Per a 2030, duplicar la productivitat agrícola i els ingressos dels 
productors/es d’aliments de petita escala, en particular les dones, els pobles 
indígenes, agricultors/es familiars, pastors/es i pescadors/es, a través, entre 
d’altres, d’un accés segur i equitatiu a les terres, a altres recursos de 
producció i inputs, coneixements, serveis financers, mercats i oportunitats 
per a la generació de valor afegit i treball no agrícola.

2.4. Per a 2030, assegurar la sostenibilitat dels sistemes de producció 
d’aliments i aplicar pràctiques agrícoles resilients que augmentin la 
productivitat i la producció, contribueixin al manteniment dels ecosistemes, 
enforteixin la capacitat d’adaptació al canvi climàtic, fenòmens 
meteorològics extrems, sequeres, inundacions i altres desastres, i millorin 
progressivament la qualitat del sòl i la terra.

2.5. Per a 2020, mantenir la diversitat genètica de les llavors, cultius i animals 
de granja i domesticats així com les espècies silvestres connexes, a través, 
entre d’altres, d’una bona gestió i diversificació dels bancs de llavors i plantes a 
escala nacional, regional i internacional, i promoure l’accés als beneficis que es 
derivin de la utilització dels recursos genètics i coneixements tradicionals, així 
com llur distribució justa i equitativa, com s’ha convingut internacionalment.

2.a. Augmentar les inversions, fins i tot mitjançant una cooperació 
internacional més àmplia, en infraestructura rural, investigació agrícola i 
serveis d’extensió, així com en desenvolupament tecnològic i bancs de gens de 
plantes i bestiar, a fi de millorar la capacitat de producció agrícola als països en 
desenvolupament, en particular als països menys avançats.

2.b. Corregir i prevenir les restriccions i distorsions comercials dels mercats 
agropecuaris mundials, a través, entre d’altres, de l’eliminació paral·lela de 
totes les formes de subvencions a les exportacions agrícoles i totes les 
mesures d’exportació d’efectes equivalents, de conformitat amb el mandat de 
la Ronda de Doha per al Desenvolupament.

2.c. Adoptar mesures per tal d’assegurar el bon funcionament dels mercats 
de productes bàsics alimentaris i derivats d’aquests, i facilitar l’accés adequat a 
informació sobre els mercats, en particular sobre les reserves d’aliments, a fi 
d’ajudar a limitar l’extrema volatilitat dels preus dels aliments.

ODS 02: FAM ZERO



ODS 02: FAM ZERO

Ajuts de menjador

ACCIÓ

o Gestionar junt amb la col·laboració dels ajuntaments de la comarca les 
sol·licituds dels ajuts i atorgar, segons les Bases reguladores dels ajuts de 
menjador anuals aprovades pel Consell Comarcal i basades en els criteris 
establerts pel Departament d’Educació, els ajuts de menjador per a l’alumnat que 
compleixi amb els requisits de la convocatòria pública anual.

FITA

2.1. Per a 2030, posar fi a la fam i assegurar l'accés de totes les 
persones, en particular de les persones pobres i en situacions 
vulnerables, inclosos els lactants, a una alimentació sana, nutritiva i 
suficient durant tot l’any.

ODS COMPLEMENTÀRIES

10.  REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS (10.3)

SERVEIS A LES PERSONES

INDICADORS

Nombre d'ajuts concedits, denegats, per ajuntament, per situació…



ODS 02: FAM ZERO

Servei de menjador escolar

ACCIÓ

Servei d’ajuts de menjador escolar:

o Gestionar el servei de menjador en els centres escolars públics que l’han 
sol·licitat.

FITA

2.1. Per a 2030, posar fi a la fam i assegurar l'accés de totes les 
persones, en particular de les persones pobres i en situacions 
vulnerables, inclosos els lactants, a una alimentació sana, nutritiva i 
suficient durant tot l’any.

ODS COMPLEMENTÀRIES

10.  REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS (10.2)

SERVEIS A LES PERSONES

ACCIÓ

Servei d’ajuts de menjador escolar:

o Abonar de manera gratuïta el servei de menjador als alumnes que s’hagin de 
desplaçar de municipi per anar al centre escolar, si és el cas.

FITA

2.1. Per a 2030, posar fi a la fam i assegurar l'accés de totes les 
persones, en particular de les persones pobres i en situacions 
vulnerables, inclosos els lactants, a una alimentació sana, nutritiva i 
suficient durant tot l’any.

INDICADORS

Nombre de menús servits.

INDICADORS

Nombre d’escolars atesos, nombre de famílies, nombre d'àpats, 
cost per persona…



Salut i benestar
Garantir una vida sana i promoure el 
benestar per a totes les persones a 
totes les edats.

ODS 03



Fites 
3.1. Per a 2030, reduir la taxa mundial de mortalitat materna a menys de 70 
per cada 100.000 nascuts vius.

3.2. Per a 2030, posar fi a les morts evitables de nounats i dels menors de 
5 anys, aconseguint que tots els països intentin reduir la mortalitat neonatal 
almenys fins a 12 per cada 1.000 nascuts vius, i la mortalitat dels menors de 
5 anys almenys fins a 25 per cada 1.000 nascuts vius.

3.3. Per a 2030, posar fi a les epidèmies de la sida, tuberculosi, malària i les 
malalties tropicals desateses, així com combatre l’hepatitis, les malalties 
transmeses per l’aigua i altres malalties transmissibles.

3.4. Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no 
transmissibles, mitjançant la prevenció i el tractament, així com promoure la 
salut mental i el benestar.

3.5. Enfortir la prevenció i el tractament dels trastorns per l’abús de 
substàncies additives, inclosos l’ús indegut d’estupefaents i el consum nociu 
d’alcohol.

3.6. Per a 2020, reduir a la meitat el nombre mundial de morts i lesions 
causats per accidents de trànsit.

3.7. Per a 2030, garantir l’accés universal als serveis de salut sexual i 
reproductiva, inclosos els de planificació familiar, informació i educació, així 
com la integració de la salut reproductiva a les estratègies i els programes 
nacionals.

3.8. Assolir la cobertura sanitària universal, en particular la protecció contra 
els riscos financers, l’accés a serveis de salut essencials de qualitat i l’accés 
a medicaments i vacunes segurs, eficaços, assequibles i de qualitat per a 
totes les persones.

3.9. Per a 2030, reduir substancialment el nombre de morts i malalties 
causades per productes químics perillosos i la pol·lució de l’aire, l’aigua i el 
sòl.

3.a. Enfortir a tots els països, segons escaigui, l’aplicació del Conveni marc 
de l’Organització Mundial de la Salut per al control del tabac.

ODS 03: SALUT I BENESTAR



Fites 
3.b. Donar suport a les activitats d’investigació i desenvolupament de 
vacunes i medicaments per a les malalties transmissibles i no transmissibles 
que afecten primordialment països en desenvolupament, i facilitar l’accés a 
medicaments i a vacunes essencials assequibles de conformitat amb la 
Declaració de Doha relativa a l’Acord sobre els aspectes dels drets de 
propietat intel·lectual relacionats amb el comerç (ADPIC) i la salut pública, 
en la qual s’afirma el dret dels països en desenvolupament a utilitzar al 
màxim les disposicions de l’ADPIC pel que fa a la flexibilitat per a protegir la 
salut pública, i en particular, proporcionar accés a medicaments per a totes 
les persones.

3.c. Incrementar substancialment el finançament de la salut i la 
contractació, el desenvolupament, la capacitació i la retenció del personal 
sanitari als països en desenvolupament, especialment als països menys 
avançats i als petits estats insulars en desenvolupament.

3.d. Reforçar la capacitat de tots els països, en particular els països en 
desenvolupament, en matèria d’alerta primerenca, reducció de riscos i gestió 
dels riscos per a la salut nacional i mundial.

ODS 03: SALUT I BENESTAR



ODS 03: SALUT I BENESTAR

Programa d’intercanvi de xeringues

ACCIÓ

o Crear punts d’intercanvi on els toxicòmans puguin rebre xeringues noves i 
retornar les usades de manera anònima i gratuïta.

FITA

3.5. Enfortir la prevenció i el tractament dels trastorns per l'abús 
de substàncies additives, inclosos l'ús indegut d’estupefaents i el 
consum nociu d’alcohol.

SERVEIS A LES PERSONES

INDICADORS

Hi ha memòries anuals quantitatives. Nombre de persones ateses, 
nombre de serveis realitzats ...



Pla comarcal de joventut - Protocol 
d'Intervenció Estratègica Comarcal en 
polítiques de Joventut (PIECJ)

ACCIÓ FITA

SERVEIS ALS MUNICIPIS

o Crear programes i projectes a partir de grups de treball temàtics: de formació i 
ocupació, d’inclusió, de salut jove i altres que es considerin pertinents. 

3.5. Enfortir la prevenció i el tractament dels trastorns per l'abús 
de substàncies additives, inclosos l'ús indegut d’estupefaents i el 
consum nociu d’alcohol.

3.7. Per a 2030, garantir l'accés universal als serveis de salut 
sexual i reproductiva, inclosos els de planificació familiar, 
informació i educació, així com la integració de la salut reproductiva 
a les estratègies i els programes nacionals.

ODS 03: SALUT I BENESTAR

ODS COMPLEMENTÀRIES

4.    EDUCACIÓ DE QUALITAT (4.4 I 4.3)

10.  REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS (10.2)

INDICADORS

Nombre de participants, nombre d’accions, ...



ODS 03: SALUT I BENESTAR

Servei d’assessorament tècnic en gent gran

ACCIÓ

o Suport en l’aplicació de la Guia Comarcal per fer front als maltractaments de 
persones grans.

SERVEIS ALS MUNICIPIS

ODS COMPLEMENTÀRIES

10.  REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS (10.2)

INDICADORS

Memòries i números d’assessoraments fets i nombre de casos de 
maltractaments que s’han atès. 

ACCIÓ

o Promoció de l’envelliment actiu, proporcionant espais de relació entre serveis, 
entitats i associacions que atenen persones grans.

o Coordinació i dinamització de grups de treball per desenvolupar accions de 
prevenció, sensibilització i intervenció de maltractaments a persones grans.

o Col·laboració en la prevenció i detecció de les situacions de risc de les persones 
grans del territori.

o Dinamització del Consell Consultiu de la Gent Gran.

ODS COMPLEMENTÀRIES

17. ALIANÇA PELS OBJECTIUS

INDICADORS

Nombre de participants, nombre d’accions ...



Servei d'assistència tècnica i 
assessorament en matèria de salut

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

o Planificar, proposar, dirigir o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els 
projectes, programes, protocols, censos, registres, actuacions, ordenances i 
contractes de serveis en l’àmbit de la salut pública.

ODS 03: SALUT I BENESTAR

ODS COMPLEMENTÀRIES

16. PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES (16.6)

ACCIÓ

o Informar, proposar, dirigir, dur a terme inspeccions i controls, fer el seguiment i 
assessorar sobre les actuacions i serveis de titularitat municipal, en l’àmbit de la 
salut pública.

INDICADORS

INDICADORS

Nombre d’accions ...

Nombre d’accions ...



Educació de 
qualitat
Garantir una educació inclusiva, 
equitativa i de qualitat i promoure 
oportunitats d'aprenentatge durant tota 
la vida per a tothom.

ODS 04



Fites 
4.1. Per a 2030, vetllar perquè totes les nenes i nens acabin els cicles de 
l’ensenyament primari i secundari, que ha de ser gratuït, equitatiu i de qualitat i 
produir resultats escolars pertinents i eficaços.

4.2. Per a 2030, vetllar perquè totes les nenes i nens tinguin accés a serveis 
d’atenció i desenvolupament en la primera infantesa i a un ensenyament 
preescolar de qualitat, a fi que estiguin preparats per a l’ensenyament primari.

4.3. Per a 2030, assegurar l’accés en condicions d’igualtat per a tots els homes 
i dones a una formació tècnica, professional i superior de qualitat, inclòs 
l’ensenyament universitari.

4.4. Per a 2030, augmentar substancialment el nombre de joves i persones 
adultes que tenen les competències necessàries, en particular tècniques i 
professionals, per a accedir a l’ocupació, el treball decent i l’emprenedoria.

4.5. Per a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l’educació i garantir 
l’accés en condicions d’igualtat de les persones vulnerables, incloses les 
persones amb discapacitat, els pobles indígenes i els nens i nenes en situacions 
de vulnerabilitat, a tots els nivells de l’ensenyament i la formació professional.

4.6. Per a 2030, garantir que tot el jovent i almenys una proporció substancial 
d’adults, tant homes com dones, tinguin competències de lectura, escriptura i 
aritmètica.

4.7. Per a 2030, garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i 
pràctics necessaris per a promoure el desenvolupament sostenible, a través, 
entre d’altres, de l’educació per al desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils 
de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una 
cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat 
cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

4.a. Construir i adequar instal·lacions escolars que responguin a les necessitats 
dels infants i les persones discapacitades, tinguin en compte les qüestions de 
gènere, i ofereixin entorns d’aprenentatge segurs, no violents, inclusius i eficaços 
per a totes les persones.

4.b. Per a 2020, augmentar substancialment a escala mundial el nombre de 
beques disponibles per als països en desenvolupament, en particular els països 
menys avançats, els petits estats insulars en desenvolupament i els països 
d’Àfrica, perquè els seus estudiants puguin matricular-se en programes 
d’estudis superiors, inclosos programes de formació professional i programes 
tècnics, científics, d’enginyeria i de tecnologies de la informació i la comunicació, 
a països desenvolupats i a països en desenvolupament.

4.c. Per a 2030, augmentar substancialment l’oferta de mestres qualificats 
mitjançant, entre d’altres, la cooperació internacional per a la formació de 
docents als països en desenvolupament, especialment als països menys 
avançats i als petits estats insulars en desenvolupament.

ODS 04: EDUCACIÓ DE QUALITAT



ODS 04: EDUCACIÓ DE QUALITAT

Agenda escolar

ACCIÓ

o Explicar els ODS a l'agenda per sensibilitzar als nois i noies.

FITA

4.7. Per a 2030, garantir que tot l’alumnat adquireixi els 
coneixements teòrics i pràctics necessaris per a promoure el 
desenvolupament sostenible, a través, entre d’altres, de l’educació 
per al desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida 
sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció 
d’una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la 
valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al 
desenvolupament sostenible.

SERVEIS A LES PERSONES

INDICADORS



Ajuts individuals de desplaçament 
obligatoris

ACCIÓ

SERVEIS A LES PERSONES

o Atorgar ajuts econòmics als alumnes prèvia sol·licitud dels centres educatius.

RECOMANACIONS

10.  REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS (10.3)

ODS 04: EDUCACIÓ DE QUALITAT

INDICADORS

Nombre d'ajuts i el desplaçament.

FITA

4.5. Per a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l'educació i  
garantir l'accés en condicions d’igualtat de les persones 
vulnerables, incloses les persones amb discapacitat, els pobles 
indígenes i els nens i nenes en situacions de vulnerabilitat, a tots 
els nivells de l’ensenyament i la formació professional.



4.    EDUCACIÓ DE QUALITAT (4.7)

12.  CONSUM I PRODUCCIÓ RESPONSABLES (12.4)

Servei de menjador escolar

ACCIÓ

o Encarregar-se de la cura dels menors durant la prestació del servei.
o Garantir la seguretat dels usuaris.

FITA

4.a. Construir i adequar instal·lacions escolars que responguin a 
les necessitats dels infants i les persones discapacitades, tinguin 
en compte les qüestions de gènere, i ofereixin entorns 
d’aprenentatge segurs, no violents, inclusius i eficaços per a totes 
les persones.

SERVEIS A LES PERSONES

ACCIÓ

o Vetllar per una conducta cívica i responsable dels alumnes a l’interior del recinte.

RECOMANACIONS

ODS 04: EDUCACIÓ DE QUALITAT

INDICADORS

INDICADORS

Nombre d’accions, nombre d’escolars atesos, nombre de persones 
prestant el servei...

Nombre d’accions, nombre d’incidents gestionats.



Accions per delegació de competències 
de la secretaria general de joventut

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

o Gestionar la tramitació i fer les inspeccions de les instal·lacions juvenils de la 
comarca.

FITA

4.a. Construir i adequar instal·lacions escolars que responguin a les 
necessitats dels infants i les persones discapacitades, tinguin en 
compte les qüestions de gènere, i ofereixin entorns d’aprenentatge 
segurs, no violents, inclusius i eficaços per a totes les persones.

9. INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES (9.1)

ODS COMPLEMENTÀRIESINDICADORS

Contracte programa.

ACCIÓ

o Dur a terme visites de seguiment i d’inspecció als casals d’estiu i activitats de 
lleure adreçades a infants i joves.

ODS 04: EDUCACIÓ DE QUALITAT

INDICADORS

Nombre d’inspeccions realitzades.



Servei d’assessorament tècnic d’infància 
i família

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

o Planificació dels serveis d’intervenció socioeducativa per infants i adolescents de 
l’Àrea Bàsica de Serveis Socials.

FITA

4.5. Per a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l'educació i  
garantir l'accés en condicions d’igualtat de les persones vulnerables, 
incloses les persones amb discapacitat, els pobles indígenes i els 
nens i nenes en situacions de vulnerabilitat, a tots els nivells de 
l’ensenyament i la formació professional.

10.  REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS (10.3)

ODS COMPLEMENTÀRIES

ODS 04: EDUCACIÓ DE QUALITAT

INDICADORS

Nombre d’accions, nombre d’escolars atesos, nombre de persones 
prestant el servei.



Xarxa transició educació-treball (TET)

ACCIÓ

o Vetllar per l’equitat en la distribució dels recursos i serveis laborals del territori, 
per tal d’aconseguir la universalitat de l’acompanyament al llarg del procés de 
transició entre l’educació i les primeres ocupacions.

FITA

4.3. Per a 2030, assegurar l'accés en condicions d’igualtat per a 
tots els homes i dones a una formació tècnica, professional i 
superior de qualitat, inclòs l’ensenyament universitari.

SERVEIS ALS MUNICIPIS

4.4. Per a 2030, augmentar substancialment el nombre de joves i 
persones adultes que tenen les competències necessàries, en 
particular tècniques i professionals, per a accedir a l'ocupació, el 
treball decent i l’emprenedoria.

ACCIÓ

o Promoure la formació professionalitzadora de les persones joves com a element 
facilitador de la inserció en el món laboral.

FITA

4.4. Per a 2030, augmentar substancialment el nombre de joves i 
persones adultes que tenen les competències necessàries, en 
particular tècniques i professionals, per a accedir a l'ocupació, el 
treball decent i l’emprenedoria.

4.    EDUCACIÓ DE QUALITAT (4.7)

RECOMANACIONS

ODS 04: EDUCACIÓ DE QUALITAT

INDICADORS

INDICADORS

Nombre d'assistents, nombre de formacions, nombre de centres que 
participen en la fira guia't, enquesta de satisfacció.

Nombre d’accions, nombre de persones formades, nombre 
d’empreses implicades.



13.  ACCIÓ CLIMÀTICA (13.3)

17.  ALIANÇA PELS OBJECTIUS 

Sector agroalimentari

ACCIÓ

El sector agroalimentari:

o Promoció dels productes locals i sensibilització als consumidors, en especial als 
menjadors escolars:  Dirigit a promoure els menjadors escolars ecològics i de 
proximitat, a crear consciència i sensibilització al voltant de l’alimentació de 
qualitat i temporada. Realització de fires, mercats i catàlegs per la difusió i 
promoció dels productes locals.

FITA

4.7. Per a 2030, garantir que tot l’alumnat adquireixi els 
coneixements teòrics i pràctics necessaris per a promoure el 
desenvolupament sostenible, a través, entre d’altres, de l'educació 
per al desenvolupament sostenible i l'adopció d’estils de vida 
sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció 
d’una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la 
valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al 
desenvolupament sostenible.

DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC

ODS COMPLEMENTÀRIES

INDICADORS

ODS 04: EDUCACIÓ DE QUALITAT

Nombre d’accions realitzades, nombre de professionals o 
empreses implicats.



Igualtat de gènere
ODS 05

Aconseguir la igualtat entre gèneres i 
empoderar a totes les dones i nenes.



Fites 
5.1. Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i 
nenes a tot el món.

5.2. Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i nenes en 
els àmbits públic i privat, inclosos el tràfic i l’explotació sexual, així com altres 
tipus d’explotació.

5.3. Eliminar totes les pràctiques nocives, com el matrimoni infantil, precoç i 
forçat, així com la mutilació genital femenina.

5.4. Reconèixer i valorar les cures no remunerades i el treball domèstic no 
remunerat, mitjançant la prestació de serveis públics, la provisió 
d’infraestructures i la formulació de polítiques de protecció social, així com 
mitjançant la promoció de la responsabilitat compartida a la llar i la família, 
segons escaigui a cada país.

5.5. Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones, i per la igualtat 
d’oportunitats de lideratge en tots els àmbits de presa de decisions en la 
vida política, econòmica i pública.

5.6. Garantir l’accés universal a la salut sexual i reproductiva i als drets 
reproductius, de conformitat amb el Programa d’acció de la Conferència 
Internacional sobre la Població i el Desenvolupament, la Plataforma d’Acció 
de Beijing i els documents finals de les conferències d’examen respectives 
(No aplica).

5.a. Emprendre reformes que atorguin a les dones el dret als recursos 
econòmics en condicions d’igualtat, així com l’accés a la propietat i al control 
de les terres i altres béns, els serveis financers, l’herència i els recursos na-
turals, de conformitat amb les lleis nacionals.

5.b. Millorar l’ús de la tecnologia instrumental, en particular les tecnologies 
de la informació i la comunicació, per tal de promoure l’apoderament de les 
dones.

5.c. Adoptar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per a promoure 
la igualtat entre els gèneres i l’apoderament de dones i nenes a tots els 
nivells.

ODS 05: IGUALTAT DE GÈNERE



Servei d’acolliment d’urgència per a 
dones víctimes de violència de gènere

ACCIÓ

SERVEIS A LES PERSONES

o Facilitar un servei de protecció immediat i adequat davant de situacions 
d’urgència a dones, i llurs filles i fills a càrrec, que han de marxar del domicili o 
l’entorn on viuen.

ODS 05: IGUALTAT DE GÈNERE

FITA

5.1. Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les 
dones i nenes a tot el món.

ODS COMPLEMENTÀRIES

5.2. Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i 
nenes en els àmbits públic i privat, inclosos el tràfic i l’explotació 
sexual, així com altres tipus d’explotació.

11.  CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES (11.1)

8.  TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC

INDICADORS

Memòria anual.



Servei d’informació i atenció a la dona 
(SIAD)

ACCIÓ

SERVEIS A LES PERSONES

o Oferir un servei d’informació, assessorament, primera atenció i acompanyament, 
si s’escau, en relació amb l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits: 
laboral, social, personal, familiar i d’altres.

ODS 05: IGUALTAT DE GÈNERE

FITA

5.5. Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones, i per la 
igualtat d’oportunitats de lideratge en tots els àmbits de presa de 
decisions en la vida política, econòmica i pública.

5.b. Millorar l'ús de la tecnologia instrumental, en particular les 
tecnologies de la informació i la comunicació, per tal de promoure 
l’apoderament de les dones.

5.c. Adoptar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per a 
promoure la igualtat entre els gèneres i l’apoderament de dones i 
nenes a tots els nivells.

INDICADORS

Contracte programa de l'institut català de les dones.



Servei de teleassistència mòbil per a 
dones víctimes de violència de gènere

ACCIÓ

SERVEIS A LES PERSONES

o Vetllar per l’atenció i la recuperació integral de les dones que pateixen violència 
de gènere al Vallès Oriental.

ODS 05: IGUALTAT DE GÈNERE

FITA

5.1. Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les 
dones i nenes a tot el món.

ODS COMPLEMENTÀRIES

3.  SALUT I BENESTAR

INDICADORS

No hi ha indicador, s'està demanant a Creu Roja que ho faciliti.



10.  REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS (10.2 I 10.3.)

II Pla comarcal d’igualtat de gènere

ACCIÓ

o Situar la igualtat efectiva entre dones i homes com a dret fonamental de totes les 
persones i com a valor central de l’acció municipal i comarcal i de totes les 
polítiques locals i comarcals.

FITA

5.c. Adoptar i enfortir polítiques encertades  i lleis aplicables per a 
promoure la igualtat entre els gèneres i l’apoderament de dones i 
nenes a tots els nivells.

SERVEIS ALS MUNICIPIS

RECOMANACIONS

ODS 05: IGUALTAT DE GÈNERE

ACCIÓ

o Disminuir l’impacte de la violència masclista i avançar en la seva erradicació.

FITA

5.2. Eliminar totes les formes de violència  contra totes les dones i 
nenes en els àmbits públic i privat, inclosos el tràfic i l'explotació 
sexual, així com altres tipus d’explotació.

INDICADORS

INDICADORS

Nombre d'ajuntaments acollits al Pla.



II Pla comarcal d’igualtat de gènere

ACCIÓ

o Vetllar pel compliment dels objectius i accions descrites en el Pla d’Acció. 

INDICADOR

SERVEIS ALS MUNICIPIS

ODS 05: IGUALTAT DE GÈNERE

ACCIÓ

o Treballar per una democràcia equitativa i participativa, promovent la governança i la 
participació de les dones en tots els nivells i àmbits de la vida pública.

FITA

5.5. Vetllar per la participació plena i  efectiva de les dones, i per la 
igualtat d’oportunitats de lideratge en tots els àmbits de presa de 
decisions en la vida política, econòmica i pública.

Nombre d’objectius assolits.

INDICADOR



II Pla comarcal d’igualtat de gènere

ACCIÓ FITA

SERVEIS ALS MUNICIPIS

ODS 05: IGUALTAT DE GÈNERE

5.  IGUALTAT DE GÈNERE (5.c.)

o Promoure una redistribució equitativa dels treballs i dels temps entre dones i 
homes, tant en l’àmbit públic com privat.

5.5. Vetllar per la participació plena i  efectiva de les dones, i per la 
igualtat d’oportunitats de lideratge en tots els àmbits de presa de 
decisions en la vida política, econòmica i pública.

ODS COMPLEMENTÀRIES

10.  REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS (10.2 I 10.3.)

RECOMANACIONS

8.  TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC

Contracte programa.

INDICADORS



Bon govern i gestió ètica

ACCIÓ

o Cercle d'Igualtat.

FITA

5.1. Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les 
dones i nenes a tot el món.

INSTITUCIÓ

ODS 05: IGUALTAT DE GÈNERE

5.2. Eliminar totes les formes de violència  contra totes les dones i 
nenes en els àmbits públic i privat, inclosos el tràfic i l'explotació 
sexual, així com altres tipus d’explotació.

5.5. Vetllar per la participació plena i  efectiva de les dones, i per la 
igualtat d’oportunitats de lideratge en tots els àmbits de presa de 
decisions en la vida política, econòmica i pública.

INDICADORS



Aspectes de drets humans

ACCIÓ

o Protocol per a la prevenció, detecció i abordatge de l’assetjament sexual, per raó de 
sexe, orientació sexual o identitat de gènere.

FITA

5.2. Eliminar totes les formes de violència  contra totes les dones i 
nenes en els àmbits públic i privat, inclosos el tràfic i l'explotació 
sexual, així com altres tipus d’explotació.

INSTITUCIÓ

ODS 05: IGUALTAT DE GÈNERE

ODS COMPLEMENTÀRIES

10.  REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS (10.2)

INDICADORS



Aigua neta i 
sanejament
Garantir la disponibilitat i una gestió 
sostenible de l'aigua i el sanejament 
per a totes les persones.

ODS 06



Fites 
6.1. Per a 2030, aconseguir l’accés universal i equitatiu a l’aigua potable, a 
un preu assequible per a totes les persones.

6.2. Per a 2030, aconseguir l’accés equitatiu a serveis de sanejament i 
higiene adequats per a totes les persones, i posar fi a la defecació a l’aire 
lliure, amb especial atenció a les necessitats de les dones i nenes, així com 
de les persones en situacions vulnerables.

6.3. Per a 2030, millorar la qualitat de l’aigua mitjançant la reducció de la 
contaminació, l’eliminació dels abocaments i la reducció al mínim de la 
descàrrega de materials i productes químics perillosos, la reducció a la 
meitat del percentatge d’aigües residuals sense tractar, i un augment 
substancial a escala mundial del reciclat i de la reutilització en condicions de 
seguretat.

6.4. Per a 2030, augmentar substancialment la utilització eficient dels 
recursos hídrics a tots els sectors, i assegurar la sostenibilitat de l’extracció i 
del subministrament d’aigua potable per tal de fer front a l’escassetat 
d’aigua i reduir substancialment el nombre de persones que pateixen 
d’escassetat d’aigua.

6.5. Per a 2030, dur a terme una gestió integrada dels recursos hídrics a 
tots els nivells, també mitjançant la cooperació transfronterera, de la manera 
que sigui convenient.

6.6. Per a 2020, protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l’aigua, 
inclosos boscos, muntanyes, aiguamolls, rius, aqüífers i llacs.

6.a. Per a 2030, ampliar la cooperació internacional i el suport ofert als 
països en desenvolupament per a la capacitació en matèria d’activitats i 
programes relatius a l’aigua i el sanejament, incloent-hi la provisió i 
l’emmagatzematge d’aigua, la dessalinització, l’aprofitament eficient dels 
recursos hídrics, el tractament d’aigües residuals i les tecnologies de 
reciclatge i reutilització.

6.b. Donar suport i enfortir la participació de les comunitats locals en la 
millora de la gestió de l'aigua i el sanejament

ODS 06: AIGUA NETA I SANEJAMENT



Servei comarcal de gestió energètica i 
d’aigua (GEA)

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

o Revisar els contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons 
correspongui, amb l’objectiu de detectar contractes improcedents i d’adequar 
quan convingui llur potència o tarifes contractades. 

ODS 06: AIGUA NETA I SANEJAMENT

FITA

6.1. Per a 2030, aconseguir l'accés universal i equitatiu a l’aigua 
potable, a un preu assequible per a totes les persones.

ODS COMPLEMENTÀRIES

7.  ENERGIA NETA I ASSEQUIBLE (7.1)

RECOMANACIONS

16. PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES (16.6)

INDICADORS



Servei comarcal de gestió energètica i 
d’aigua (GEA)

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

o Gestionar els tràmits amb les companyies comercialitzadores que siguin 
necessaris per a la contractació dels serveis, canvis de titularitat, alta de nous 
punts de subministrament, inclosos els subministraments provisionals, i 
reclamacions de la facturació, així com donar suport a la resolució d’incidències.

ODS 06: AIGUA NETA I SANEJAMENT

FITA

6.1. Per a 2030, aconseguir l'accés universal i equitatiu a l’aigua 
potable, a un preu assequible per a totes les persones.

ODS COMPLEMENTÀRIES

7.  ENERGIA NETA I ASSEQUIBLE (7.1)

RECOMANACIONS

16. PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES (16.6)

6.2. Per a 2030, aconseguir l'accés equitatiu a serveis de 
sanejament i higiene adequats per a totes les persones, i posar fi a la 
defecació a l’aire lliure, amb especial atenció a les necessitats de les 
dones i nenes, així com de les persones en situacions vulnerables.

INDICADORS

Contracte programa.



Servei comarcal de gestió energètica i 
d’aigua (GEA)

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

o Proposar mesures per a la reducció del consum d’energia i d’aigua, la millora de 
l’eficiència energètica, la transició energètica i la reducció de despesa associada 
al consum d’energia i d’aigua. 

ODS 06: AIGUA NETA I SANEJAMENT

FITA

6.4. Per a 2030, augmentar substancialment  la utilització eficient 
dels recursos hídrics a tots els sectors, i assegurar la sostenibilitat de 
l'extracció i del subministrament d’aigua potable per tal de fer front a 
l’escassetat d’aigua i reduir substancialment el nombre de persones 
que pateixen d’escassetat d’aigua.

6.b. Donar suport i enfortir la participació de les comunitats locals en 
la millora de la gestió de l'aigua i el sanejament.

ODS COMPLEMENTÀRIES

7.  ENERGIA NETA I ASSEQUIBLE (7.1)

RECOMANACIONS

12. CONSUM I PRODUCCIÓ RESPONSABLES (12.2)

INDICADORS

Contracte programa.



Servei comarcal de gestió energètica i 
d’aigua (GEA)

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

o Assessorar en el disseny, execució, seguiment i avaluació d’estratègies, projectes 
i accions en matèria d’energia i aigua.

o Donar suport en la tramitació de subvencions en matèria d’energia i aigua.

ODS 06: AIGUA NETA I SANEJAMENT

FITA

6.1. Per a 2030, aconseguir l'accés universal i equitatiu a l’aigua 
potable, a un preu assequible per a totes les persones.

ODS COMPLEMENTÀRIES

7.  ENERGIA NETA I ASSEQUIBLE (7.1)

INDICADORS



Energia neta 
i assequible
Garantir l'accés a una energia 
assequible, segura, sostenible i 
moderna per a totes les persones.

ODS 07



Fites 
7.1. Per a 2030, garantir l’accés universal a serveis d’energia assequibles, 
confiables i moderns.

7.2. Per a 2030, augmentar substancialment el percentatge d’energia 
renovable en el conjunt de fonts d’energia.

7.3. Per a 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència 
energètica.

7.a. Per a 2030, augmentar la cooperació internacional per tal de facilitar 
l’accés a la investigació i a les tecnologies energètiques no contaminants, 
incloses les fonts d’energia renovables, l’eficiència energètica i les 
tecnologies de combustibles fòssils avançades i menys contaminants, i 
promoure la inversió en infraestructures energètiques i tecnologies 
d’energia no contaminant.

7.b. Per a 2030, ampliar la infraestructura i millorar la tecnologia per tal 
d’oferir serveis d’energia moderns i sostenibles per a tots els països en 
desenvolupament, en particular els països menys avançats, els petits estats 
insulars en desenvolupament i els països en desenvolupament sense litoral, 
d’acord amb els programes de suport respectius.

ODS 07: ENERGIA NETA I ASSEQUIBLE



Servei comarcal de gestió energètica i 
d’aigua (GEA)

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

o Donar suport en el procés de contractació d’energia en el mercat liberalitzat i, si 
escau, en el canvi d’empresa comercialitzadora, mitjançant l’estudi de preus i la 
preparació d’informes-proposta.

ODS 07: ENERGIA NETA I ASSEQUIBLE

FITA

7.1. Per a 2030, garantir l'accés universal a serveis d’energia 
assequibles, confiables i moderns.

INDICADORS



Treball digne 
i creixement 
econòmic
Promoure el creixement econòmic 
sostingut, inclusiu i sostenible, 
l'ocupació plena i productiva i el treball 
decent per a tots.

ODS 08



Fites 
8.1. Mantenir el creixement econòmic per càpita de conformitat amb les 
circumstàncies nacionals i, en particular, un creixement del producte interior 
brut d’almenys un 7% anual als països menys avançats.

8.2. Aconseguir nivells més elevats de productivitat econòmica mitjançant la 
diversificació, la modernització tecnològica i la innovació, entre altres maneres 
centrant l’atenció en sectors de més valor afegit i ús intensiu de mà d’obra.

8.3. Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a 
les activitats productives, la creació d’ocupació digna, l’emprenedoria, la 
creativitat i la innovació, i encoratjar la regularització i el creixement de les 
microempreses i les petites i mitjanes empreses, a través, entre d’altres, de 
l’accés a serveis financers.

8.4. Millorar progressivament, per a 2030, la producció i el consum eficients 
dels recursos mundials i procurar desvincular el creixement econòmic de la 
degradació del medi ambient, de conformitat amb el Marc decennal de 
programes sobre modalitats sostenibles de consum i producció, començant 
pels països desenvolupats.

8.5. Per a 2030, aconseguir l’ocupació plena i productiva i garantir un treball 
digne per a tots els homes i dones, inclosos el jovent i les persones amb 
discapacitat, així com la igualtat de remuneració per treball d’igual valor.

8.6. Per a 2020, reduir substancialment la proporció de joves sense 
ocupació i que no cursen estudis ni reben formació.

8.7. Adoptar mesures immediates i eficaces per a erradicar el treball forçat, 
posar fi a les formes modernes d’esclavitud i el tràfic d’éssers humans i 
assegurar la prohibició i l’eliminació de les pitjors formes de treball infantil, 
incloent-hi el reclutament i la utilització d’infants soldats, i, a tot tardar el 
2025, posar fi al treball infantil en totes les seves formes.

8.8. Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i 
protegit per a totes les persones treballadores, incloses les migrants, en 
particular les dones migrants i les persones amb ocupacions precàries.

8.9. Per a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques de promoció d’un 
turisme sostenible que creï ocupació i promogui la cultura i els productes 
locals.

8.10. Reforçar les institucions financeres nacionals per a encoratjar i 
ampliar l’accés als serveis bancaris, financers i d’assegurances per a tothom.

ODS 08: TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC



Foment de l'ocupació

ACCIÓ

o Dur a terme accions que tenen per objecte desenvolupar polítiques actives 
d’ocupació destinades a reduir la taxa d’atur a la comarca, mitjançant programes 
específics que inclouen la formació de qualitat de les persones aturades, 
l’orientació, la prospecció empresarial i la inserció laboral.

FITA

8.3. Promoure polítiques orientades al desenvolupament que 
donin suport a les activitats productives, la creació d'ocupació 
digna, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar la 
regularització i el creixement de les microempreses i les petites i 
mitjanes empreses, a través, entre d’altres, de l'accés a serveis 
financers. 

SERVEIS A LES PERSONES

ODS 08: TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC

8.5. Per a 2030, aconseguir l’ocupació plena i productiva i garantir 
un treball digne per a tots els homes i dones, inclosos el jovent i les 
persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per 
treball d’igual valor.

10.  REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS (10.3)

ODS COMPLEMENTÀRIES

INDICADORS

Nombre d'usuaris dels diferents programes, nombre d'accions dutes amb 
aquests usuaris, nombre de persones que fan pràctiques, nombre de persones 
que fan formació, nombre de persones que inserim al món laboral,  enquestes de 
satisfacció…



Pla comarcal de joventut - Protocol 
d'Intervenció Estratègica Comarcal en 
polítiques de Joventut (PIECJ)

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

o Tenir una visió comarcal en matèria de joventut, mitjançant l’estudi de polítiques 
de joventut, per tal de detectar les necessitats que hi ha a la comarca, conèixer-
ne les demandes i afinitats, amb monogràfics d’interès, d’acord amb les 
demandes dels professionals de joventut, i fer visites al territori, tant per recollir 
informacions d’interès com per veure com es treballa i com s’estructuren les 
polítiques de joventut als municipis de la comarca.

FITA

ODS 08: TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC

8.5. Per a 2030, aconseguir l’ocupació plena i productiva i garantir 
un treball digne per a tots els homes i dones, inclosos el jovent i les 
persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per 
treball d’igual valor.

4.    EDUCACIÓ DE QUALITAT (4.4)

ODS COMPLEMENTÀRIESINDICADORS

Nombre de grups de treball, nombre de valoracions, nombre de reunions, nombre 
de formacions, nombre de sessions



Servei de Millora i Estratègia Corporativa

ACCIÓ

Innovació: 

o La innovació consisteix a introduir novetat en quelcom. El terme innovació pot 
referir-se tant al resultat com a l’acció de crear aquest resultat. Pot consistir en 
canvis petits que augmenten les prestacions o capacitats (innovació incremental) 
o en canvis fonamentals (innovació radical). La innovació genera major 
productivitat i satisfacció de necessitats dels seus usuaris. És un element bàsic 
en el progrés econòmic i en la gestió empresarial.

En aquest àmbit d’actuació cerquem:
• Innovació a tot allò que fa la nostra organització.
• Gestió electrònica d’expedients.
• Millora de les eines tecnològiques.
• Millora de l’administració electrònica.

FITA

8.2. Aconseguir nivells més elevats de productivitat econòmica 
mitjançant  la diversificació, la modernització tecnològica i la 
innovació, entre d’altres maneres centrant l’atenció en sectors de  
més valor afegit i ús intensiu de mà d’obra. 

SERVEIS ALS MUNICIPIS

ODS 08: TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC

ODS COMPLEMENTÀRIES

16. PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES (16.6)

INDICADORS



Xarxa transició educació-treball (TET)

ACCIÓ

o Facilitar la inserció laboral del jovent amb més dificultats, sense excloure altres 
persones o col·lectius amb més oportunitats.

FITA

8.5. Per a 2030, aconseguir l’ocupació plena i productiva i garantir 
un treball digne per a tots els homes i dones, inclosos el jovent i les 
persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per 
treball d’igual valor.

SERVEIS ALS MUNICIPIS

ODS 08: TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC

10.  REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS (10.3)

ODS COMPLEMENTÀRIES

INDICADORS



Xarxa transició educació-treball (TET)

ACCIÓ INDICADOR

SERVEIS ALS MUNICIPIS

ODS 08: TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC

o Crear un espai d’intercanvi i de reflexió per a la millora de la pràctica professional 
dels participants.

ACCIÓ

o Vetllar per la coherència entre l’oferta formativa, les necessitats de les empreses i 
les competències del jovent.

INDICADOR

Nombre d’accions realitzades, nombre d’espais creats.

Nombre d’accions realitzades.



Dinamització i coordinació territorial per al desenvolupament industrial:

Impuls i dinamització dels polígons 
d’activitat econòmica

ACCIÓ

DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC

o Coordinació del grup de treball de Polígons d’Activitat Econòmica de la Taula de 
Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació – Vallès Oriental Avança (TVOA). 

o Col·laboració amb altres territoris per a l’impuls de projectes conjunts. 
o Convenis de col·laboració amb els ajuntaments per a l'impuls, dinamització i 

tractament de la informació dels PAE.

FITA

8.3. Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin 
suport a les activitats productives, la creació d'ocupació digna, 
l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar la 
regularització i el creixement de les microempreses i les petites i 
mitjanes empreses, a través, entre d’altres, de l'accés a serveis 
financers. 

ODS 08: TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC

Promoció industrial:

ACCIÓ

o Accions de promoció i màrqueting industrial per a la captació de les noves 
empreses als PAE. 

INDICADOR

INDICADOR

Nombre d’accions realitzades.

Nombre d’accions realitzades.



Sector agroalimentari

ACCIÓ

o Assessorament a les empreses del sector: Dirigit als emprenedors  i a les empreses 
del sector agroalimentari que tinguin com a finalitat la  millora de la gestió 
empresarial, l’organització de la producció i la millora de la qualitat dels productes 
de les empreses.

o Formació a les empreses agroalimentàries: Dirigida a formar als productors per  
garantir la competitivitat en el mercat, la innovació en els productes, la identificació 
de nínxols de mercat, la millora dels nous canals de comercialització i distribució, la 
millora dels processos productius i la millora de la gestió empresarial i en especial 
la formació dirigida a la millora de la qualitat del producte.

FITA

8.3. Promoure polítiques orientades al desenvolupament que 
donin suport a les activitats productives, la creació d'ocupació 
digna, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar la 
regularització i el creixement de les microempreses i les petites i 
mitjanes empreses, a través, entre d’altres, de l'accés a serveis 
financers. 

DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC

ODS 08: TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC

8.    TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC (8.4)

RECOMANACIONS

12.    PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLES (12.8)

13.    ACCIÓ PEL CLIMA (13.3)

INDICADOR

Nombre de productors que formen part de les accions, nombre de 
productors que participen en les fires, nombres d'assessoraments 
que es fan, nombre de networkings durant l'any, nombre d'accions 
formatives...



Sector agroalimentari

ACCIÓ

o Actualització i gestió del cens d’empreses del sector agroalimentari: Dirigit a  
disposar d’un cens actualitzat d’empreses de productors i elaboradors artesans de 
la comarca,  amb la finalitat de poder treballar amb una base de dades actualitzada 
que ens permeti un coneixement més exhaustiu i real del sector agroalimentari.

INDICADOR

DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC
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Nombre de productors que formen part de les accions, nombre de 
productors que participen en les fires, nombres d'assessoraments 
que es fan, nombre de networkings durant l'any, nombre d'accions 
formatives...



Sector agroalimentari

ACCIÓ

o Accions per la recuperació de productes autòctons de molta qualitat: Dirigit a 
potenciar la producció agroalimentària i la recuperació de productes de varietats 
local de la comarca a través de la difusió i promoció a productors i públic en general,  
de productes singulars,  de qualitat i amb gran valor gustatiu, que poden diferenciar 
i donar un valor afegit als productes elaborats pels petits productors 
agroalimentaris.

DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC

ODS 08: TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC

8.    TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC (8.4)

RECOMANACIONS

ACCIÓ

o Promoció de les varietats antigues de tomàquets, mongetes de la comarca, oli Vera 
del Vallès i altres varietats locals: Accions dirigides a la recuperació de varietats 
locals de tomàquets, de mongetes, oli Vera del Vallès i altres varietats locals, com a 
eina per a potenciar la producció agroalimentària de la comarca a través de 
productes singulars, a través de la introducció d’aquestes varietats als horts i als 
cultius, de la creació de noves estratègies de promoció i de noves accions de 
comunicació, com les trobades de productors i la realització de networkings. 

8.    TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC (8.4 I 8.9)

RECOMANACIONS

INDICADOR

Nombre de productors que formen part de les accions, nombre de 
productors que participen en les fires, nombres d'assessoraments 
que es fan, nombre de networkings durant l'any, nombre d'accions 
formatives...

INDICADOR

Nombre de productors que formen part de les accions, nombre de 
productors que participen en les fires, nombres d'assessoraments 
que es fan, nombre de networkings durant l'any, nombre d'accions 
formatives...



Sector agroalimentari

ACCIÓ

o Promoció a fires i mostres del sector agroalimentari: Ampliar la via de comunicació 
directa amb els productors de la comarca amb la participació en fires professionals, 
fires artesanals i mercats que s’organitzen en l’àmbit comarcal o provincial i amb la 
participació en nous canals de comercialització.

DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC

ODS 08: TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC

17.    ALIANÇA PELS OBJECTIUS 

ODS COMPLEMENTÀRIES

ACCIÓ

o Promoció del teixit associatiu entre els productors artesans de la comarca per enfortir 
lligams i actuacions conjuntes entre diferents famílies productives i compartir 
d'aquesta forma serveis comuns i proveïdors, participació en accions de promoció, etc.

FITA

8.9. Per a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques de 
promoció d’un turisme sostenible que creï ocupació i promogui la 
cultura i els productes locals.

17.    ALIANÇA PELS OBJECTIUS 

ODS COMPLEMENTÀRIES

INDICADOR

Nombre de productors que formen part de les accions, nombre de 
productors que participen en les fires, nombres d'assessoraments 
que es fan, nombre de networkings durant l'any, nombre d'accions 
formatives...

INDICADOR

Nombre de productors que formen part de les accions, nombre de productors 
que participen en les fires, nombres d'assessoraments que es fan, nombre de 
networkings durant l'any, nombre d'accions formatives...



Sector agroalimentari

ACCIÓ

o Dinamització del sector turístic i de la restauració al voltant dels productes de la terra.
o Realització d’accions dirigides a potenciar els productes del Vallès Oriental com a 

atractiu gastronòmic i turístic a través de la promoció del producte local i de les 
varietats recuperades als restaurants i a les activitats de difusió dels productes i 
productors.

DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC

ODS 08: TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC

FITA

8.9. Per a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques de 
promoció d’un turisme sostenible que creï ocupació i promogui la 
cultura i els productes locals.

INDICADOR

Nombre de productors que formen part de les accions, nombre de 
productors que participen en les fires, nombres d'assessoraments 
que es fan, nombre de networkings durant l'any, nombre d'accions 
formatives...



Desenvolupament Local

ACCIÓ

EIX ESTRATÈGIC 1; CREACIÓ DE PRODUCTE TURÍSTIC:

o Crear i dinamitzar grups de treball temàtics amb la participació d’entitats públiques i 
privades amb l’objectiu d’incrementar i millorar l’oferta de productes i paquets 
turístics atractius per als visitants i turistes.

DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC

ODS 08: TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC

FITA

8.3. Promoure polítiques orientades al desenvolupament que 
donin suport a les activitats productives, la creació d'ocupació 
digna, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar la 
regularització i el creixement de les microempreses i les petites i 
mitjanes empreses, a través, entre d’altres, de l'accés a serveis 
financers. 

8.9. Per a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques de 
promoció d’un turisme sostenible que creï ocupació i promogui la 
cultura i els productes locals.

INDICADOR



Desenvolupament Local

ACCIÓ

EIX ESTRATÈGIC 2; SOSTENIBILITAT I QUALITAT

o Garantir un sistema turístic comarcal competitiu, d’acord amb la sostenibilitat i 
qualitat, implementant programes estratègics d’àmbit provincial. 

Aquests són:

2.1 Compromís per a la sostenibilitat Biosfera
El procés d’implantació del compromís per a la sostenibilitat, promogut per la 
Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç, es va iniciar el 2017. S’adreça a 
establiments turístics i altres empreses o entitats relacionades amb el sector. 
Aquest treball per part de les empreses suposa una garantia pels turistes en 
matèria de gestió mediambiental, protecció del patrimoni cultural i defensa de les 
variables socioeconòmiques d’una empresa o destinació.

2.2 Punts d’Informació Turística
Partint de la xarxa d’oficines de turisme de la província, es treballa per dotar a la 
província de Barcelona del màxim nombre de punts d’informació complementaris 
on el turista tingui possibilitat de ser informat de l’oferta turística existent, alhora 
que pugui rebre assistència i suport en l’organització de la seva estada. Els espais 
que volen ser PIT reben formació i assessorament.

DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC

ODS 08: TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC

FITA

8.4. Millorar progressivament, per a 2030, la producció i el 
consum eficients dels recursos mundials i procurar desvincular el 
creixement econòmic de la degradació del medi ambient, de 
conformitat amb el Marc decennal de programes sobre modalitats 
sostenibles de consum i producció, començant pels països 
desenvolupats.

8.9. Per a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques de 
promoció d’un turisme sostenible que creï ocupació i promogui la 
cultura i els productes locals.

11.    CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES (11.4)

ODS COMPLEMENTÀRIES

13.    ACCIÓ PEL CLIMA (13.3)

INDICADOR



Desenvolupament Local

ACCIÓ

EIX ESTRATÈGIC 2; SOSTENIBILITAT I QUALITAT

o Garantir un sistema turístic comarcal competitiu, d’acord amb la sostenibilitat i 
qualitat, implementant programes estratègics d’àmbit provincial. 

Aquests són:

2.3 Carta europea de turisme sostenible al Montseny 
El Parc Natural del Montseny està treballant d’acord amb els principis de la Carta 
Europea de Turisme Sostenible i el Servei de Turisme del Consell Comarcal 
participa en els grups de treball i als fòrums. La CETS és una eina de gestió que 
ajuda a les àrees protegides a millorar contínuament en el desenvolupament de 
l’activitat turística, tenint en compte les necessitats del medi ambient, la població 
local i les empreses turístiques locals. 

2.4 Accions de formació adreçades a professionals del sector
Es realitzen tallers de formació al territori organitzats per la Cambra de Comerç i la 
Diputació de Barcelona així com altres accions formatives que puguin ser d’interès 
pel sector.

DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC

ODS 08: TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC

FITA

8.4. Millorar progressivament, per a 2030, la producció i el 
consum eficients dels recursos mundials i procurar desvincular el 
creixement econòmic de la degradació del medi ambient, de 
conformitat amb el Marc decennal de programes sobre modalitats 
sostenibles de consum i producció, començant pels països 
desenvolupats.

8.9. Per a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques de 
promoció d’un turisme sostenible que creï ocupació i promogui la 
cultura i els productes locals.

11.    CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES (11.4)

ODS COMPLEMENTÀRIES

13.    ACCIÓ PEL CLIMA (13.3)

INDICADOR



Desenvolupament Local

ACCIÓ

EIX ESTRATÈGIC 3: COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ

o Realitzar campanyes de comunicació turística a través de diferents mitjans per 
donar a conèixer la destinació turística del Vallès Oriental. Així com la realització de 
diferents accions de promoció com trips amb col·lectius especialitzats, participació 
en fires turístiques i l’elaboració de material turístic que ajudi al turista i visitant a 
conèixer millor els recursos turístics del Vallès Oriental. 

També es genera i es gestiona contingut en línia dels diferents canals que disposa 
el Servei de Turisme:

• Pàgina web www.turismevalles.com
• Xarxes Socials
• Facebook @turismevalles
• Twitter @Turismevalles
• Instagram @turismevalles
• Youtube TurismeVallès
• Blog https://turismevallesoriental.wordpress.com/
• Newsletter

DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC

ODS 08: TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC

INDICADOR

Nombre d’accions realitzades, nombre de canals de comunicació.

http://www.turismevalles.com/


Taula Vallès Oriental Avança

ACCIÓ

o Reindustrialitzar la comarca, assegurant que no es perd indústria ni és substituïda 
per altres activitats econòmiques, amb un valor afegit més baix.

DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC

ODS 08: TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC

FITA

8.3. Promoure polítiques orientades al desenvolupament que 
donin suport a les activitats productives, la creació d'ocupació 
digna, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar la 
regularització i el creixement de les microempreses i les petites i 
mitjanes empreses, a través, entre d’altres, de l'accés a serveis 
financers. 

INDICADOR

Nombre de sessions, nombre d'assistents, nombre d'acords presos, 
nombres de plenaris, nombres de grups de treball.



Bon govern i gestió ètica

ACCIÓ

o Projecte de teletreball.

INSTITUCIÓ

ODS 08: TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC

FITA

8.2. Aconseguir nivells més elevats de productivitat econòmica 
mitjançant  la diversificació, la modernització tecnològica i la 
innovació, entre altres maneres centrant l’atenció en sectors de 
valor afegit i ús intensiu de mà d’obra. 

8.8. Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball 
segur i protegit per a totes les persones treballadores, incloses les 
migrants, en particular les dones migrants i les persones amb 
ocupacions precàries.

ACCIÓ

o Projecte d'administració electrònica.

FITA

8.2. Aconseguir nivells més elevats de productivitat econòmica 
mitjançant  la diversificació, la modernització tecnològica i la 
innovació, entre altres maneres centrant l’atenció en sectors de 
valor afegit i ús intensiu de mà d’obra. 

INDICADOR

INDICADOR



Bon govern i gestió ètica

ACCIÓ

o Pla de contractació.

INSTITUCIÓ

ODS 08: TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC

FITA

8.5. Per a 2030, aconseguir l’ocupació plena i productiva i garantir 
un treball digne per a tots els homes i dones, inclosos el jovent i les 
persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per 
treball d’igual valor.

INDICADOR

Donarem compte dels resultats del Pla de contractació de l'any 
anterior (començarem el 2021).



Aspectes laborals

ACCIÓ

o Protocol d'acollida al treballador/a.

INSTITUCIÓ

ODS 08: TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC

FITA

8.5. Per a 2030, aconseguir l’ocupació plena i productiva i garantir 
un treball digne per a tots els homes i dones, inclosos el jovent i les 
persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per 
treball d’igual valor.

10.    REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS (10.2)

ODS COMPLEMENTÀRIES

16.    PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES (11.6)

INDICADOR



Aspectes laborals

ACCIÓ

o Conveni col·lectiu del personal laboral.
o Acord regulador del personal funcionari.

INSTITUCIÓ

ODS 08: TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC

FITA

8.3. Promoure polítiques orientades al desenvolupament que 
donin suport a les activitats productives, la creació d'ocupació 
digna, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar la 
regularització i el creixement de les microempreses i les petites i 
mitjanes empreses, a través, entre d’altres, de l'accés a serveis 
financers. 

8.8. Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball 
segur i protegit per a totes les persones treballadores, incloses les 
migrants, en particular les dones migrants i les persones amb 
ocupacions precàries.

INDICADOR



Aspectes laborals

ACCIÓ

o La creació de l'Àrea de Persones i Valors orientada a les persones i la gestió per 
subsistemes.

INSTITUCIÓ

ODS 08: TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC

FITA

8.8. Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball 
segur i protegit per a totes les persones treballadores, incloses les 
migrants, en particular les dones migrants i les persones amb 
ocupacions precàries.

16.    PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES (11.6)

ODS COMPLEMENTÀRIES

ACCIÓ

o Instruccions de teletreball i plans de retorns per la COVID.

FITA

8.8. Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball 
segur i protegit per a totes les persones treballadores, incloses les 
migrants, en particular les dones migrants i les persones amb 
ocupacions precàries.INDICADOR

INDICADOR



Indústria, 
Innovació i 
Infraestructures
Construir infraestructures resilients, 
promoure la industrialització inclusiva i 
sostenible i fomentar la innovació.

ODS 09



Fites 
9.1. Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de 
qualitat, incloent-hi infraestructures regionals i transfrontereres, per tal de 
donar suport al desenvolupament econòmic i al benestar humà, amb 
especial atenció a l’accés assequible i equitatiu per a totes les persones.

9.2. Promoure una industrialització inclusiva i sostenible i, a tot tardar el 
2030, augmentar de manera significativa la contribució de la indústria a 
l’ocupació i al producte interior brut, d’acord amb les circumstàncies 
nacionals, i duplicar aquesta contribució als països menys avançats.

9.3. Augmentar l’accés de les petites indústries i altres empreses, en 
particular en els països en desenvolupament, als serveis financers, incloent-
hi els crèdits assequibles, i la integració en les cadenes de valor i els 
mercats.

9.4. Per a 2030, modernitzar les infraestructures i reconvertir les indústries 
perquè siguin sostenibles, usant els recursos amb més eficàcia i promovent 
l’adopció de tecnologies i processos industrials nets i racionals ambiental-
ment, i aconseguint que tots els països adoptin mesures d’acord amb les 
capacitats respectives.

9.5. Augmentar la investigació científica i millorar la capacitat tecnològica 
dels sectors industrials de tots els països, en particular els països en 
desenvolupament, entre d’altres maneres fomentant la innovació i 
augmentant substancialment, d’aquí al 2030, el nombre de persones que 
treballen en el camp de la investigació i el desenvolupament per cada milió 
d’habitants, així com la despesa en investigació i desenvolupament dels 
sectors públic i privat.

9.a. Facilitar el desenvolupament d’infraestructures sostenibles i resilients
als països en desenvolupament per mitjà de més suport financer, tecnològic 
i tècnic als països africans, països menys avançats, països en desenvolu-
pament sense litoral i petits estats insulars en desenvolupament.

9.b. Donar suport al desenvolupament de tecnologies, investigació i 
innovació nacionals als països en desenvolupament, garantint també un 
entorn normatiu propici a la diversificació industrial i l’addició de valor als 
productes bàsics, entre d’altres.

9.c. Augmentar de forma significativa l’accés a les tecnologies de la 
informació i la comunicació i esforçar-se a proporcionar accés universal i 
assequible a Internet als països menys avançats a tot tardar el 2020.

ODS 09: INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES



Emissió d’informes

ACCIÓ

o Plans d’ordenació d’equipaments comercials (POEC).

SERVEIS ALS MUNICIPIS

ODS 09: INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES

FITA

9.1. Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i 
de qualitat, incloent-hi infraestructures regionals i transfrontereres, 
per tal de donar suport  al desenvolupament econòmic i al benestar 
humà,  amb especial atenció a l’accés assequible i equitatiu per a 
totes les persones.

ACCIÓ

o Infraestructures que s’hagin d’implantar o modificar a la comarca.

FITA

9.1. Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i 
de qualitat, incloent-hi infraestructures regionals i transfrontereres, 
per tal de donar suport  al desenvolupament econòmic i al benestar 
humà,  amb especial atenció a l’accés assequible i equitatiu per a 
totes les persones.

11.    CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES (11.1 – 11.3– 11.B)

RECOMANACIONS

9.    INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES (9.4)



Servei comarcal d’oficina tècnica de 
medi ambient i territori

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

o Coordinació de seguretat i salut i direcció d’obres municipals 

FITA

9.1. Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de 
qualitat, incloent-hi infraestructures regionals i transfrontereres, per 
tal de donar suport  al desenvolupament econòmic i al benestar 
humà,  amb especial atenció a l’accés assequible i equitatiu per a 
totes les persones.

ODS 09: INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES

11.    CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES (11.3 I 11.B)

RECOMANACIONS

9.    INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES (9.4)



Servei comarcal d’oficina tècnica de 
medi ambient i territori

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

o Redacció de plans d’autoprotecció de les activitats i centres de titularitat 
municipal inclosos en l’àmbit del Decret 82/2010.

o Informe sobre l’homologació dels plans d’autoprotecció de les instal·lacions, 
centres, establiments o dependències d’interès per a la protecció civil local.

FITA

9.1. Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de 
qualitat, incloent-hi infraestructures regionals i transfrontereres, per 
tal de donar suport  al desenvolupament econòmic i al benestar 
humà,  amb especial atenció a l’accés assequible i equitatiu per a 
totes les persones.

ODS 09: INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES

16.    PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES (11.6)

ODS COMPLEMENTÀRIES



Servei comarcal d’oficina tècnica de 
medi ambient i territori

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

o Avaluació ambiental estratègica de plans i programes.

FITA

9.1. Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de 
qualitat, incloent-hi infraestructures regionals i transfrontereres, per 
tal de donar suport  al desenvolupament econòmic i al benestar 
humà,  amb especial atenció a l’accés assequible i equitatiu per a 
totes les persones.

ODS 09: INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES

11.    CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES (11.3 I 11.6)

ODS COMPLEMENTÀRIES

11.    CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES (11.7 I 11.B)

RECOMANACIONS



Servei d'assistència tècnica i 
assessorament d'arquitectura

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

o Planificar, proposar, dirigir o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els 
projectes, programes, actuacions, ordenances i contractes de serveis en l’àmbit 
de l’arquitectura.

FITA

9.1. Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de 
qualitat, incloent-hi infraestructures regionals i transfrontereres, per 
tal de donar suport  al desenvolupament econòmic i al benestar 
humà,  amb especial atenció a l’accés assequible i equitatiu per a 
totes les persones.

ODS 09: INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES

11.  CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES (11.3)

RECOMANACIONS

9.  INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES (9.4)

INDICADORS

Carta de serveis; referents de qualitat de servei.



Servei d'assistència tècnica i 
assessorament d'arquitectura

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

o Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en 
matèria d’arquitectura sobre les obres, instal·lacions i establiments.

FITA

9.1. Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de 
qualitat, incloent-hi infraestructures regionals i transfrontereres, per 
tal de donar suport  al desenvolupament econòmic i al benestar 
humà,  amb especial atenció a l’accés assequible i equitatiu per a 
totes les persones.

ODS 09: INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES

11.    CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES (11.3 i 11.b)

RECOMANACIONS

9.    INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES (9.4)

INDICADORS



Servei d'assistència tècnica i 
assessorament d'arquitectura

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

o Informar, proposar, elaborar projectes i documents tècnics, dirigir, dur a terme 
coordinacions de seguretat i salut, dur a terme inspeccions i controls, fer el 
seguiment i assessorar sobre el planejament urbanístic i sobre les obres, 
equipaments i serveis de titularitat municipal, en l’àmbit de l’arquitectura.

FITA

9.1. Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de 
qualitat, incloent-hi infraestructures regionals i transfrontereres, per 
tal de donar suport  al desenvolupament econòmic i al benestar 
humà,  amb especial atenció a l’accés assequible i equitatiu per a 
totes les persones.

ODS 09: INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES

11.    CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES (11.3)

RECOMANACIONS

9.    INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES (9.4)

INDICADORS



Servei d'assistència tècnica i 
assessorament d'arquitectura tècnica

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

o Planificar, proposar, dirigir o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els 
projectes, programes, actuacions, ordenances i contractes de serveis en l’àmbit 
de l’arquitectura tècnica.

FITA

9.1. Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de 
qualitat, incloent-hi infraestructures regionals i transfrontereres, per 
tal de donar suport  al desenvolupament econòmic i al benestar 
humà,  amb especial atenció a l’accés assequible i equitatiu per a 
totes les persones.

ODS 09: INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES

11.    CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES (11.3)

RECOMANACIONS

9.    INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES (9.4)

INDICADORS



Servei d'assistència tècnica i 
assessorament d'arquitectura tècnica

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

o Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en 
matèria d’arquitectura tècnica sobre les obres, instal·lacions i establiments.

o Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal 
en matèria d’arquitectura tècnica sobre les obres i infraestructures de 
companyies de serveis.

FITA

9.1. Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de 
qualitat, incloent-hi infraestructures regionals i transfrontereres, per 
tal de donar suport  al desenvolupament econòmic i al benestar 
humà,  amb especial atenció a l’accés assequible i equitatiu per a 
totes les persones.

ODS 09: INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES

11.    CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES (11.3 i 11.b)

RECOMANACIONS

9.    INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES (9.4)

INDICADORS



Servei d'assistència tècnica i 
assessorament d'arquitectura tècnica

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

o Informar, proposar, elaborar projectes i documents tècnics, dirigir, dur a terme 
coordinacions de seguretat i salut, dur a terme inspeccions i controls, fer el 
seguiment i assessorar sobre les obres, equipaments i serveis de titularitat 
municipal i sobre el planejament urbanístic, en l’àmbit de l’arquitectura tècnica.

FITA

9.1. Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de 
qualitat, incloent-hi infraestructures regionals i transfrontereres, per 
tal de donar suport  al desenvolupament econòmic i al benestar 
humà,  amb especial atenció a l’accés assequible i equitatiu per a 
totes les persones.

ODS 09: INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES

11.    CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES (11.3 i 11.b)

RECOMANACIONS

9.    INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES (9.1 i 9.4)

INDICADORS



Servei d'assistència tècnica i 
assessorament de medi ambient i 
enginyeria

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

o Planificar, proposar, dirigir o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els 
projectes, programes, actuacions, ordenances i contractes de serveis en l’àmbit 
de medi ambient i enginyeria.

ODS 09: INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES

11.    CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES

ODS COMPLEMENTÀRIES

16.    PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES (11.6)

11.    CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES (11.3 – 11.6 – 11.7 i 11.b)

RECOMANACIONS

INDICADORS



Servei d'assistència tècnica i 
assessorament en matèria de salut

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

o Informar i dur a terme inspeccions, presa de mostres i controls de competència 
municipal en matèria de salut pública sobre les obres, instal·lacions, establiments 
i parades de mercats ambulants o fires.

FITA

9.1. Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de 
qualitat, incloent-hi infraestructures regionals i transfrontereres, per 
tal de donar suport  al desenvolupament econòmic i al benestar 
humà,  amb especial atenció a l’accés assequible i equitatiu per a 
totes les persones.

ODS 09: INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES

16.    PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES (11.6)

ODS COMPLEMENTÀRIES

11.    CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES (11.b)

RECOMANACIONSINDICADORS



Impuls i dinamització dels polígons 
d’activitat econòmica

ACCIÓ

DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC

ODS 09: INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES

8.    TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC

ODS COMPLEMENTÀRIES

9.    INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES (9.1 I 9.4)

RECOMANACIONS

Millora de les condicions dels PAE i la seva accessibilitat:

o Estudi de millora de les condicions d’urbanització, senyalització i serveis bàsics 
dels PAE. 

o Impuls de mesures i projectes per a la millora de la mobilitat i accessibilitat als 
PAE. 

INDICADORS



Impuls i dinamització dels polígons 
d’activitat econòmica

ACCIÓ

DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC
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8.    TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC (8.3)

ODS COMPLEMENTÀRIES

Suport al sector industrial:

o Estudi i potenciació de la química com a sector estratègic per al 
desenvolupament econòmic del Vallès Oriental. 

o Accions de foment i promoció de l’economia circular en els PAE del Vallès 
Oriental. 

o Estudi i col·laboració per a l’establiment d’un acord marc per a l’harmonització 
fiscal municipal amb més impacte en les empreses del teixit industrial. 

o Promoció de la col·laboració i creació de sinergies entre empreses ubicades als 
PAE (suport a l’associacionisme i col·laboració en la dinamització de la 
Plataforma MarketplaceVO).

FITA

9.4. Per a 2030, modernitzar les infraestructures i reconvertir les 
indústries perquè siguin sostenibles, usant els recursos amb més 
eficàcia i promovent l’adopció  de tecnologies i processos industrials 
nets i racionals ambientalment, i aconseguint que tots els països 
adoptin mesures d’acord amb les capacitats respectives.

INDICADORS



Reducció de 
les desigualtats
Reduir la desigualtat en i entre 
els països.

ODS 10



Fites 
10.1. Per a 2030, aconseguir progressivament i mantenir el creixement dels 
ingressos del 40% més pobre de la població a una taxa superior a la mitjana 
nacional.

10.2. Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i 
política de totes les persones, independentment de l’edat, sexe, discapacitat, 
raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra condició.

10.3. Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels resultats, 
també eliminant les lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent 
legislació, polítiques i mesures adequades a aquest efecte.

10.4. Adoptar polítiques, en especial fiscals, salarials i de protecció social, i 
aconseguir progressivament més igualtat.

10.5. Millorar la reglamentació i la vigilància de les institucions i dels 
mercats financers mundials i enfortir l’aplicació d’aquesta reglamentació.

10.6. Assegurar més representació i intervenció dels països en 
desenvolupament en les decisions adoptades per les institucions 
econòmiques i financeres internacionals per tal d’augmentar l’eficàcia, la 
fiabilitat, la rendició de comptes i la legitimitat d’aquestes institucions.

10.7. Facilitar una migració i mobilitat ordenades, segures, regulars i 
responsables de les persones, també mitjançant l’aplicació de polítiques 
migratòries planificades i ben gestionades.

10.a. Aplicar el principi del tracte especial i diferenciat per als països en 
desenvolupament, en particular per als països menys avançats, de 
conformitat amb els acords de l’Organització Mundial del Comerç.

10.b. Fomentar l’ajut oficial al desenvolupament i els fluxos financers, 
inclosa la inversió estrangera directa, per als estats amb majors necessitats, 
en particular els països menys avançats, països africans, petits estats 
insulars en desenvolupament i països en desenvolupament sense litoral, 
d’acord amb els respectius plans i programes nacionals.

10.c. Per a 2030, reduir els costos de transacció de les remeses de 
migrants per sota del 3% i eliminar els canals de tramesa de remeses amb 
un cost superior al 5%.

ODS 10: REDUCCIÓ DE DESIGUALTATS



Agenda escolar

ACCIÓ

o Encarregar a Tallers Alborada (Centre Especial de Treball) la impressió de l'agenda 
per a les escoles de la comarca.

SERVEIS A LES PERSONES

ODS 10: REDUCCIÓ DE DESIGUALTATS

FITA

10.2. Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, 
econòmica i política de totes les persones, independentment de 
l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació 
econòmica o altra condició.

INDICADORS

Nombre d'escoles, nombre d'agendes que es demanen. 



Consell consultiu de la gent gran

ACCIÓ

o Participar en la definició de les necessitats comarcals pel que fa a la gent gran.

SERVEIS A LES PERSONES

FITA

10.2. Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, 
econòmica i política de totes les persones, independentment de 
l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació 
econòmica o altra condició.

16.    PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES (16.6)

ODS COMPLEMENTÀRIES

ODS 10: REDUCCIÓ DE DESIGUALTATS

INDICADORS



Servei d’atenció a la infància i 
l’adolescència (EAIA)

ACCIÓ

SERVEIS A LES PERSONES

o Donar suport tècnic i assessorament als serveis socials bàsics i altres serveis de 
la xarxa, col·laborant en la prevenció i detecció de les situacions de risc i de 
desemparament d’infants del territori.

ODS 10: REDUCCIÓ DE DESIGUALTATS

FITA

10.2. Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, 
econòmica i política de totes les persones, independentment de 
l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació 
econòmica o altra condició.

10.3. Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels 
resultats, també eliminant les lleis, polítiques i pràctiques 
discriminatòries i promovent legislació, polítiques i mesures 
adequades a aquest efecte.

10.4. Adoptar polítiques, en especial fiscals, salarials i de protecció 
social, i aconseguir progressivament més igualtat.

INDICADORS



Servei de Primera Acollida de les persones 
immigrades i retornades a Catalunya

ACCIÓ

SERVEIS A LES PERSONES

o Oferir informació i atendre les persones estrangeres nouvingudes i catalanes 
retornades en les situacions derivades dels seus processos de primera acollida.

ODS 10: REDUCCIÓ DE DESIGUALTATS

FITA

10.2. Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, 
econòmica i política de totes les persones, independentment de 
l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació 
econòmica o altra condició.

INDICADORS

Contracte Programa.



Servei de transport escolar

ACCIÓ

o Facilitar el transport escolar als alumnes d’educació primària, secundària i 
d’educació especial que es veuen obligats a canviar de municipi per assistir al 
centre docent.

SERVEIS A LES PERSONES

FITA

10.3. Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels 
resultats, també eliminant les lleis, polítiques i pràctiques 
discriminatòries i promovent legislació, polítiques i mesures 
adequades a aquest efecte.

4.    EDUCACIÓ DE QUALITAT (4.5)

ODS COMPLEMENTÀRIES

ODS 10: REDUCCIÓ DE DESIGUALTATS

8.    TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC

11.    CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES (11.2)

INDICADORS

Nombre de rutes.



Àrea bàsica de serveis socials resta de 
municipis del Vallès Oriental

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

o Agrupar els municipis de menys de vint mil habitants, que conformen l’Àrea 
Bàsica de Serveis Socials resta de municipis del Vallès Oriental.

ODS 10: REDUCCIÓ DE DESIGUALTATS

INDICADORS

Memòria tècnica.

ACCIÓ

o Prestar i gestionar els serveis socials bàsics, mitjançant un o més equips 
multidisciplinaris, concretant-ne la zonificació i la ubicació.

FITA

10.2. Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, 
econòmica i política de totes les persones, independentment de 
l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació 
econòmica o altra condició.

10.4. Adoptar polítiques, en especial fiscals, salarials i de protecció 
social, i aconseguir progressivament més igualtat.

1.    FI DE LA POBRESA (1.4)

ODS COMPLEMENTÀRIES



II Pla comarcal d’igualtat de gènere

ACCIÓ

o Situar la sostenibilitat de la vida en el centre de les polítiques públiques locals i 
comarcals, promovent les condicions perquè totes les persones gaudeixin d'una
vida digna.

SERVEIS ALS MUNICIPIS

FITA

10.3. Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels 
resultats, també eliminant les lleis, polítiques i pràctiques 
discriminatòries i promovent legislació, polítiques i mesures 
adequades a aquest efecte.

ODS 10: REDUCCIÓ DE DESIGUALTATS

INDICADORS



Pla comarcal de ciutadania i immigració 
del Vallès Oriental

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

o Donar suport a les polítiques d'acollida.

ODS 10: REDUCCIÓ DE DESIGUALTATS

ACCIÓ

o Vetllar per l’execució de les actuacions i els programes acordats conjuntament, 
i fer-ne el seguiment.

FITA

10.2. Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, 
econòmica i política de totes les persones, independentment de 
l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació 
econòmica o altra condició.

INDICADORS



Servei d’assessorament jurídic 
d’estrangeria (SAJE)

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

o Detecció i orientació sobre la resolució de possibles errades/incidències en 
l’expedient.

ODS 10: REDUCCIÓ DE DESIGUALTATS

FITA

10.2. Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, 
econòmica i política de totes les persones, independentment de 
l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació 
econòmica o altra condició.

10.    REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS (10.7)

RECOMANACIONS

INDICADORS



Servei d’assessorament jurídic 
d’estrangeria (SAJE)

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

o Assessorament i suport als professionals, amb relació a la gestió i tramitació de 
l’expedient administratiu d’estrangeria, en situacions socials extraordinàries 
vinculades amb l’estrangeria (salut, familiar, risc d’exclusió social, menors..) que 
requereixin un tractament especialitzat.

ODS 10: REDUCCIÓ DE DESIGUALTATS

FITA

10.2. Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, 
econòmica i política de totes les persones, independentment de 
l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació 
econòmica o altra condició.

10.    REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS (10.7)

RECOMANACIONS

INDICADORS

Són definits pel contracte del programa.



Servei d’assessorament tècnic d’infància 
i família

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

o Servei d’assessorament tècnic d’infància i família.

ODS 10: REDUCCIÓ DE DESIGUALTATS

FITA

10.2. Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, 
econòmica i política de totes les persones, independentment de 
l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació 
econòmica o altra condició.

10.3. Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels 
resultats, també eliminant les lleis, polítiques i pràctiques 
discriminatòries i promovent legislació, polítiques i mesures 
adequades a aquest efecte.

INDICADORS



Servei d’assessorament tècnic en gent gran

ACCIÓ

o Desenvolupament d’accions que promoguin la implicació de les mateixes persones 
grans en les polítiques socials i d’igualtat

SERVEIS ALS MUNICIPIS

FITA

10.2. Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, 
econòmica i política de totes les persones, independentment de 
l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació 
econòmica o altra condició.

ODS 10: REDUCCIÓ DE DESIGUALTATS

10.    REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS (10.4)

RECOMANACIONS

ACCIÓ

o Incorporar la visió i les necessitats de la gent gran en serveis, projectes i programes 
d’acció social. 

FITA

10.2. Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, 
econòmica i política de totes les persones, independentment de 
l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació 
econòmica o altra condició.

3.    SALUT I BENESTAR

RECOMANACIONSINDICADORS



Servei de Millora i Estratègia Corporativa

ACCIÓ

Entenem per Política Pública la suma d’activitats dels governs, bé a través d’una 
actuació directa, bé a través d’agents, en la mesura que tingui influència en la vida 
dels ciutadans. 

En aquest àmbit d’actuació cerquem: 

• La nostra finalitat principal és el Valor Públic
• Detecció i adaptació a les necessitats dels ciutadans
• Estimular il·lusions i anhels dels ciutadans
• Garantir els serveis
• Situar l’atenció al ciutadà com una prioritat en el treball
• Protecció dels més febles
• No deixar de banda el medi ambient
• Millorar la qualitat de vida i modernitzar el nostre territori
• Garantir els serveis
• Control i seguiment
• Transparència i avaluació de les Polítiques Públiques
• Compartir coneixement i treballar transversalment
• Dotar a l’administració del personal necessari

SERVEIS ALS MUNICIPIS

ODS 10: REDUCCIÓ DE DESIGUALTATS

Polítiques Públiques: 11.    CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES

ODS COMPLEMENTÀRIES

13.    ACCIÓ CLIMÀTICA

INDICADORS



Servei d’interpretació lingüística

ACCIÓ

o Donar resposta a les diferents necessitats comunicatives amb relació a les llengües 
i dialectes del col·lectiu d’immigrants que resideix a la comarca.

SERVEIS ALS MUNICIPIS

FITA

10.2. Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, 
econòmica i política de totes les persones, independentment de 
l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació 
econòmica o altra condició.

ODS 10: REDUCCIÓ DE DESIGUALTATS

INDICADORS

Contracte programa.



Servei d'atenció integral (SAI) (NOVA)

ACCIÓ

o Atendre les persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir 
discriminació o violència per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o 
l’expressió de gènere, amb la finalitat de donar respostes adequades, àgils, 
properes i coordinades.

SERVEIS ALS MUNICIPIS

FITA

10.2. Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, 
econòmica i política de totes les persones, independentment de 
l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació 
econòmica o altra condició.

ODS 10: REDUCCIÓ DE DESIGUALTATS

10.4. Adoptar polítiques, en especial fiscals, salarials i de protecció 
social, i aconseguir progressivament més igualtat.

INDICADORS

Contracte programa.

ACCIÓ

o Oferir una atenció integral i de qualitat a les persones LGBTI fent un 
acompanyament eficient.

o Donar suport específic per atendre i presentar incidències i denúncies per possibles 
casos de discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió 
de gènere, i per realitzar determinats tràmits.

FITA

10.2. Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, 
econòmica i política de totes les persones, independentment de 
l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació 
econòmica o altra condició.



Servei d'atenció integral (SAI) (NOVA)

ACCIÓ

o Fer difusió del servei, sensibilitzar a la població de l’existència de persones LGBTI i 
prevenir i abordar situacions de discriminació per LGBTI-fòbia.

SERVEIS ALS MUNICIPIS

FITA

10.2. Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, 
econòmica i política de totes les persones, independentment de 
l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació 
econòmica o altra condició.

ODS 10: REDUCCIÓ DE DESIGUALTATS

ODS COMPLEMENTÀRIES

4.    EDUCACIÓ DE QUALITAT (4.7)

INDICADORS



Gestors del programa individual d'atenció 
a la dependència de suport als serveis

ACCIÓ

DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC

o Elaborar el PIA dels municipis que han demanat aquest suport.

ODS 10: REDUCCIÓ DE DESIGUALTATS

FITA

10.2. Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, 
econòmica i política de totes les persones, independentment de 
l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació 
econòmica o altra condició.

16.    PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES 

ODS COMPLEMENTÀRIES

INDICADORS

Contracte programa.

10.3. Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels 
resultats, també eliminant les lleis, polítiques i pràctiques 
discriminatòries i promovent legislació, polítiques i mesures 
adequades a aquest efecte.

10.4. Adoptar polítiques, en especial fiscals, salarials i de protecció 
social, i aconseguir progressivament més igualtat.



Referent comunitària del programa per a 
l'impuls i l'ordenació de la promoció de 
l'autonomia personal i l'atenció de les 
persones amb dependència al Vallès 
Oriental (PRODEP)

ACCIÓ

DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC

o Interlocució funcional pels ens locals en el procés de desenvolupament de la 
dependència al territori pel que fa a les persones que viuen a la seva llar.

ODS 10: REDUCCIÓ DE DESIGUALTATS

FITA

10.2. Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, 
econòmica i política de totes les persones, independentment de 
l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació 
econòmica o altra condició.

INDICADORS

Contracte programa.



Xarxa LISMIVO

ACCIÓ

DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC

FITA

10.2. Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, 
econòmica i política de totes les persones, independentment de 
l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació 
econòmica o altra condició.

ODS 10: REDUCCIÓ DE DESIGUALTATS

10.3. Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels 
resultats, també eliminant les lleis, polítiques i pràctiques 
discriminatòries i promovent legislació, polítiques i mesures 
adequades a aquest efecte.

o Grup de sensibilització:
Es decideixen accions destinades a fomentar la sensibilització en el teixit 
empresarial per a la contractació de persones amb discapacitat i a la 
prospecció empresarial i també, per la millora constant del circuit de derivació 
d’usuaris i adaptació d’aquest circuit d’atenció a la inserció laboral de persones 
amb discapacitat.

o Grup d’accions i finançament:
Es decideixen les diferents accions a dur a terme durant l’any i se cerca el 
finançament corresponent per poder executar-les.

o Grup RNOVA:
Es treballa juntament amb el Consorci de Residus del Vallès Oriental per donar 
una segona vida als objectes i petit mobiliari procedent de les deixalleries de la 
comarca i vendre-ho a les botigues de segona mà que les diferents entitats de 
la Xarxa tenen.

Planificació i coordinació d’actuacions que es decideixen en el si de la 
Xarxa a través del funcionament de tres grups:

17.    ALIANÇA PELS OBJECTIUS

ODS COMPLEMENTÀRIES

INDICADORS

Nombre d'entitats que formen part de la xarxa, nombre de reunions del 
plenari de la xarxa, nombre de reunions dels grups de treballs, nombre 
d'acords.



Xarxa LISMIVO

ACCIÓ

o Accions de sensibilització a la ciutadania i al teixit empresarial respecte a les 
persones amb discapacitat per tal de fomentar la seva inserció social i laboral. 

o Premis lismiVO amb l’objectiu de distingir a les empreses amb centre de treball a la 
comarca del Vallès Oriental que garanteixin el dret a la igualtat d'oportunitats i de 
tracte de les persones amb discapacitat a través de l'accés a l'ocupació a l’empresa 
socialment més responsable. 

o Intercanvi de bones pràctiques entre entitats.

DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC

ODS 10: REDUCCIÓ DE DESIGUALTATS

FITA

10.2. Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, 
econòmica i política de totes les persones, independentment de 
l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació 
econòmica o altra condició.

10.3. Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels 
resultats, també eliminant les lleis, polítiques i pràctiques 
discriminatòries i promovent legislació, polítiques i mesures 
adequades a aquest efecte.

17.    ALIANÇA PELS OBJECTIUS

ODS COMPLEMENTÀRIES

INDICADORS

Nombre d'entitats que formen part de la xarxa, nombre de reunions del 
plenari de la xarxa, nombre de reunions dels grups de treballs, nombre 
d'acords.



Aspectes de drets humans

ACCIÓ

o Formació voluntària en LGTBI.

INSTITUCIÓ

ODS 10: REDUCCIÓ DE DESIGUALTATS

FITA

10.2. Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, 
econòmica i política de totes les persones, independentment de 
l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació 
econòmica o altra condició.

10.3. Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels 
resultats, també eliminant les lleis, polítiques i pràctiques 
discriminatòries i promovent legislació, polítiques i mesures 
adequades a aquest efecte.

ACCIÓ FITA

10.2. Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, 
econòmica i política de totes les persones, independentment de 
l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació 
econòmica o altra condició.

INDICADORS

o Grup de treball d'igualtat: proposta, seguiment i identificació de millores.



Aspectes de drets humans

ACCIÓ

INSTITUCIÓ

ODS 10: REDUCCIÓ DE DESIGUALTATS

FITA

10.2. Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, 
econòmica i política de totes les persones, independentment de 
l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació 
econòmica o altra condició.

10.3. Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels 
resultats, també eliminant les lleis, polítiques i pràctiques 
discriminatòries i promovent legislació, polítiques i mesures 
adequades a aquest efecte.

5.    IGUALTAT DE GÈNERE (5.5)

ODS COMPLEMENTÀRIES

8.    TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC (8.3)

INDICADORS

Valoració de la relació de llocs de treball

o Igualtat de retribució per categoria laboral



Ciutats i 
comunitats 
sostenibles
Aconseguir que les ciutats i els 
assentaments humans siguin inclusius, 
segurs, resilients i sostenibles.

ODS 11



Fites 
11.1. Per a 2030, assegurar l’accés de totes les persones a habitatges i a 
serveis bàsics adequats, segurs i assequibles, i millorar els barris marginals.

11.2. Per a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, 
assequibles, accessibles i sostenibles per a totes les persones, i millorar la 
seguretat viària, en particular mitjançant l’ampliació del transport públic, 
amb especial atenció a les necessitats de les persones en situació 
vulnerable, dones, nenes, nens, persones amb discapacitat i persones grans.

11.3. Per a 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible, així com la 
capacitat de planificar i gestionar de manera participativa, integrada i 
sostenible els assentaments humans a tots els països.

11.4. Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural 
i natural del món.

11.5. Per a 2030, reduir de forma significativa el nombre de morts causades 
per desastres, inclosos els relacionats amb l’aigua, i de persones afectades 
per aquests, i reduir substancialment les pèrdues econòmiques directes 
causades per desastres relacionades amb el producte interior brut mundial, 
fent un èmfasi especial en la protecció de les persones pobres i de les 
persones en situacions de vulnerabilitat.

11.6. Per a 2030, reduir l’impacte ambiental negatiu per capita de les 
ciutats, amb especial atenció a la qualitat de l’aire, així com a la gestió dels 
residus municipals i d’altre tipus.

11.7. Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais 
públics segurs, inclusius i accessibles, en particular per a les dones i els 
infants, les persones grans i les persones amb discapacitat.

11.a. Donar suport als vincles econòmics, socials i ambientals positius entre 
les zones urbanes, periurbanes i rurals enfortint la planificació del 
desenvolupament nacional i regional.

11.b. Per a 2020, augmentar substancialment el nombre de ciutats i 
assentaments humans que adopten i posen en marxa polítiques i plans 
integrats per promoure la inclusió, l’ús eficient dels recursos, la mitigació del 
canvi climàtic i l’adaptació a aquest, així com la resiliència davant dels 
desastres, i desenvolupar i posar en pràctica una gestió integral dels riscos 
de desastre a tots els nivells, d’acord amb el Marc de Sendai per a la 
reducció del risc de desastres 2015-2030.

11.c. Proporcionar suport als països menys avançats, incloent-hi una 
assistència financera i tècnica, perquè puguin construir edificis sostenibles i 
resilients utilitzant materials locals.

ODS 11: CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES



Oficina comarcal d’habitatge

ACCIÓ

o Serveis de tràmit: gestionar les subvencions relatives a habitatge que provenen 
d'altres administracions públiques.

SERVEIS A LES PERSONES

ODS 11: CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES

FITA

11.1. Per a 2030, assegurar l'accés de totes les persones a 
habitatges i a serveis bàsics adequats, segurs i assequibles, i 
millorar els barris marginals.

10.    REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS (10.2, 10.3 i 10.4)

ODS COMPLEMENTÀRIES

16.    PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES (16.6)

INDICADORS

Ràtio de visites ateses, tipologia, de quin ajuntament, etc. (Memòria)



Oficina comarcal d’habitatge

ACCIÓ

o Governança: tasques dirigides a potenciar el suport en la presa de decisions als 
responsables polítics i als agents socials i econòmics. Crear espais de reflexió 
conjunts que permetin prendre decisions com a territori.

SERVEIS A LES PERSONES

ODS 11: CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES

FITA

11.1. Per a 2030, assegurar l'accés de totes les persones a 
habitatges i a serveis bàsics adequats, segurs i assequibles, i 
millorar els barris marginals.

10.    REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS (10.2, 10.3 i 10.4)

ODS COMPLEMENTÀRIES

16.    PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES (16.6)

INDICADORS

Ràtio de visites ateses, tipologia, de quin ajuntament, etc. (Memòria)



Oficina comarcal d’habitatge

ACCIÓ

o Servei d’assistència tècnica i assessorament d’habitatge: cooperar amb els 
ajuntaments mitjançant l’assessorament tècnic en relació amb les competències 
municipals en matèria d’habitatge.

SERVEIS A LES PERSONES

ODS 11: CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES

FITA

11.1. Per a 2030, assegurar l'accés de totes les persones a 
habitatges i a serveis bàsics adequats, segurs i assequibles, i 
millorar els barris marginals.

10.    REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS (10.2, 10.3 i 10.4)

ODS COMPLEMENTÀRIES

16.    PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES (16.6)

13.    ACCIÓ PEL CLIMA (13.3)

RECOMANACIONS

INDICADORS

Ràtio de visites ateses, tipologia, de quin ajuntament, etc. (Memòria)



Programa d’educació viària

ACCIÓ

SERVEIS A LES PERSONES

ODS 11: CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES

FITA

11.2. Per a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport 
segurs, assequibles, accessibles i sostenibles per a totes les 
persones, i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant 
l’ampliació del transport públic, amb especial atenció a les 
necessitats de les persones en situació vulnerable, dones, nenes, 
nens, persones amb discapacitat i persones grans.

4.     EDUCACIÓ DE QUALITAT (4.7)

RECOMANACIONS

13.    ACCIÓ PEL CLIMA (13.3)

o Sessions teòriques i pràctiques a càrrec de Creu Roja. 

o Sessions teòriques a càrrec de l’Institut Guttmann. 

o Sessions teòriques a càrrec d’autoescoles dels municipis dels IES sol·licitants. 

o Sessions teòriques a càrrec de les policies locals dels diferents municipis dels 
IES sol·licitants. 

o Sessions teòriques i pràctiques a càrrec del Servei Català de Trànsit- TCC 
(Tècniques de Conducció de Ciclomotors). 

o Gestionar i coordinar les sol·licituds dels centres docents que vulguin participar 
en aquest programa.

Treballar l’educació viària a les escoles de secundària públiques a través 
d’un programa, que consta d’una part teòrica i una de pràctica. Les 
sessions que es duen a terme són: 

INDICADORS

Nombre de centres



Servei d'acompanyants del transport 
escolar i adaptat i assistit

ACCIÓ

SERVEIS A LES PERSONES

o Recollir i acompanyar els alumnes des de la parada a l’interior del recinte escolar 
o del centre, i a la inversa.

FITA

11.2. Per a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport 
segurs, assequibles, accessibles i sostenibles per a totes les 
persones, i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant 
l’ampliació del transport públic, amb especial atenció a les 
necessitats de les persones en situació vulnerable, dones, nenes, 
nens, persones amb discapacitat i persones grans.

ODS 11: CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES

4.     EDUCACIÓ DE QUALITAT (4.5)

ODS COMPLEMENTÀRIES

8.    TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC

INDICADORS

Nombre de rutes, nombre d’assistents diaris...



Servei de transport adaptat i assistit

ACCIÓ

SERVEIS A LES PERSONES

ODS 11: CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES

FITA

11.2. Per a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport 
segurs, assequibles, accessibles i sostenibles per a totes les 
persones, i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant 
l’ampliació del transport públic, amb especial atenció a les 
necessitats de les persones en situació vulnerable, dones, nenes, 
nens, persones amb discapacitat i persones grans.

8.    TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC

ODS COMPLEMENTÀRIES

10.    REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS (10.2)

o Prestar el servei de transport adaptat.

INDICADORS



Arxiu comarcal del Vallès Oriental

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

ODS 11: CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES

FITA

11.4. Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el 
patrimoni cultural i natural del món.

o Participar en la gestió del manteniment de l’Arxiu Comarcal, juntament amb 
l’Ajuntament de Granollers i la Generalitat de Catalunya.

INDICADORS



Declaració de béns culturals d’interès local 
(BCIL)
ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

o Informar de la declaració de Béns Culturals d’Interès Local (BCIL) als 
ajuntaments de menys de 5.000 habitants.

FITA

11.4. Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el 
patrimoni cultural i natural del món.

ODS 11: CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES

16.    PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES (16.6)

ODS COMPLEMENTÀRIES

INDICADORS



Emissió d’informes

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

ODS 11: CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES

FITA

11.6. Per a 2030, reduir l’impacte ambiental negatiu per càpita de 
les ciutats, amb especial atenció a la qualitat de l’aire, així com a la 
gestió dels residus municipals i d’altre tipus.

o Documents d’avaluació ambiental, de plans, programes o projectes.

11.b. Per a 2020, augmentar substancialment el nombre de ciutats 
i assentaments humans que adopten i posen en marxa polítiques i 
plans integrats per promoure la inclusió, l'ús eficient dels recursos, 
la mitigació del canvi climàtic i l’adaptació a aquest, així com la 
resiliència davant dels desastres, i desenvolupar i posar en pràctica 
una gestió integral dels riscos de desastre a tots els nivells, d’acord 
amb el Marc de Senda i per a la reducció del risc de desastres 
2015-2030.

11.    CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES (11.7)

RECOMANACIONSINDICADORS

Nombre d’informes.



Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental 
(PCAA)

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

o Informar sobre les sol·licituds de llicència ambiental, modificacions d'activitats, 
actuacions de control i revisions de llicència en relació amb les activitats de les 
quals la competència d’avaluació correspon al Consell Comarcal, d’acord amb la 
normativa reguladora de la intervenció ambiental sobre activitats, i avaluar-les.

ODS 11: CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES

16.    PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES (16.6)

ODS COMPLEMENTÀRIES

INDICADORS

Indicadors estadístics del nombre d'activitats i per tipologies.



Servei d'assistència tècnica i 
assessorament de medi ambient i 
enginyeria

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

o Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en 
matèria de seguretat i medi ambient sobre les activitats, instal·lacions i 
establiments.

ODS 11: CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES

9.    INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES

ODS COMPLEMENTÀRIES

16.  PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES (16.6)

9.    INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES (9.1 i 9.4)

RECOMANACIONS

11.    CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES (11.6 i 11.b)

INDICADORS

Nombre d’ajuntaments.



Servei d'assistència tècnica i 
assessorament en matèria de mobilitat

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

o Planificar, proposar, dirigir o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els 
projectes, plans, programes, actuacions, ordenances i contractes de serveis en 
l’àmbit de mobilitat.

o Avaluar, informar, proposar, inspeccionar i dur a terme el seguiment sobre tots 
els procediments relacionats amb la mobilitat.

o Informar, proposar, dirigir, dur a terme inspeccions i controls, fer el seguiment i 
assessorar sobre les obres i serveis de titularitat municipal, en l’àmbit de la 
mobilitat.

FITA

11.2. Per a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport 
segurs, assequibles, accessibles i sostenibles per a totes les 
persones, i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant 
l’ampliació del transport públic, amb especial atenció a les 
necessitats de les persones en situació vulnerable, dones, nenes, 
nens, persones amb discapacitat i persones grans.

ODS 11: CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES

RECOMANACIONS

11.    CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES (11.3 i 11.b)

INDICADORS

Nombre d’ajuntaments.



Aspectes mediambientals

ACCIÓ

INSTITUCIÓ

ODS 11: CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES

FITA

11.6. Per a 2030, reduir l’impacte ambiental negatiu per càpita de 
les ciutats, amb especial atenció a la qualitat de l’aire, així com a la 
gestió dels residus municipals i d’altre tipus.

Accions a la seu comarcal:

o Millora de l'aïllament tèrmic de la seu (substitució dels tancaments de les façanes).
o Reforma de la sota coberta amb tecnologia domòtica.
o Substitució dels eixuga mans elèctrics i dispensadors de paper en continu per 

dispensadors de paper amb pretall.
o Instal·lació de detectors de presència en l’enllumenat dels banys i zones de pas.
o Substitució dels mecanismes de les cisternes dels banys per sistemes amb 

interrupció voluntària de la descàrrega.
o Substitució de les aixetes dels banys per incorporar accionament automatitzat.
o Renovació d’equips amb criteris d’eficiència (nevera A+++ i equips de clima A+).
o Incorporació de clàusules ambientals en la contractació (per exemple, en el 

contracte de neteja hem valorat l’ús de productes que disposen d’alguna eco-
etiqueta i, per tant, amb menor impacte ambiental).

o Implantació del treball flexible (des de fa anys al SEAIA). Tot i que ben bé no era 
l’objectiu, és una iniciativa que contribueix a reduir desplaçaments de mobilitat 
laboral i llurs impactes.

9.    INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES (9.4)

RECOMANACIONS

13.    ACCIÓ PEL CLIMA (13.2)

INDICADORS

Indicadors del consum de la casa. 



Producció 
i consum 
responsable
Garantir modalitats de consum i 
producció sostenibles.

ODS 12



Fites 
12.1. Aplicar el Marc decennal de programes sobre modalitats de consum i 
producció sostenibles, amb la participació de tots els països i el lideratge 
dels països desenvolupats, tenint en compte el grau de desenvolupament i 
les capacitats dels països en desenvolupament.

12.2. Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos 
naturals.

12.3. Per a 2030, reduir a la meitat el malbaratament d’aliments per càpita 
mundial en la venda al detall i el consum, així com les pèrdues d’aliments a 
les cadenes de producció i distribució, incloses les pèrdues post-collita.

12.4. Per a 2020, aconseguir la gestió ecològicament racional dels 
productes químics i de tots els residus al llarg del seu cicle de vida, de 
conformitat amb els marcs internacionals convinguts, i reduir-ne de manera 
significativa l’alliberament a l’atmosfera, a l’aigua i al sòl a fi de minimitzar-ne 
els efectes adversos sobre la salut humana i el medi ambient.

12.5. Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus 
mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.

12.6. Encoratjar les empreses, en especial les grans empreses i les 
empreses transnacionals, a adoptar pràctiques sostenibles i a incorporar 
informació sobre la sostenibilitat en el seu cicle de presentació d’informes.

12.7. Promoure pràctiques de contractació pública que siguin sostenibles, 
de conformitat amb les polítiques i prioritats nacionals.

12.8. Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin 
informació i conscienciació pertinents per al desenvolupament i els estils de 
vida sostenibles, en harmonia amb la natura.

12.a. Ajudar els països en desenvolupament a enfortir la seva capacitat 
científica i tecnològica a fi d’avançar cap a modalitats de consum i producció 
més sostenibles.

12.b. Elaborar i aplicar instruments que permetin vigilar els efectes en el 
desenvolupament sostenible a fi d’aconseguir un turisme sostenible que creï 
llocs de treball i promogui la cultura i els productes locals.

12.c. Racionalitzar els subsidis ineficients als combustibles fòssils que 
encoratgen el consum antieconòmic, mitjançant l’eliminació de les 
distorsions del mercat d’acord amb les circumstàncies nacionals, també per 
mitjà d’una reestructuració dels sistemes tributaris i l’eliminació gradual dels 
subsidis perjudicials, quan existeixin, per tal de reflectir-ne l’impacte 
ambiental, tenint plenament en compte les necessitats i condicions 
específiques dels països en desenvolupament i reduint al mínim els 
possibles efectes adversos en el seu desenvolupament, d’una manera que 
permeti protegir les persones pobres i les comunitats afectades.

ODS 12: PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLE



Servei de menjador escolar

ACCIÓ

SERVEIS A LES PERSONES

ODS 12: PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLE

FITA

12.8. Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin 
informació i conscienciació pertinents per al desenvolupament i els 
estils de vida sostenibles, en harmonia amb la natura.

o Promoure un model d’alimentació sostenible i respectuós amb el medi ambient.

13.    ACCIÓ PEL CLIMA (13.3)

ODS COMPLEMENTÀRIES

ACCIÓ FITA

12.8. Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin 
informació i conscienciació pertinents per al desenvolupament i els 
estils de vida sostenibles, en harmonia amb la natura.

o Dotar de contingut l’espai de menjador escolar, entenent aquest com un espai 
educatiu de primer ordre, d’acord amb el pla de funcionament de cada centre.

4.     EDUCACIÓ DE QUALITAT (4.a)

ODS COMPLEMENTÀRIES



Bon govern i gestió ètica

ACCIÓ

INSTITUCIÓ

ODS 12: PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLE

FITA

12.7. Promoure pràctiques de contractació pública que siguin 
sostenibles, de conformitat amb les polítiques i prioritats nacionals.

o Aplicació de criteris de compra pública i condicions addicionals a les licitacions 
(laborals, mediambientals).



Aspectes mediambientals

ACCIÓ

INSTITUCIÓ

ODS 12: PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLE

FITA

12.7. Promoure pràctiques de contractació pública que siguin 
sostenibles, de conformitat amb les polítiques i prioritats nacionals.

o Clàusules mediambientals a la contractació.

ACCIÓ FITA

12.2. Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels 
recursos naturals.

o Reducció del consum del paper i tòner de les impressores mitjançant l'ús de 
dispositius personalitzats.



Acció
Climàtica
Adoptar mesures urgents per 
combatre el canvi climàtic i els 
seus efectes.

ODS 13



Fites 
13.1. Enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats 
amb el clima i els desastres naturals a tots els països.

13.2. Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les 
estratègies i els plans nacionals.

13.3. Millorar l’educació, la conscienciació i la capacitat humana i 
institucional en relació amb la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a 
aquest, la reducció dels efectes i l’alerta primerenca.

13.a. Complir el compromís dels països desenvolupats que són part de la 
Convenció marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic d’assolir, l’any 
2020, l’objectiu de mobilitzar conjuntament 100.000 milions de dòlars 
anuals, procedents del conjunt de les fonts, a fi d’atendre les necessitats 
dels països en desenvolupament respecte de l’adopció de mesures 
concretes de mitigació i la transparència en l’aplicació, i posar en ple 
funcionament el Fons verd per al clima capitalitzant-lo com més aviat millor.

13.b. Promoure mecanismes per a augmentar la capacitat de planificació i 
gestió eficaces en relació amb el canvi climàtic als països menys avançats i 
als petits estats insulars en desenvolupament, centrats concretament en les 
dones, persones joves i comunitats locals i marginades.

ODS 13: ACCIÓ CLIMÀTICA



Servei de menjador escolar

ACCIÓ

SERVEIS A LES PERSONES

ODS 13: ACCIÓ CLIMÀTICA

FITA

13.3. Millorar l’educació, la conscienciació i la capacitat humana i 
institucional en relació amb la mitigació del canvi climàtic, 
l’adaptació a aquest, la reducció dels efectes i l’alerta primerenca.

o Promoure àpats equilibrats elaborats amb producte de qualitat, proximitat, 
temporada i respectuós amb el medi ambient.

RECOMANACIONS

12.    PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLES (12.3)



Vida
Submarina
Conservar i utilitzar de forma 
sostenible els oceans, mars i recursos 
marins per al desenvolupament 
sostenible.

ODS 14



Fites 
14.1. Per al 2025, prevenir i reduir de manera significativa la contaminació 
marina de tota mena, en particular la contaminació produïda per activitats 
realitzades en terra ferma, inclosos els detritus marins i la contaminació per 
nutrients.

14.2. Per al 2020, gestionar i protegir de manera sostenible dels 
ecosistemes marins i costaners amb vista a evitar efectes nocius importants, 
fins i tot mitjançant l'enfortiment de la seva resiliència, i adoptar mesures de 
restauració a fi de restablir la salut i la productivitat dels oceans.

14.3. Reduir al mínim els efectes de l'acidificació dels oceans i fer-hi front, 
incloent-hi la intensificació de la cooperació científica a tots els nivells.

14.4. Per al 2020, reglamentar eficaçment l'explotació pesquera i posar fi a 
la sobrepesca, la pesca il·legal, la pesca no declarada i no reglamentada i les 
pràctiques de pesca destructives, i aplicar plans de gestió amb fonament 
científic per tal de restablir les poblacions de peixos en el termini més breu 
possible, almenys a nivells que puguin produir el màxim rendiment 
sostenible d'acord amb les seves característiques biològiques.

14.5. Per al 2020, conservar almenys el 10% de les zones costaneres i 
marines, de conformitat amb les lleis nacionals i el dret internacional i sobre 
la base de la millor informació científica disponible.

14.6. Per al 2020, prohibir certes formes de subvencions a la pesca que 
contribueixen a la capacitat de sobrepesca i a la sobreexplotació pesquera, 
eliminar les subvencions que contribueixen a la pesca il·legal, no declarada i 
no reglamentada i abstenir d'introduir noves subvencions d'aquesta índole, 
reconeixent que la negociació sobre les subvencions a la pesca en el marc 
de l'Organització Mundial del Comerç ha d'incloure un tracte especial i 
diferenciat, apropiat i efectiu per als països en desenvolupament i els països 
menys avançats.

14.7. Per al 2030, augmentar els beneficis econòmics que els petits Estats 
insulars en desenvolupament i els països menys avançats reben de l'ús 
sostenible dels recursos marins, en particular mitjançant la gestió sostenible 
de la pesca, l'aqüicultura i el turisme.

14.a. Augmentar els coneixements científics, desenvolupar la capacitat de 
recerca i transferir la tecnologia marina, tenint en compte els criteris i 
directrius per a la transferència de tecnologia marina de la Comissió 
Oceanogràfica Intergovernamental, a fi de millorar la salut dels oceans i 
potenciar la contribució de la biodiversitat marina al desenvolupament dels 
països en desenvolupament, en particular els petits Estats insulars en 
desenvolupament i els països menys avançats.

ODS 14: VIDA SUBMARINA



Fites 
14.b. Facilitar l'accés dels pescadors artesanals en petita escala als 
recursos marins i als mercats.

14.c. Millorar la conservació i l'ús sostenible dels oceans i els seus recursos 
aplicant el dret internacional reflectit en la Convenció de les Nacions Unides 
sobre el Dret del Mar, que proporciona el marc jurídic per a la conservació i 
la utilització sostenible dels oceans i els seus recursos, com es recorda en el 
paràgraf 158 del document «El futur que volem».

ODS 14: VIDA SUBMARINA



Vida 
d’ecosistemes 
Terrestres
Protegir, restaurar i promoure l'ús 
sostenible dels ecosistemes terrestres, 
gestionar els boscos de manera 
sostenible, combatre la desertificació, 
aturar i revertir la degradació del sòl i 
aturar la pèrdua de biodiversitat.

ODS 15



Fites 
15.1. Per a 2020, vetllar per la conservació, el restabliment i l’ús sostenible 
dels ecosistemes terrestres i els ecosistemes interiors d’aigua dolça i els 
serveis que proporcionen, en particular els boscos, els aiguamolls, les 
muntanyes i les zones àrides, d’acord amb les obligacions marcades pels 
acords internacionals.

15.2. Per a 2020, promoure la gestió sostenible de tots els tipus de boscos, 
posar fi a la desforestació, recuperar els boscos degradats i incrementar 
substancialment la repoblació forestal i la reforestació a escala mundial.

15.3. Per a 2030, lluitar contra la desertificació, rehabilitar les terres i els 
sòls degradats, incloses les terres afectades per la desertificació, la sequera 
i les inundacions, i procurar assolir un món neutral quant a la degradació de 
les terres.

15.4. Per a 2030, vetllar per la conservació dels ecosistemes muntanyosos, 
incloent-hi la biodiversitat, a fi de millorar-ne la capacitat de proporcionar 
beneficis essencials per al desenvolupament sostenible.

15.5. Emprendre accions urgents i significatives per a reduir la degradació 
dels hàbitats naturals, aturar la pèrdua de biodiversitat i, per a 2020, protegir 
les espècies amenaçades i evitar-ne l’extinció.

15.6. Promoure la participació justa i equitativa dels beneficis que es derivin 
de la utilització de recursos genètics i promoure l’accés adequat a aquests 
recursos, tal com s’ha acordat internacionalment.

15.7. Adoptar mesures urgents per a posar fi a la cacera furtiva i al tràfic 
d’espècies protegides de flora i fauna, i abordar la demanda i l’oferta il·legals 
de productes silvestres.

15.8. Per a 2020, adoptar mesures per a prevenir la introducció d’espècies 
exòtiques invasores i reduir-ne de forma significativa els efectes en els 
ecosistemes terrestres i aquàtics, i controlar o erradicar les espècies 
prioritàries.

15.9. Per a 2020, integrar els valors dels ecosistemes i de la biodiversitat a 
la planificació nacional i local i als processos de desenvolupament, així com a 
les estratègies i als informes de reducció de la pobresa.

15.a. Mobilitzar i augmentar de forma significativa els recursos financers 
procedents de totes les fonts per tal de conservar i utilitzar de forma 
sostenible la biodiversitat i els ecosistemes.

ODS 15: VIDA TERRESTRE



Fites 
15.b. Mobilitzar un volum apreciable de recursos procedents de totes les 
fonts i a tots els nivells per a finançar una gestió forestal sostenible i 
proporcionar incentius adequats als països en desenvolupament perquè 
promoguin aquest tipus de gestió, en particular amb vista a la conservació i 
la reforestació.

15.c. Augmentar el suport mundial a la lluita contra la cacera furtiva i el 
tràfic d’espècies protegides, en particular augmentant la capacitat de les 
comunitats locals per a cercar oportunitats de subsistència sostenible.

ODS 15: VIDA TERRESTRE



Accés motoritzat al medi natural

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

ODS 15: VIDA TERRESTRE

FITA

15.4. Per a 2030, vetllar per la conservació dels ecosistemes 
muntanyosos, incloent-hi la biodiversitat,  a fi de millorar-ne la 
capacitat de proporcionar beneficis essencials per al 
desenvolupament sostenible.

o Gestionar les comunicacions presentades per entitats o grups que organitzin 
activitats amb accés motoritzat al medi natural.

INDICADORS

No hi ha indicador (tràmit molt residual).



Pau, Justícia 
i Institucions 
Sòlides
Promoure societats pacífiques i 
inclusives per aconseguir un 
desenvolupament sostenible, 
proporcionar accés a la justícia per a 
totes les persones i desenvolupar 
institucions eficaces, responsables i 
inclusives a tots els nivells.

ODS 16



Fites 
16.1. Reduir considerablement totes les formes de violència i les taxes de 
mortalitat connexes a tot el món.

16.2. Posar fi al maltractament, l’explotació, el tràfic, la tortura i totes les 
formes de violència contra els infants.

16.3. Promoure l’estat de dret en els àmbits nacionals i internacionals, i 
garantir la igualtat d’accés a la justícia per a totes les persones.

16.4. Per a 2030, reduir de forma significativa el tràfic il·lícit de finances i 
d’armes, enfortir la recuperació i devolució de béns robats, i lluitar contra 
totes les formes de delinqüència organitzada.

16.5. Reduir substancialment totes les formes de corrupció i suborn.

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els 
nivells.

16.7. Garantir l’adopció de decisions inclusives, participatives i 
representatives que responguin a les necessitats a tots els nivells.

16.8. Ampliar i enfortir la participació dels països en desenvolupament en 
les institucions de governança mundial.

16.9. Per a 2030, proporcionar l’accés a una identitat jurídica per a totes les 
persones, en particular mitjançant el registre de naixements.

16.10. Garantir l’accés públic a la informació i protegir les llibertats 
fonamentals, de conformitat amb les lleis nacionals i els acords 
internacionals.

16.a. Enfortir les institucions nacionals pertinents, mitjançant, entre d’altres, 
la cooperació internacional, amb vista a realitzar formació a tots els nivells, 
en particular als països en desenvolupament, per tal de prevenir la violència i 
combatre el terrorisme i la delinqüència.

16.b. Promoure i aplicar lleis i polítiques no discriminatòries en favor del 
desenvolupament sostenible.

ODS 16: PAU, JUSTÍCIA I INSTUTUCIONS SÒLIDES



Oficina comarcal de consum

ACCIÓ

SERVEIS A LES PERSONES

ODS 16: PAU, JUSTÍCIA I INSTUTUCIONS SÒLIDES

FITA

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 

o Informació a les persones consumidores sobre els seus drets i deures i la forma 
d’exercir-los.

16.10. Garantir l'accés públic a la informació i protegir les llibertats 
fonamentals, de conformitat amb les lleis nacionals i els acords 
internacionals.

12.    PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLES

ODS COMPLEMENTÀRIES

12.    PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLES (12.8)

RECOMANACIONS

INDICADORS

Expedients resolts, expedients en curs. 

- Informació a les persones consumidores:
• Nombre de consultes (CON) gestionades i resoltes (atenció presencial a l’oficina, 

telefònica, via web i correus electrònics).
• Nombre de queixes (QUE) rebudes i resoltes.
• Nombre de denúncies (DEN) rebudes i gestionades.

- Resolució de conflictes:
• Nombre de reclamacions (REC) rebudes i gestionades: entrada i derivació a fer la 

mediació, trasllat o arxiu.
• Nombre de Mediacions gestionades i tancades:
• Nombre de reclamacions resoltes per mediació (acord de mediació).
• Nombre de reclamacions arxivades per no haver prosperat la mediació.
• Nombre de reclamacions arxivades per desestimant i altres motius.
• Nombre de reclamacions traslladades a arbitratge.

INDICADORS



Oficina comarcal de consum

ACCIÓ

SERVEIS A LES PERSONES

ODS 16: PAU, JUSTÍCIA I INSTUTUCIONS SÒLIDES

FITA

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 

o Informació a les persones consumidores sobre els seus drets i deures i la forma 
d’exercir-los.

16.10. Garantir l'accés públic a la informació i protegir les llibertats 
fonamentals, de conformitat amb les lleis nacionals i els acords 
internacionals.

12.    PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLES

ODS COMPLEMENTÀRIES

12.    PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLES (12.8)

RECOMANACIONS

INDICADORS

Expedients resolts, expedients en curs. 

- Arbitratge:
• Nombre d’expedients resolts per laude notificat al consumidor.
• Nombre d’expedients inadmesos.
• Nombre d’expedients arxivats.
• Suport administratiu i tècnic en la tramitació d’expedients arbitrals de la JACC.

2) Qualitat dels expedients gestionats, d’acord amb els següents criteris:
• Les consultes han de contenir les dades mínimes que estableix la Instrucció IT-

002-01 i deixar constància de la resposta. Les que no compleixin aquest requisit no 
es comptabilitzaran a efectes de valoració de l’efectivitat de l’encàrrec de gestió.

• Temps de resolució de les consultes:
• 1-15 dies, es valoren al 100%.
• 16 dies-1 mes, es valoren al 50%.
• Més d’un mes, no es tindran en compte.

INDICADORS



Servei de menjador escolar

ACCIÓ

SERVEIS A LES PERSONES

ODS 16: PAU, JUSTÍCIA I INSTUTUCIONS SÒLIDES

FITA

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 

o Garantir el compliment i seguiment del contracte del servei de menjador en 
coordinació amb els centres escolars, AMPES i consells escolars de cada centre.

INDICADORS



Accions per delegació de competències 
de la secretaria general de joventut

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

o Sancionar aquelles infraccions amb les multes corresponents, d’acord amb les 
previsions de la normativa vigent.

o Fer el seguiment i l’actualització del registre de les entitats juvenils, i assessorar-
les en el que calgui.

FITA

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 
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INDICADORS



Àrea bàsica de serveis socials resta de 
municipis del Vallès Oriental

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

o Ocupar-se de l’assessorament i la formació dels recursos humans en matèria de 
serveis socials i exercir un primer nivell de supervisió i control, sens perjudici de 
les competències atribuïdes a altres administracions.

o Proporcionar suport informatiu i estadístic a les tasques de planificació i 
avaluació de l’Administració de la Generalitat.

FITA

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 

ODS 16: PAU, JUSTÍCIA I INSTUTUCIONS SÒLIDES

INDICADORS



Pla comarcal de ciutadania i immigració 
del Vallès Oriental

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

o Posar a l’abast dels i les professionals eines i serveis, per tal de facilitar i millorar 
la comunicació, comprensió i entesa amb els diferents col·lectius.

FITA

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 

ODS 16: PAU, JUSTÍCIA I INSTUTUCIONS SÒLIDES

INDICADORS



Pla comarcal de joventut - Protocol 
d'Intervenció Estratègica Comarcal en 
polítiques de Joventut (PIECJ)

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

o Donar suport als ajuntaments i als professionals en el desenvolupament de 
polítiques locals de joventut, mitjançant la creació d’espais de debat i reflexió, de 
suport tècnic per a l’elaboració dels plans locals de joventut, i proposar i oferir 
formació, sempre tenint en compte les demandes dels professionals de joventut.

o Disposar d’una estructura organitzativa en els municipis per tal de fomentar el 
treball interinstitucional i la cohesió dels serveis dirigits a la població jove de la 
comarca.

FITA

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 

ODS 16: PAU, JUSTÍCIA I INSTUTUCIONS SÒLIDES

INDICADORS



Programa de suport als serveis socials

ACCIÓ

SERVEIS A LES PERSONES

ODS 16: PAU, JUSTÍCIA I INSTUTUCIONS SÒLIDES

FITA

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 

o Impulsar el treball comarcal per portar a terme les línies consensuades.

10.    REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS 

ODS COMPLEMENTÀRIES

17.    ALIANÇA PELS OBJECTIUS

INDICADORS

Ús de l’eina de diagnòstic SSM. S’hi està treballant, segurament en el 
següent contracte programa vindrà vinculat amb un indicador.



Servei comarcal d’oficina tècnica de medi 
ambient i territori

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

o Redacció d’estudis de programació, memòries, projectes i estudis de seguretat i 
salut d’obres o serveis municipals.

FITA

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 

ODS 16: PAU, JUSTÍCIA I INSTUTUCIONS SÒLIDES

ODS COMPLEMENTÀRIES

9.    INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES (9.1 i 9.4)

11.    CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES (11.3, 11.6, 11.7 i 11.b)

INDICADORS

Nombre d’Ajuntaments. 



Servei comarcal d’oficina tècnica de medi 
ambient i territori

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

FITA

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 

ODS 16: PAU, JUSTÍCIA I INSTUTUCIONS SÒLIDES

o Expedients de contractació, gestió, manteniment i millora de serveis municipals.

o Assessorament als ajuntaments en la resta de funcions atribuïdes per la 
normativa d’autoprotecció.

INDICADORS



Servei comarcal de gestió energètica i 
d’aigua (GEA)

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

o Seguir l’execució correcta dels contractes dels serveis de proveïment d’energia i 
d’aigua dels municipis i revisar la facturació mitjançant un programa de gestió 
energètica, centrant l’atenció en les lectures estimades, la correlació de lectures, 
les tarifes i preus, el terme de potència, el terme d’energia, les possibles 
penalitzacions. Al mateix temps s’avaluarà la coherència entre usos i consums i 
les possibles desviacions dels consums.

o Informar sobre el desenvolupament i resultats del servei així com sobre el 
comportament anual dels subministraments municipals.

FITA

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 

ODS 16: PAU, JUSTÍCIA I INSTUTUCIONS SÒLIDES

INDICADORS



Servei d’assessorament en la intervenció 
de les administracions públiques en 
matèria de protecció als infants i 
adolescents i en els procediments 
administratius corresponents
ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

o Reforçar i millorar la qualitat del treball comarcal que amb relació a l’atenció i 
intervenció en infància i adolescència en risc que es duu a terme al Vallès 
Oriental.

FITA

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 

ODS 16: PAU, JUSTÍCIA I INSTUTUCIONS SÒLIDES

ODS COMPLEMENTÀRIES

4.     EDUCACIÓ DE QUALITAT (4.2, 4.3 i 4.5)

10.    REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS (10.2 i 10.3)

INDICADORS

Nombre d’intervencions. 



Servei d’assessorament en la intervenció 
de les administracions públiques en 
matèria de protecció als infants i 
adolescents i en els procediments 
administratius corresponents
ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

o Dotar de seguretat i qualitat jurídica les intervencions dels serveis socials en 
matèria d’atenció a la infància i adolescència en risc, tot garantint el rigor en els 
procediments administratius que aquestes intervencions comporten. 

FITA

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 

ODS 16: PAU, JUSTÍCIA I INSTUTUCIONS SÒLIDES

RECOMANACIONS

4.     EDUCACIÓ DE QUALITAT (4.3 i 4.5)

10.    REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS (10.2)

INDICADORS



Servei d’assessorament en la intervenció 
de les administracions públiques en 
matèria de protecció als infants i 
adolescents i en els procediments 
administratius corresponents
ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

o Incorporar la mirada jurídica en la praxi i posicionament dels professionals de la 
comarca en l’atenció i protecció dels menors.

FITA

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 
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INDICADORS



Servei d’assessorament jurídic 
d’estrangeria (SAJE)

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

o Establiment de canals de coordinació i comunicació entre altres serveis 
especialitzats, administracions i entitats.

FITA

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 

ODS 16: PAU, JUSTÍCIA I INSTUTUCIONS SÒLIDES

RECOMANACIONS

10.    REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS (10.7)

ACCIÓ

o Formació, capacitació i informació a professionals i a la ciutadania sobre 
qüestions legislatives específiques.

FITA

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 

INDICADORS

INDICADORS



Servei d’assessorament tècnic d’infància 
i família

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

o Reforçar i millorar la qualitat del treball comarcal que amb relació a l’atenció i 
intervenció en infància i adolescència en risc que es duu a terme al Vallès 
Oriental.

FITA

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 

ODS 16: PAU, JUSTÍCIA I INSTUTUCIONS SÒLIDES

ODS COMPLEMENTÀRIES

4.     EDUCACIÓ DE QUALITAT (4.5)

ACCIÓ

o Planificar i participar en formacions específiques d’atenció a la infància i 
l’adolescència.

FITA

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 

INDICADORS

INDICADORS

Nombre d'assessoraments. 



Servei d’assessorament tècnic en gent gran

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS
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FITA

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 

o Informació, assessorament, acompanyament i suport a professionals en situacions 
socials que afecten a persones grans.

10.    REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS (10.2) 

ODS COMPLEMENTÀRIES

RECOMANACIONS

3.    SALUT I BENESTAR

ACCIÓ FITA

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 

o Establiment de canals de coordinació i comunicació entre els diferents àmbits 
d’atenció a persones grans.

INDICADORS

INDICADORS



Servei d'assistència jurídica

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

ODS 16: PAU, JUSTÍCIA I INSTUTUCIONS SÒLIDES

FITA

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 

o Orientació jurídica.

8.    TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC 

ODS COMPLEMENTÀRIES

INDICADORS

Nombre d’Ajuntaments. 



Servei d'assistència tècnica i 
assessorament en arxiu i gestió 
documental
ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

o Determinar els criteris bàsics d’organització de l’arxiu i la documentació.

FITA

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 

ODS 16: PAU, JUSTÍCIA I INSTUTUCIONS SÒLIDES

INDICADORS



Servei d'assistència tècnica i 
assessorament en matèria de mobilitat

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

o Servei d'assistència tècnica i assessorament en matèria de mobilitat.

FITA

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 

ODS 16: PAU, JUSTÍCIA I INSTUTUCIONS SÒLIDES

INDICADORS



Servei d'assistència tècnica i 
assessorament en TIC

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

Estudi de costos i telefonia i dades: Realitzar una auditoria, assessorament i 
acompanyament en referència a la telefonia i les noves tecnologies.

- Anàlisi de la despesa en telefonia i dades
- Assessorament en serveis de telefonia
- Assessorament en servei de correu i Internet mòbil
- Assessorament en servei de dades i ADSL
- Inventari de les xarxes telefòniques
- Simplificar i ordenar les línies de la facturació
- Estudis de rendiment
- Ús dels mòbils
- Implantar l’administració electrònica

FITA

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 

ODS 16: PAU, JUSTÍCIA I INSTUTUCIONS SÒLIDES

8.    TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC 

ODS COMPLEMENTÀRIES

INDICADORS

- Indicadors consorci AOC ús de les seves eines són públics.

- Indicadors resolució d’incidències i temps (quan triguem) és un 
indicador intern.

- Indicadors de consum de telefonia: és un indicador intern.



Servei d'assistència tècnica i 
assessorament en TIC

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

Assessorament, formació i implantació de les eines CAOC: Relacions amb la 
ciutadania i empresa:
- e-NOTUM: notificació electrònica
- e-FACT: factura electrònica
- e-TRAM: tràmits en línia
- Representa: gestor de representacions
- FUE Local: per a la tramitació d’activitats empresarials

Transparència i govern obert:
- Transparència i SEU-e: adaptació a la Llei de Transparència
- e-TAULER: tauler d’anuncis i edictes

Contractació:
- PSCP: plataforma de Serveis de Contractació Pública
- e-Licita: licitacions electròniques
- e-Subhasta: subhasta electrònica
- TEEC: tramitador d’expedients de contractació
- Registre públics de contractes: registre de contractes

FITA

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 

ODS 16: PAU, JUSTÍCIA I INSTUTUCIONS SÒLIDES

8.    TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC 

ODS COMPLEMENTÀRIES

INDICADORS

- Indicadors consorci AOC ús de les seves eines són públics.

- Indicadors resolució d’incidències i temps (quan triguem) és un 
indicador intern.

- Indicadors de consum de telefonia: és un indicador intern.



Servei d'assistència tècnica i 
assessorament en TIC

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

Identitat digital i signatura electrònica:
- Vàlid: integrador de serveis d’identitat digital de Catalunya 
- Porta signatures: gestió de processos de signatura de documents
- T-CAT: certificats digitals per a les administracions
- ER- idCAT: entitat de registre idCAT
- PSA: Plataforma de Signatura Avançada
- Segell de temps: marca de temps fiable i segura

Acompanyament a la transformació digital:
- Seguretat (CESICAT): assessorament en la seguretat dels sistemes d’informació
- E-SET: el mètode de treball per digitalitzar la gestió interna

Relació entre administracions:
- Via Oberta: intercanvi de dades entre administracions
- EACAT Tràmits: tramitació interadministrativa
- SIGNA: sala virtual de signatura de convenis i altres documents

FITA

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 
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- Indicadors de consum de telefonia: és un indicador intern.



Servei d'assistència tècnica i 
assessorament en TIC

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

Serveis Socials:
- HÈSTIA: gestió de serveis socials

Gestió documental:
- DESA’L: repositori d’expedients/documents en tràmit
- iARXIU: preservació i arxiu electrònic

Registre:
- ERES: registre d’entrada i sortida
- CÒPIA: còpies autèntiques
- Registre unificat (MUX): registre integrat dels serveis AOC

FITA

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 
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8.    TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC 

ODS COMPLEMENTÀRIES

INDICADORS

- Indicadors consorci AOC ús de les seves eines són públics.

- Indicadors resolució d’incidències i temps (quan triguem) és un 
indicador intern.

- Indicadors de consum de telefonia: és un indicador intern.



Servei d'assistència tècnica i 
assessorament en TIC

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

Dades:

o Fer un inventari de tots aquells tractaments de dades. Preventivament, cal fer 
l’avaluació de l’impacte de la utilització de mitjans electrònics sobre la privacitat, 
prèviament a la implantació dels serveis, pel que fa a la tramitació del 
procediment electrònicament. 

o L’Administració recull moltes dades personals, perquè les necessita per complir 
les seves obligacions i donar els serveis que li demanen. Per evitar un ús arbitrari 
d’aquestes dades, s’estableix un conjunt d’obligacions regulades al Reglament 
(UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i 
a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE 
i la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal. 

o Algunes obligacions serien, a tall d’exemple: facilitar el dret d’informació; obtenir 
el consentiment, si escau; legitimar les cessions de dades, i implantar les 
mesures de seguretat.

FITA

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 
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8.    TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC 

ODS COMPLEMENTÀRIES

INDICADORS

- Indicadors consorci AOC ús de les seves eines són públics.

- Indicadors resolució d’incidències i temps (quan triguem) és un 
indicador intern.

- Indicadors de consum de telefonia: és un indicador intern.



Servei d'assistència tècnica i 
assessorament en TIC

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

Anàlisi d’inventari programari i maquinari:
- Creació d’un inventari exhaustiu d’ordinadors, electrònica de xarxa, dels equips 

d’impressió i dels seus consumibles -programari (software), maquinari 
(hardware), entre d’altres.

- Creació de mapes del programari (software) instal•lat en els ordinadors.
- Pautes adequació i actualització
- Creació i manual de bones pràctiques

Gestió de compres Tic i millora d’estalvi (no inclou software a mida)
- Compra segons requisits mínims inventari
- Recepció i comprovar la compra

Anàlisi i gestió de parc d’impressores i digitalització.
- Valorar amb quines eines milloraria el servei d’impressió, escaneig, fax...
- Formació al personal de tasques de perfil baix
- Configurar el programari

FITA

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 
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8.    TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC 

ODS COMPLEMENTÀRIES

INDICADORS

- Indicadors consorci AOC ús de les seves eines són públics.
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- Indicadors de consum de telefonia: és un indicador intern.



Servei d'assistència tècnica i 
assessorament en TIC

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

Informàtica i sistemes:
- Mantenir i reparar tota la infraestructura d’equips informàtics, servidors, i 

infraestructures de virtualització.
- Preparar els equips suport remot a través d’Internet.
- Comprar el material per a la reparació i manteniment.

Seguretat i xarxes:
- Implantar el servei del CESICAT per veure les deficiències del web municipal, i 

altres serveis prestats a traves d’internet i al posterior anàlisi.
- Proposta i aplicació de mesures correctives d’acord amb als informes del 

CESICAT.
- Establir protocols per salvaguardar les còpies de seguretat.
- Definició de polítiques de seguretat en tallafocs d’acord amb grups d’usuaris o 

màquines, així com aplicació de polítiques de restricció a la xarxa pública i privada
- Programació i instal·lació de commutadors (switch),  encaminadors (routers) i 

tallafocs (firewalls)
- Interconnexió de seu amb altres edificis via VPN site a site (connector edificis)

FITA

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 
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INDICADORS

- Indicadors consorci AOC ús de les seves eines són públics.
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- Indicadors de consum de telefonia: és un indicador intern.



Servei d'assistència tècnica i 
assessorament en TIC

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

Seguretat i xarxes:
- Assessorament jurídic del reglament de teletreball
- VPN Client 2 Site (Treballador <-> Organització)

Prestar assistència en l’àmbit de l’administració electrònica:
- Cedir una instància d’ús del programa de gestió d’expedients i gestió 

documental, d’ara endavant PROGRAMA, a l’ens que ho sol·liciti.
- Disposar del hòsting que permeti l’allotjament del PROGRAMA i emmagatzemar 

la informació que es generi mitjançant aquest.
- Ocupar-se del manteniment del PROGRAMA que inclou, la disponibilitat del 

sistema, el rendiment i els canvis de versió.

FITA

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 
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ODS COMPLEMENTÀRIES
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Servei d'assistència tècnica i 
assessorament en TIC

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

Assumir la direcció d’implementació del PROGRAMA, que inclou les 
funcions següents: 

1. Gestionar i supervisar el projecte de desplegament del PROGRAMA.

2. Gestionar la configuració i parametrització del sistema.

3. Prestar suport en els processos de canvi organitzatiu i gestió del canvi originats 
per la implementació del PROGRAMA.

4. Prestar suport pel que fa a la gestió d’incidències en relació amb l’ús de 
documents electrònics.

5. Assumir la direcció i supervisió de la resta de perfils associats al servei.

FITA

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 
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Servei d'assistència tècnica i 
assessorament en TIC

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

Posar a disposició del ens que ho sol•liciti un equip d’implementació del 
PROGRAMA integrat per professionals amb competències jurídiques, arxivístiques i 
en tecnologies de la informació i de la comunicació, que amb la col•laboració del 
personal del ens sol•licitant, desenvolupi les funcions següents:

1. Acompanyar i donar suport durant la implementació del PROGRAMA. 
2. Assessorar sobre els canvis organitzatius derivats de la implementació del 
PROGRAMA, entre d’altres, la metodologia de treball del registre, l’atenció a 
ajuntaments i ciutadans i l’arxiu.
3. Assessorar sobre com simplificar els processos i explotar les funcionalitats que 
ofereix el PROGRAMA, definir les tipologies d’expedients i procediments electrònics.
4. Identificar, dissenyar, sistematitzar, parametritzar i configurar un catàleg de 
tràmits electrònics.
5. Gestionar els usuaris del PROGRAMA.
6. Assessorar en relació amb els canvis normatius que afectin a l’expedient 
electrònic.
7. Organitzar sessions formatives i informatives adreçades al personal per a la 
implementació del PROGRAMA.

FITA

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 
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Servei d'assistència tècnica i 
assessorament en TIC

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

Un cop implementat el PROGRAMA, oferir un servei de suport en relació 
amb les incidències i els dubtes derivats de la utilització del PROGRAMA. 

o L’activitat d’assistència es durà a terme indistintament des de les dependències 
del Consell Comarcal o presencialment des de les dependències del sol·licitant.

FITA

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 
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Servei de Millora i Estratègia Corporativa

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

ODS 16: PAU, JUSTÍCIA I INSTUTUCIONS SÒLIDES

FITA

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 

Qualitat i la Millora Institucional:
Les actuacions de millora de les administracions públiques se centren 
prioritàriament en tres àmbits, simultàniament:

• L’eficiència dels processos
• La interacció amb les persones usuàries dels serveis, que comporta un 
reforçament  dels valors de transparència, participació i accessibilitat.
• La millora contínua i innovació

En aquest àmbit d’actuació cerquem:
• Administració de qualitat
• Acompanyament i assessorament: bon tracte
• Empatia i proximitat amb els ciutadans
• Agilitat en la millora
• Accessibilitat en sentit ampli
• Millorar l’atenció al ciutadà
• Millora dels espais
• Coordinació entre administracions i actualització de la informació que 
disposem
• Redissenyar un model d’organització de la institució
• Gestió més eficient i eficaç
• Tràmits fàcils i clars, menys burocràcia: treballar models genèrics d’instància

INDICADORS

Memòria Anual. 



Servei de Millora i Estratègia Corporativa

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

ODS 16: PAU, JUSTÍCIA I INSTUTUCIONS SÒLIDES

FITA

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 

Cultura Organitzativa:
La cultura organitzativa són uns conjunts de valors, símbols i rituals compartits 
pels integrants d’una determinada empresa que descriu la manera com es fan 
les coses en una organització per solucionar problemes interns i les relacions 
amb els clients i proveïdors de l’entorn.

En aquest àmbit d’actuació cerquem:
• Compromís, exemplaritat i claredat
• Difusió i comunicació externa d’allò que fem
• Fer més entenedors els criteris d’accés als serveis
• Transparència
• Millorar la web
• Exercir lideratge comarcal
• Imparcialitat, equitat i honestedat
• RSC i Ètica corporativa
• Millorar la comunicació interna
• Participació dels treballadors
• Cohesió

13.    ACCIÓ PEL CLIMA (13.3)

RECOMANACIONS

INDICADORS



Servei d’interpretació lingüística

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

ODS 16: PAU, JUSTÍCIA I INSTUTUCIONS SÒLIDES

FITA

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 

o Informar a els diferents serveis públics municipals i comarcals de les 
característiques, funcions i de l’accés al Servei d’interpretació lingüística, i fer-ne 
difusió.

INDICADORS



Serveis de certificació digital

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

ODS 16: PAU, JUSTÍCIA I INSTUTUCIONS SÒLIDES

FITA

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 

o Emetre, verificar, distribuir, habilitar, renovar i revocar els certificats.

INDICADORS

Consorci AOC ens fa auditories bianuals. Tenim un excel en que 
podem saber el volum (tipus de certificats/nombre de targetes 
mensuals/nombre totals per ajuntament) és un indicador intern.



Suport als serveis de telecomunicacions: 
veu, mòbil i dades

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

FITA

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 

ODS 16: PAU, JUSTÍCIA I INSTUTUCIONS SÒLIDES

o Facilitar les tasques d’implantació de nous operadors i de noves solucions 
tècniques, en coordinació amb DIBA/LOCALRET.

INDICADORS

Sí, nombre ajuntaments que participen a la compra agregada.



Xarxa transició educació-treball (TET)

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

ODS 16: PAU, JUSTÍCIA I INSTUTUCIONS SÒLIDES

FITA

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 

o Donar suport al personal  tècnic que assessora els  joves de la comarca per 
facilitar-los aquest procés de transició, a través del treball en xarxa i propiciant 
l’intercanvi d’experiències.

17.    ALIANÇA PELS OBJECTIUS

ODS COMPLEMENTÀRIES

INDICADORS



Servei d'atenció integral (SAI) (NOVA)

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

ODS 16: PAU, JUSTÍCIA I INSTUTUCIONS SÒLIDES

FITA

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 

o Oferir informació i recursos sobre diversitat sexual i de gènere als diferents 
serveis i equipaments dels municipis de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials resta 
Vallès Oriental.

INDICADORS



Impuls i dinamització dels polígons 
d’activitat econòmica

ACCIÓ

DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC

FITA

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 

ODS 16: PAU, JUSTÍCIA I INSTUTUCIONS SÒLIDES

Sistema d’informació de PAE del Vallès Oriental. 

o Observatori dels Polígons d’Activitat Econòmica. Anàlisi i difusió d’informació 
d’interès sobre els PAE del Vallès Oriental. 

o Gestió del Portal Web de Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès Oriental. 

o Gestió de la base de dades d’empreses ubicades als PAE del Vallès Oriental. 

o Gestió de l’oferta immobiliària de naus i solars als PAE del Vallès Oriental. 

INDICADORS



Observatori-centre d’estudis 
del Vallès Oriental

ACCIÓ

DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC

FITA

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 
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Publicació d’estudis i anàlisis socioeconòmics de la comarca del Vallès 
Oriental i dels seus municipis: 

L’Observatori-Centre d’Estudis publica diferents estudis i anàlisis sobre l’evolució de 
la realitat socioeconòmica de la comarca. Aquesta tasca es desenvolupa amb les 
següents publicacions: 

• Butlletí d’atur registrat, 
• Butlletí de contractació, mercat de treball i estructura productiva 
• Informes de conjuntura econòmica
• Estudis monogràfics d’interès territorial: nivell d’estudis, anàlisi-socioeconòmic, etc.
• Diagnosi integral i mapatge dels polígons d’activitat econòmica del Vallès Oriental 
• Notes informatives (Dades de caràcter sociodemogràfic i de prestacions per 
desocupació) i estadística municipal Atles Socioeconòmic.

8.    TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC (8.3)

ODS COMPLEMENTÀRIES

INDICADORS



Servei de turisme

ACCIÓ

DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC

ODS 16: PAU, JUSTÍCIA I INSTUTUCIONS SÒLIDES

FITA

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 

EIX ESTRATÈGIC 4: TURISME INTEL•LIGENT

o Recollir les principals dades i indicadors turístics per tal de facilitar una presa de 
decisions responsable i intel·ligent per a tots els agents turístics.

INDICADORS



Bon govern i gestió ètica

ACCIÓ

INSTITUCIÓ

ODS 16: PAU, JUSTÍCIA I INSTUTUCIONS SÒLIDES

FITA

16.5. Reduir substancialment totes les formes de corrupció i 
suborn.16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i 
transparents a tots els nivells. 16.7 Garantir l’adopció de decisions 
inclusives, participatives i representatives que responguin a les 
necessitats a tots els nivells.

o Pla d'infraestructura ètica (PIE).

16.10. Garantir l’accés públic a la informació i protegir les llibertats 
fonamentals, de conformitat amb les lleis nacionals i els acords 
internacionals. 

16.b. Promoure i aplicar lleis i polítiques no discriminatòries en 
favor del desenvolupament sostenible.

INDICADORS



Bon govern i gestió ètica

ACCIÓ

INSTITUCIÓ

ODS 16: PAU, JUSTÍCIA I INSTUTUCIONS SÒLIDES

FITA

16.5. Reduir substancialment totes les formes de corrupció i 
suborn.16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i 
transparents a tots els nivells. 16.7 Garantir l’adopció de decisions 
inclusives, participatives i representatives que responguin a les 
necessitats a tots els nivells.

o Codi ètic.

o Bústia ètica - canal de denúncies.

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 

16.7. Garantir l’adopció de decisions inclusives, participatives i 
representatives que responguin a les necessitats a tots els nivells.

16.10. Garantir l’accés públic a la informació i protegir les llibertats 
fonamentals, de conformitat amb les lleis nacionals i els acords 
internacionals. 

16.b. Promoure i aplicar lleis i polítiques no discriminatòries en 
favor del desenvolupament sostenible.

INDICADORS



Bon govern i gestió ètica

ACCIÓ

INSTITUCIÓ

ODS 16: PAU, JUSTÍCIA I INSTUTUCIONS SÒLIDES

FITA

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 

o Portal de transparència.

INDICADORS

Indicadors de transparència: https://www.seu-
e.cat/ca/web/ccvallesoriental/govern-obert-i-
transparencia/serveis-i-tramits/estat-dels-serveis/indicadors-de-
transparencia

https://www.seu-e.cat/ca/web/ccvallesoriental/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/estat-dels-serveis/indicadors-de-transparencia


Bon govern i gestió ètica

ACCIÓ

INSTITUCIÓ

ODS 16: PAU, JUSTÍCIA I INSTUTUCIONS SÒLIDES

FITA

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 

o Cercle de seguretat i dades. 

INDICADORS

Indicadors extrets del CAU.



Bon govern i gestió ètica

ACCIÓ

INSTITUCIÓ

ODS 16: PAU, JUSTÍCIA I INSTUTUCIONS SÒLIDES

FITA

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 

o Cartes de servei. 

INDICADORS

Indicador dels compromisos de la carta.



Bon govern i gestió ètica

ACCIÓ

INSTITUCIÓ

ODS 16: PAU, JUSTÍCIA I INSTUTUCIONS SÒLIDES

FITA

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents 
a tots els nivells. 

o Cercle de Comunicació interna.

o Cercle de seguretat i dades.

o Donar compte de les memòries de diversos serveis.

o Pla normatiu.

o Definició de polítiques públiques.

o Rendició de comptes.

o Avaluació de polítiques públiques.

INDICADORS



Aliança pels 
objectius
Enfortir els mitjans per a implementar i 
revitalitzar l'Aliança Mundial per al 
Desenvolupament Sostenible.

ODS 17



Fites 
17.1. Enfortir la mobilització de recursos interns, també mitjançant la 
prestació de suport internacional als països en desenvolupament, a fi de 
millorar la capacitat nacional per a recaptar ingressos fiscals i d’altra índole.

17.2. Vetllar perquè els països desenvolupats compleixin plenament els 
seus compromisos en relació amb l’ajut oficial al desenvolupament (AOD), 
inclòs el compromís adquirit per nombrosos països desenvolupats d’assolir 
l’objectiu de destinar el 0,7% del producte nacional brut (PNB) a l’AOD i del 
0,15% al 0,20% del PNB a l’AOD dels països menys avançats, i encoratjar els 
proveïdors d’AOD que considerin fixar una meta per tal de destinar almenys 
el 0,20% del PNB a l’AOD dels països menys avançats.

17.3. Mobilitzar recursos financers addicionals provinents de múltiples fonts 
per als països en desenvolupament.

7.4. Assistir els països en desenvolupament per a aconseguir la 
sostenibilitat del deute a llarg termini amb polítiques coordinades orientades 
a fomentar el finançament, l’alleujament i la reestructuració del deute, si 
escau, i fer front al deute extern dels països pobres altament endeutats a fi 
de reduir l’endeutament excessiu.

17.5. Adoptar i aplicar sistemes de promoció d’inversió a favor dels països 
menys avançats.

17.6. Millorar la cooperació regional i internacional nord-sud, sud-sud i 
triangular i l’accés a la ciència, tecnologia i innovació, i augmentar l’intercanvi 
de coneixements en condicions mútuament convingudes, entre d’altres 
maneres millorant la coordinació entre els mecanismes existents, en 
particular en l’àmbit de les Nacions Unides, i mitjançant un mecanisme 
global de facilitació de la tecnologia.

17.7. Promoure el desenvolupament, així com la transferència, divulgació i 
difusió de tecnologies ecològicament racionals als països en 
desenvolupament en condicions favorables, incloent-hi condicions 
concessionàries i preferencials, de mutu acord.

17.8. Posar en ple funcionament, a tot tardar el 2017, el banc de tecnologia i 
el mecanisme de suport a la ciència, tecnologia i innovació per als països 
menys avançats, i augmentar l’ús de tecnologies instrumentals, en particular 
de les tecnologies de la informació i la comunicació.

17.9. Augmentar el suport internacional a la implementació eficaç i amb 
objectius concrets de programes de formació als països en 
desenvolupament per tal de donar suport als plans nacionals orientats a 
aplicar tots els Objectius de Desenvolupament Sostenible, mitjançant, entre 
d’altres, la cooperació nord-sud, sud-sud i triangular.

ODS 17: ALIANÇA PELS OBJECTIUS



Fites 
17.10. Promoure un sistema de comerç multilateral universal, basat en 
normes, obert, no discriminatori i equitatiu en el marc de l’Organització Mundial 
del Comerç, mitjançant, entre d’altres, la conclusió de negociacions d’acord 
amb el Programa de Doha per al desenvolupament.

17.11. Augmentar de manera significativa les exportacions dels països en 
desenvolupament, en particular amb la perspectiva de duplicar la participació 
dels països menys avançats en les exportacions mundials per a 2020.

17.12. Aconseguir la implementació oportuna d’un accés permanent als 
mercats, sense aranzels ni quotes per a tots els països menys avançats, de 
conformitat amb les decisions de l’Organització Mundial del Comerç, i, entre 
d’altres, vetllant per tal que les normes d’origen preferencials aplicables a les 
importacions dels països menys avançats siguin transparents i senzilles, i 
contribueixin a facilitar l’accés als mercats.

17.13. Augmentar l’estabilitat macroeconòmica mundial, mitjançant, entre 
d’altres, la coordinació i coherència de polítiques.

17.14. Millorar la coherència de polítiques per al desenvolupament sostenible.

17.15. Respectar el lideratge i la política de cada país per a establir i aplicar 
polítiques orientades a l’erradicació de la pobresa i la promoció del 
desenvolupament sostenible.

17.16. Enfortir l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible, 
complementada per aliances entre múltiples actors que mobilitzin i promoguin 
l’intercanvi de coneixements, expertesa, tecnologies i recursos financers, amb 
la finalitat de donar suport a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible a tots els països, en particular als països en desenvolupament.

17.17. Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en els àmbits 
públic, publicoprivat i de la societat civil, aprofitant l’experiència i les 
estratègies d’obtenció de recursos dels partenariats.

17.18. Per a 2020, millorar la prestació de suport a la formació per als països 
en desenvolupament, inclosos els països menys avançats i els petits estats 
insulars en desenvolupament, amb la perspectiva d’augmentar de forma 
significativa la disponibilitat de dades actualitzades, fiables i de qualitat, 
desglossades per grups d’ingressos, gènere, edat, raça, origen ètnic, condició 
migratòria, discapacitat, ubicació geogràfica i altres característiques pertinents 
segons el context nacional.

17.19. Per a 2030, aprofitar les iniciatives existents per a elaborar indicadors 
que permetin mesurar els progressos aconseguits en matèria de 
desenvolupament sostenible i constitueixin un complement dels indicadors 
utilitzats per a mesurar el producte interior brut, i donar suport a la formació en 
estadística als països en desenvolupament.

ODS 17: ALIANÇA PELS OBJECTIUS



Pla comarcal d’igualtat de gènere

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

ODS 17: ALIANÇA PELS OBJECTIUS

o Informar i fer difusió del II Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere als municipis, tot 
promovent l’adhesió i el compromís dels ajuntaments de la comarca que no 
disposen de pla municipal d’igualtat de gènere.



Pla comarcal de ciutadania i immigració 
del Vallès Oriental

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

ODS 17: ALIANÇA PELS OBJECTIUS

o Oferir dades estadístiques anuals respecte a l’evolució demogràfica de la 
població estrangera des de l’Observatori - centre d’estudis Vallès Oriental.

o Promoure la coordinació de les diferents administracions i agents de la comarca. 



Pla comarcal de joventut - Protocol 
d'Intervenció Estratègica Comarcal en 
polítiques de Joventut (PIECJ)

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

ODS 17: ALIANÇA PELS OBJECTIUS

o Donar suport als ajuntaments en el desenvolupament de polítiques locals de 
joventut.

o Optimitzar i oferir als municipis els recursos supramunicipals en matèria de 
joventut existents, d’acord amb els eixos del Pla Nacional de Joventut.



Servei d’assessorament en la intervenció 
de les administracions públiques en 
matèria de protecció als infants i 
adolescents i en els procediments 
administratius corresponents

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

ODS 17: ALIANÇA PELS OBJECTIUS

o Generar coneixement compartit.

o Connectar la intervenció local amb l’àmbit supracomarcal i institucional.



Servei d’assessorament tècnic d’infància 
i família

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

ODS 17: ALIANÇA PELS OBJECTIUS

o Connectar la intervenció local amb l’àmbit supracomarcal i institucional.

INDICADORS



Servei d'assistència tècnica i 
assessorament d'arquitectura

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

ODS 17: ALIANÇA PELS OBJECTIUS

o Connectar la intervenció local amb l’àmbit supracomarcal i institucional.

INDICADORS



Servei d'assistència tècnica i 
assessorament d'arquitectura tècnica

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

ODS 17: ALIANÇA PELS OBJECTIUS

o Connectar la intervenció local amb l’àmbit supracomarcal i institucional.

INDICADORS



Servei d'assistència tècnica i 
assessorament de medi ambient i 
enginyeria

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

ODS 17: ALIANÇA PELS OBJECTIUS

o Connectar la intervenció local amb l’àmbit supracomarcal i institucional.

INDICADORS



Servei d'assistència tècnica i 
assessorament en matèria de mobilitat

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

ODS 17: ALIANÇA PELS OBJECTIUS

o Connectar la intervenció local amb l’àmbit supracomarcal i institucional.

INDICADORS



Servei d'assistència tècnica i 
assessorament en matèria de salut

ACCIÓ

SERVEIS ALS MUNICIPIS

ODS 17: ALIANÇA PELS OBJECTIUS

o Connectar la intervenció local amb l’àmbit supracomarcal i institucional.

INDICADORS



Servei de turisme

ACCIÓ

DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC

ODS 17: ALIANÇA PELS OBJECTIUS

EIX ESTRATÈGIC 5: ASSESSORAMENT I GOVERNANÇA

o Treballar en xarxa per aconseguir un sector turístic coordinat i alhora crear 
sinergies per potenciar la Destinació Turística Barcelona.

INDICADORS

Nombre d’empreses turístiques que formen part de les accions, 
nombre d'ajuntaments, nombre de participants en les diferents 
accions (nombre de networkings), nombre d'accions de difusió.



Aspectes de drets humans

ACCIÓ

INSTITUCIÓ

FITA

17.2. Vetllar perquè els països desenvolupats compleixin 
plenament els seus compromisos en relació amb l’ajut oficial al 
desenvolupament (AOD), inclòs el compromís adquirit per 
nombrosos països desenvolupats d’assolir l’objectiu de destinar el 
0,7% del producte nacional brut (PNB) a l’AOD i del 0,15% al 0,20% 
del PNB a l’AOD dels països menys avançats, i encoratjar els 
proveïdors d’AOD que considerin fixar una meta per tal de destinar 
almenys el 0,20% del PNB a l’AOD dels països menys avançats.

o Aportació del 0’7.

ODS 17: ALIANÇA PELS OBJECTIUS

10.    REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS (10.b) 

ODS COMPLEMENTÀRIES

INDICADORS



Compromís amb l’Agenda 2030 i els
Objectius de Desenvolupament Sostenible

El Juliol del 2020 es va dur a terme un ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental on es va aprovar incorporar en la filosofia i en la pràctica de la institució les 
premisses i conclusions que hi formen part dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i l'Agenda 2030. És cabdal que les institucions locals i supralocals
prenguin part de forma decidida en aquest compromís global i incorporin, de manera transversal, els ODS a les seves actuacions institucionals ordinàries.

Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords

Primer.- Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Segon.- Incorporar, en la filosofia i en la pràctica, les conclusions i les premisses treballades en l’Agenda 2030 i els ODS a l’acció política i institucional ordinària del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Tercer.- Crear una comissió de seguiment dels ODS del Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb representació de totes les forces polítiques presents al Plenari
del Consell Comarcal del Vallès Oriental, del Comitè d’Empresa i de totes les treballadores que hi estiguin interessades.

Quart.- Cercar els recursos necessaris per a dur a terme una diagnosi de la situació actual de compliment dels ODS per part del Consell Comarcal del Vallès
Oriental, amb l’objectiu de poder el·laborar posteriorment un Pla d’Actuacions concretes que acompanyi les decisions polítiques necessàries per a avançar en les 
línies establertes a l’Agenda 2030.

Cinquè.- Comunicar aquests acords a la Secretaria d’Estat d’Agenda 2030, al Consell de Relacions Laborals de la Generalitat de Catalunya i al Comitè d’Empresa
del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

ODS 17: ALIANÇA PELS OBJECTIUS



A continuació trobareu un anàlisi del grau de desplegament 
dels ODS dins el Consell Comarcal, així com uns gràfics 
que detallen quines ODS treballa cada un dels àmbits: 

Servei a les Persones, Servei als Municipis, 
Desenvolupament Socioeconòmic i la Institució



Grau de desplegament dels ODS
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13. Acció climàtica
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Grau de desplegament dels ODS

Nombre total de serveis per cada ODS

5 ODS més treballats

8. Treball digne i  creixement econòmic

11. Ciutats i comunitats sostenibles

17. Aliança pels objectius

16. Pau, justicia i institucions sòlides

10. Reducció de les desigualtats



Nombre d’accions per àmbit
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8. Treball digne i  creixement econòmic
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El nombre d’accions de l’àmbit  
“Servei a les Persones”

Total: 25 accions Total: 65 accions

El nombre d’accions de l’àmbit  
“Servei als municipis”
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Nombre d’accions per àmbit
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Nº d 'accions de la institució

El nombre d’accions de l’àmbit  
“Desenvolupament Socioeconòmic”

Total: 13 accions

El nombre d’accions 
de la Institució

Total: 10 accions



Diagnosi i 
alineament de les 
accions amb els 
ODS.


