Noticies
Una desena de joves s’incorporen al Consell Comarcal gràcies al
programa de Garantia Juvenil
Els nous treballadors gaudiran de contractes en pràctiques de 6 mesos i portaran a terme tasques en
diferents departaments de l’ens comarcal.

La salut mental centra la VIII Jornada de la Taula de Salut Jove del Vallès
Oriental
El Centre Cívic La Fàbrica de Santa Eulàlia de Ronçana ha acollit la vuitena edició de la Jornada
organitzada per l'Àrea de Joventut del Consell Comarcal.

Trobada de la xarxa PIT al Vallès Oriental
Els membres de la Xarxa de Punts d’Informació Turística (PIT) del Vallès Oriental es van trobar el
dilluns 5 de novembre, a Santa Maria de Palautordera per conèixer in situ i de mà del tècnic de turisme
de l’Ajuntament, Xavier Muntasell, alguns dels projectes i recursos turístics d’aquest municipi com són la
ruta de la Tourdera, els resultats del georadar del subsòl de l’església que han fet recentment o el parc
de l’Arborètum.

Reunió amb les escoles per innovar en la gestió del servei de transport
escolar
El control del servei de transport escolar passarà a la plataforma Traceus, que permet fer-ne el
seguiment en temps real als dispositius mòbils.

L’atur a la comarca creix en 265 persones durant el mes d’octubre
Durant el passat mes d’octubre, el Vallès Oriental va registrar un total de 21.497 persones apuntades a
les Oficines de Treball, 265 persones més respecte al mes anterior. El creixement intermensual és de
l'1,25%, inferior al registrat al conjunt de Catalunya amb un 2,9%. La taxa d’atur registral (segons el

càlcul elaborat per l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal del Vallès Oriental) se situa en
l’11,03%.

Figaró-Montmany va acollir ahir la sessió del Consell d’alcaldes i
alcaldesses del Vallès Oriental
A la sessió es va presentar el procés d’elaboració del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic i
l’Ocupació del Vallès Oriental i el Programa Talents en Potència, també es va donar compte de l’estat
d’implantació de l’Administració Electrònica a la comarca, per acabar amb la presentació de l’Associació
Catalana de Municipis per part del seu president, David Saldoni i de Tena.

Presentació de la campanya de Col·lectiu Solar al Vallès Oriental
Els promotors de Col·lectiu Solar han presentat al Consell Comarcal la campanya destinada al Vallès
Oriental per a la instal·lació d’instal·lacions solars residencials d’autoconsum.

La contractació formalitzada durant el tercer trimestre s’incrementa més
d’un 5% respecte al 2017
Avanç de Contractació registrada 3T 2018
Durant el tercer trimestre de 2018 es van formalitzar 42.719 contractes al Vallès Oriental, 980 més que
durant el segon trimestre d’enguany (+2,3%). La variació interanual (respecte al tercer trimestre de l’any
anterior) també registra una evolució positiva: la contractació augmenta un 5,2% (+2.128 contractes
més).

L’atur decreix a la comarca durant el mes de setembre
Durant el passat mes de setembre, el Vallès Oriental va registrar un total de 21.232 persones apuntades
a les Oficines de Treball, 402 persones menys respecte al mes anterior. El decreixement intermensual
és de -1,86%, molt superior al registrat al conjunt de Catalunya amb un -0,1%. La taxa d’atur registral
provisional(segons el càlcul elaborat per l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal del Vallès
Oriental) es situa en el 10,87%.

Se celebra la primera jornada del programa Ocupació a la Indústria Local
“Vallès Oriental 4.0”

Una trentena de persones van assistir a la jornada “ Productivitat 4.0: millora la teva competitivitat” el
passat 26 de setembre, acte celebrat a les noves instal·lacions de l’Àrea de Desenvolupament Local del
Consell Comarcal.
La jornada s’emmarcava dins de la tercera edició del programa Ocupació a la Industrial Local (OIL),
aquest cop sota el títol “Vallès Oriental 4.0”.

Formació sector Turisme
Dilluns 8 i dilluns 15 d'octubre, de 9h a 14 hores, a Can Ribas de les Franqueses del Vallès, es farà un
taller de formació de 10 hores adreçat específicament a empreses del sector turístic sobre
COM CAPTAR MÉS CLIENTS A TRAVÉS DEL NETWORKING I LA COOPERACIÓ .

El sector turístic compromés amb la millora de la sostenibilitat
Dimecres 26 de setembre, més de 20 empreses i entitats del sector turístic del Vallès Oriental que estan
treballant diferents aspectes per a la millora de la seva sostenibilitat a través dels requisits que marca
el distintiu del Compromís Biosphere, es van reunir en un taller de destinació al Restaurant del Folló
al Tagamanent, per fer propostes i anar avançant conjuntament en aquest tema.

Es publica el conjunt de fitxes municipals del cens d’empreses naus i
solars dels Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès Oriental 2017
Es publica el conjunt de fitxes municipals del cens d’empreses naus i solars i estat de les infraestructures
i serveis dels Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) del Vallès Oriental 2017.

La Renda Familiar Disponible Bruta de les famílies del Vallès Oriental
augmenta en 600 euros durant el 2015
L’increment de la capacitat d’estalvi i despesa de les famílies vallesanes registrada entre 2014 i 2015
marca l’augment de la Renda Familiar Disponible Bruta (RFDB) per habitant durant el 2015.
Concretament, s’incrementa en 600 euros, passant dels 16.000€ de l’any anterior als 16.600€ actuals.
Aquest augment s’ha repetit també a la majoria de les comarques de Catalunya.

Durant el segon trimestre de 2018 es generen 7.236 llocs de treball més
al Vallès Oriental respecte 2017
Tant els llocs de treball com el nombre d’empreses augmenta en els últims tres mesos
Durant el segon trimestre de 2018 la comarca ha incrementat els llocs de treball en un 5,1% interanual.
Els assalariats han crescut en 7.221 (+6,5%), i els autònoms augmenten en 15 (+0,1%). En total, els
llocs de treball localitzats a la comarca són 148.057, amb 118.430 assalariats i 29.627 autònoms.

L’Agost registra un nou increment de l'atur a la comarca
Durant el passat mes d’agost, el Vallès Oriental va registrar un total de 21.634 persones apuntades a les
Oficines de Treball, 674 persones més respecte al mes anterior. El creixement intermensual és del
3,22%, molt similar al registrat al conjunt de Catalunya amb un 3,1%. La taxa d’atur registral (segons el
càlcul elaborat per l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal del Vallès Oriental) es torna a
situar per sobre de l’11%.

Després de 5 mesos consecutius de descens, l’atur s’incrementa al juliol
de manera moderada en 30 persones
Durant el passat mes de juliol, el Vallès Oriental va registrar un total de 20.960 persones apuntades a les
Oficines de Treball, 30 persones més respecte al mes anterior. El creixement intermensual és molt
moderat, del 0,14%, mentre que al conjunt de Catalunya l’atur decreix un 0,3%. La taxa d’atur registral
(segons el càlcul elaborat per l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal del Vallès Oriental) se
situa en un 10,75%.

AVÍS DE CONSUM
TANCAMENT AGÈNCIA DE VIATGES WAIRTRAVEL SL

Vallgorguina acull el Plenari Tècnic Privat de Turisme
Prop d’una quinzena de tècnics de turisme van reunir-se per parlar sobre les diferents línies de treball
que s’estan duent a terme al Vallès Oriental.

AVÍS DE CONSUM

Què cal saber en cas de cancel·lació d'un vol

El Vallès Oriental disposa de 1.000 ubicacions per acollir noves activitats
empresarials
El nou cens d’empreses, naus i solars dels Polígons d'Activitat Econòmica del Vallès Oriental elaborat
per la Taula del Vallès Oriental Avança identifica 479 solars buits disponibles i 512 naus en
venda/lloguer i/o reforma per atraure i acollir noves activitats econòmiques als municipis de la comarca.

El segon trimestre de 2018 registra la contractació més elevada des de
2007
Avanç de Contractació registrada 2T 2018
Durant el segon trimestre de 2018 es van formalitzar 41.739 contractes al Vallès Oriental, 1.673 més que
els primers mesos de l’any vigent (+4,2%). La variació interanual (respecte al segon trimestre de l’any
anterior) també registra una evolució positiva: la contractació augmenta un 4,7% (+1.885 contractes
més).

Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Oriental a La Roca del Vallès
El dimecres 11 de juliol, l’Auditori del Centre Cultural de la Roca del Vallès va acollir la sessió del Consell
d’alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental.

Presentada la diagnosi estratègica del futur Pla Estratègic de
Desenvolupament Econòmic Local i l’Ocupació del Vallès Oriental
El passat 4 de juliol una quarantena de persones van assistir a la presentació de la diagnosi territorial de
la comarca a la seu de l’empresa InKemia IUCT Group a Mollet del Vallès. La finalitat de l’acte era
explicar com s’ha desenvolupat el procés de diagnosi i donar a conèixer els principals resultats amb la
presentació dels reptes i oportunitats del territori en desenvolupament econòmic local i l’ocupació
detectats.

Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Oriental a La Roca del Vallès
El dimecres 11 de juliol, a les 11,30 hores, s’ha convocat Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Vallès

Oriental, a l’Auditori del Centre Cultural de la Roca del Vallès (C. Lope de Vega, 4, edifici Biblioteca
Municipal).

L’atur decreix de manera destacada en un 3% respecte al mes anterior
Durant el passat mes de juny, el Vallès Oriental va registrar un total de 20.930 persones apuntades a les
Oficines de Treball, 647 persones menys respecte el mes anterior. El decreixement intermensual és del
3%, per sota de la reducció del 4% registrada al conjunt de Catalunya. La taxa d’atur registral provisional
(segons el càlcul elaborat per l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal del Vallès Oriental) se
situa per sota de l’11%, en concret, en un 10,91%.

El Consell Comarcal del Vallès Oriental inicia el projecte “TALENTS EN
POTÈNCIA”, destinat a persones perceptores de la renda garantida
ciutadana i a persones amb discapacitat i/o trastorn mental.
El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha iniciat enguany el projecte “ Talents en potència”, impulsat pel
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i cofinançat pels
municipis de la comarca on es desenvolupa.

El sector turístic de la comarca es troba en una nova edició de la
Jornada TurismeVallès
La natura i la cultura com a eix vertebrador de la jornada d’enguany.

Lliurament premis LISMIVO 2017
La Fundació Privada Hospital Asil de Granollers guanyadora de la segona edició dels Premis
LISMIVO

Durant el primer trimestre de 2018 es generen 6.490 llocs de treball més
al Vallès Oriental respecte al 2017
En els primers mesos de 2018 la comarca ha incrementat els llocs de treball en un 4,7% interanual. Els
assalariats han crescut en 6.557 (+6%), però els autònoms disminueixen en 67 (-0,2%). En total, els
llocs de treball localitzats a la comarca són 145.153, amb 115.722 assalariats i 29.498 autònoms.

Lliurament Premis LismiVO2017
El proper dia 20 de juny, a les 19 hores, tindrà lloc, a la sala de Plens de l’Ajuntament de Cardedeu, la
segona edició dels PREMIS LISMIVO a l’empresa socialment més responsable de la comarca, amb la
intenció de reconèixer i valorar públicament la seva tasca social en la integració laboral de les persones
amb discapacitat.

La Taula Vallès Oriental Avança aprova la Diagnosi Territorial del futur
Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local i l’Ocupació
El passat dimecres 30 de maig a la seu de la UEI-Cerclem els membres de la Taula de concertació
territorial van aprovar el document de diagnosi estratègica desenvolupada des de finals de 2017. El
procés de redacció ha comptat amb la participació de més de 150 persones de diferents àmbits i sectors
relacionats amb el Desenvolupament econòmic i l'ocupació.

El Vallès Oriental encadena 4 mesos consecutius de decreixement de
l’atur
Durant el passat mes de maig, el Vallès Oriental va registrar un total de 21.577 persones apuntades a
les Oficines de Treball, 566 persones menys respecte el mes anterior. El decreixement intermensual és
del 2,56%, per sota de la reducció del 3,35% registrada al conjunt de Catalunya. La taxa d’atur registral
(segons el càlcul elaborat per l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal del Vallès Oriental) se
situa en l’11,21%.

Al Vallès Oriental 10 explotacions agràries, 3 allotjaments, 11 restaurants
i 5 activitats participen a la tercera edició de Benvinguts a Pagès
Amb la tercera edició del Benvinguts a Pagès, el món rural català es prepara per viure de nou un cap de
setmana de portes obertes en explotacions agràries i propostes originals en restaurants, allotjaments i
activitats per rebre milers de visitants que podran descobrir la pagesia, el producte i la gastronomia de
proximitat arreu de Catalunya. El cap de setmana del 9 i 10 de juny podreu trobar explotacions
agrícoles que obriran les seves portes als visitants, allotjaments que faran ofertes especials, restaurants
que oferiran el menú Benvinguts a Pagès i activitats complementàries. Arreu de Catalunya, les propostes
arriben fins a prop de 900.

Els joves de la comarca comencen a diluir la masculinització i
feminització de les ocupacions

El col·lectiu femení jove destaca per l’augment en professions més tècniques que en les dones de més
edat, com per exemple fisioterapeutes o tècniques i analistes de laboratori en química industrial.

El perfil del turista 2017 al Vallès Oriental
Els turistes puntuen amb una nota de 8,2 punts la destinació del Vallès Oriental i la meitat repeteixen la
seva estada a la comarca.
El perfil resultant del turista al Vallès Oriental és d’un home (en un 64%), de 47 anys de mitjana, de
nacionalitat espanyola (en un 56 %) que resideix a Barcelona ciutat (en un 11%). La segona nacionalitat
amb més pes és la francesa, amb gairebé un 13%.

Avís de Consum
Tancament de la clínica dental iDental a Barcelona.
Informació d'interès per a les persones consumidores que hagin contractat els serveis la clínica dental
iDental de Barcelona, tancada sense avís previ, i hagin pagat la totalitat o una part de l'import del
tractament sense que l'hagin completat.

Taller de Creació de producte cicloturístic
El servei de Turisme del Consell Comarcal, amb el suport de Diputació de Barcelona i Cambra de
Comerç, ha organitzat un taller sobre Creació de producte cicloturístic, que tindrà lloc demà
dimarts 29 de maig, amb horari de tarda, a la masia Can Ribas de les Franqueses del Vallès .
Aquesta oferta formativa està adreçada a empreses i entitats del sector turístic, que estiguin
interessades en aquesta línia.

Plenari tècnic de professionals de joventut del Vallès Oriental
El passat divendres 18 de maig es va celebrar al Xiulet, l’Espai Jove de Santa Maria de Palautordera, el
primer plenari tècnic dels professionals de joventut de l’any 2018.

Nova edició del compromís BIOSPHERE

Aquest mes han tingut lloc les dues sessions de formació de la nova edició del Compromís Biosphere,
adreçades als agents del sector turístic que aquest 2018 s’afegeixen a aquest projecte.

Els agents públics i privats validen i debaten sobre els reptes i
oportunitats que té la comarca en l’àmbit del desenvolupament local i
l'ocupació
Aquest matí s’ha celebrat la jornada “Reptes i elements crítics per al desenvolupament econòmic i per a
l’ocupació al Vallès Oriental” a Can Ribas – Centre de Recursos Agraris de Les Franqueses del Vallès.

El mes d’abril registra una reducció de l’atur de 445 persones
Durant el passat mes d’abril, el Vallès Oriental va registrar un total de 22.143 persones apuntades a les
Oficines de Treball, 445 persones menys respecte el mes anterior. El decreixement intermensual és de
l’1,97%, per sota de la reducció del 3% registrada al conjunt de Catalunya. La taxa d’atur registral
(segons el càlcul elaborat per l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal del Vallès Oriental) se
situa en l’11,47%.

El Consell Comarcal obté la menció Infoparticipa 2017
El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha estat guardonat amb la menció Infoparticipa 2017, atorgada
pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat
Autònoma de Barcelona, per les seves bones pràctiques en matèria de Transparència.

Els primers mesos de 2018 es formalitzen més contractes indefinits i
temporals que l’any anterior
Avanç de Contractació registrada 1T 2018
Durant el primer trimestre de 2018 es van formalitzar 40.066 contractes al Vallès Oriental, 2.204 més
que l’últim trimestre de 2017. La variació interanual (respecte al primer trimestre de l’any anterior) també
registra una evolució positiva: la contractació augmenta un 11,1% (+3.994 contractes més).

El Vallès Oriental va ser present a la festa Alícia’t
Enguany es celebrava la sisena edició d’Alícia’t, una acció enfocada a promoure la gastronomia de les

comarques de Barcelona.
El cap de setmana del 28 i 29 d’abril, el Vallès Oriental va ser present a la Festa Alícia’t, que es va
celebrar en un entorn tan singular com és el Món Sant Benet a Sant Fruitós de Bages.

TurismeVallès va ser present a la B-Travel 2018
Un any més, amb la primavera ha arribat la fira B-Travel 2018, punt de trobada de l’oferta turística
dirigida al públic de proximitat.
TurismeVallès va ser present, sota la marca Costa Barcelona, a la Fira B-Travel.

Avís Consum
Els pilots de la companyia Vueling han convocat una vaga de 24 hores els dies 25 i 26 d’abril
Recomanacions per les afectacions en vols de Vueling per la vaga de pilots.

Presentació del Centre SPOTT – Centre d’atenció als menors amb
drogodependències- al Vallès Oriental
La Diputació de Barcelona ha descentralitzat el seu centre d’atenció a menors amb problemes d’addició i
drogodependències i, en coordinació amb l’Ajuntament de Mollet del Vallès i el Consell Comarcal del
Vallès Oriental, també oferirà el seus serveis d’assessorament, suport i tractament des de Mollet del
Vallès on es podran adreçar joves de qualsevol municipi de la comarca. L’objectiu principal d’aquest
centre és treballar per reduir o pal·liar les addicions, així com també a les pantalles, una de les addicions
actualment en alça.

Jornada Emprendre en SAD: promoure cooperatives en atenció a les
persones
Jornada Emprendre en SAD: promoure cooperatives en atenció a les persones

La reducció d'alumnat d'Educació Infantil i Primària provoca una
moderada caiguda de les matriculacions durant el curs 2016-2017
Durant el curs 2016-2017 es van registrar 74.728 matrícules al Vallès Oriental. Aquesta xifra suposa una

reducció total de 144 alumnes respecte al curs passat a causa de la disminució de matriculacions en
l’Educació Infantil, Primària i Especial. Pel que fa a l’èxit escolar, l’alumnat de la comarca presenta unes
taxes d’èxit superior a la mitjana catalana en tots els nivells d’Educació Secundària Obligatòria, i el
col·lectiu femení destaca per una taxa d’èxit superior al masculí.

Inauguració de l’Obrador de Tagamanent dimarts 16 d’abril
A l’acte inaugural van intervenir l’Ignasi Martínez, Alcalde de Tagamanent, David Ricart President del
Consell Comarcal del Vallès Oriental, Mª Angels Puerta, productora de Tapenade a l’obrador, Marina i
Núria productores de càterings vegans elaborats a l’obrador i en Pep Salsetes reconegut gastrònom.
L'Obrador de Tagamanent és el primer espai públic de titularitat municipal creat a Catalunya per facilitar
la producció de petits elaboradors amb totes les garanties sanitàries.

Fira Alimentària 2018 : Presentació de l’Obrador de Tagamanent i
presència de 7 productors de la Xarxa Productes de la Terra
Aquest any la Fira Alimentària 2018, ha comptat amb la presència de productors artesans que
participen dins l’estand que de la Xarxa Productes de la Terra i El Parc a Taula del 16 al 19 d’abril i amb
la presentació a l'espai Catalonia Food & Gastronomy HUB de la Xarxa Productes de la Terra, el Parc a
Taula de la Diputació de Barcelona i de l'Obrador de Tagamanent, amb degustació d'alguns dels
productes que ja s'elaboren a l'obrador.

Seguiment d’un projecte de Cooperació al Marroc. Escola del Treball
Digne per a tots i totes
El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha participat en la trobada d’avaluació del Programa de formació
“Treball decent per a tots i totes. Marroc 2016-2019 (Fase II 2017-2018)” en el marc del projecte que
desenvolupa la Fundació Sindicalistes Solidaris de la UGT de Catalunya. Aquesta trobada s’ha dut a
terme als municipis de Tetuan i Tànger (Marroc) entre els dies 12 i 15 d’abril.

El 45,1% dels aturats no percep cap tipus de prestació per desocupació
El passat mes de desembre, al Vallès Oriental el 45,1% de les persones en situació d’atur no rebien cap
tipus de prestació. Respecte al mateix període de 2016, significa un augment poc significant d’un 0,1
punt percentual.

El Consell Comarcal estableix col·laboració estable amb l’Ateneu

Cooperatiu del Vallès Oriental
Des d’aquest mes de gener el Consell Comarcal acull l’equip tècnic de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès
Oriental. Es tracta d’un espai de referència en el territori per fomentar l’economia social, solidària i
cooperativa, en el marc del programa Aracoop (programa marc de cooperació público-privada, promogut
pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat).

Durant el mes de març l’atur registra un moderat descens del 0,08%
Durant el passat mes de març, el Vallès Oriental va registrar un total de 22.588 persones apuntades a
les Oficines de Treball, 18 persones menys respecte el mes anterior. El decreixement intermensual és
molt moderat del 0,08%, lluny de la reducció de l’1,6% registrada al conjunt de Catalunya. La taxa d’atur
registral provisional (segons el càlcul elaborat per l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal
del Vallès Oriental) se situa en un 11,85%.

Moció de rebuig a la decisió de mantenir en presó preventiva Joaquim
Forn, Oriol Junqueras, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez
El Ple del Consell comarcal ha aprovat una moció presentada pel grup comarcal d’ERC que demana
expressa el seu a la decisió de mantenir en presó preventiva a càrrecs electes i representants de dues
de les entitats més importants de Catalunya que sempre han actuat de manera pacífica i considera que
l’aplicació d’una mesura cautelar com la presó preventiva, adoptada pel tribunal Suprem, dificulta la
normalització de la situació política a Catalunya. Així mateix la moció expressa la seva solidaritat a les
famílies de les persones empresonades i es compromet a rebre-les i a posar-se a la seva disposició per
tal d’abastir-les del suport emocional i psicològic que necessitin.

El Ple del Consell Comarcal aprova mocions reclamant el deute pendent
de l’escoles bressol i en contra de la pujada de les tarifes municipal de
l’aigua
El Ple del Consell Comarcal del dimecres 21 de març aprova dues mocions en relació amb el deute
pendent de les escoles bressol. La primera a proposta del PSC-CP i aprovada per unanimitat acorda
instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que doni compliment a la sentència del TSJC per la qual
li obliga a pagar les subvencions de tres cursos als 36 ajuntaments que van presentar una reclamació
pel deute contret i pendent d’abonar per la gestió del servei de les escoles bressol del municipi així com
el deute contret i pendent d’abonar per la gestió del servei d’aquelles escoles bressols municipals de la
comarca, que tot i no plantejar amb anterioritat cap recurs directe si que hi ha pendent un deute.

Moció a proposta del Consell Consultiu de la Gent Gran

A proposta del Consell Consultiu de la Gent Gran el Ple també va aprovar una moció que sol·licita al
conjunt de formacions polítiques i els agents socials que, en les deliberacions del Pacte de Toledo i en el
posterior desenvolupament normatiu, es tinguin en compte les seves reivindicacions i en concret
s’efectuen reunions urgents per estudiar mecanisme a aplicar perquè de forma permanent es garanteixi
la suficiència financera del Sistema de Seguretat Social i també per superar l’efecte negatiu en els
actuals i futurs pensionistes que té i tindrà l'aplicació de la Llei 23/2013, de 23 de desembre, reguladora
del Factor de Sostenibilitat i de l'Índex de Revalorització del Sistema de Pensions de la Seguretat Social.

El grup de discussió d'experts de la diagnosi estratègica identifica els
punts més crítics per al desenvolupament econòmic local i l'ocupació
del Vallès Oriental
Una dotzena d’institucions van participar dijous passat en la Comissió d’experts a la Masia Can Ribas a
Corró d’Avall (Les Franqueses del Vallès). Al llarg de les gairebé dues hores de durada de la reunió de
treball es varen identificar els principals reptes i oportunitats de la comarca. Van assistir experts de
diversos camps i responsables de la definició de les estratègies de desenvolupament local de les
comarques veïnes i entorn metropolità. La sessió tenia un triple objectiu: comentar i debatre sobre els
aspectes més destacats de la diagnosi, identificar els punts més crítics per al desenvolupament de
l’activitat econòmica i l’ocupació a la comarca i aportar altres elements clau que no hagin aparegut fins
al moment, alguns d’ells relacionats amb les dinàmiques metropolitanes, les complementarietats amb els
territoris més propers i les megatendències pel que fa als canvis en els processos productius, en la
demanda de serveis i en la gestió i governança dels territoris.

La reducció de la població estrangera a la comarca s’oposa a l’evolució
positiva registrada a Catalunya
La població estrangera resident al Vallès Oriental és de 32.984 persones a 1 de gener del 2017, xifra
que representa el 8,2% de la població de la comarca, percentatge inferior al de Catalunya (13,8%) i al de
l’àmbit metropolità (13,1%). El nombre d’estrangers s’ha reduït un 3,27% a la comarca, en concret,
durant 2017 resideixen 1.114 estrangers menys. En l’àmbit metropolità i en el conjunt de Catalunya
s’experimenta una evolució positiva (1,76% i 3,65%, respectivament).

El Consell Comarcal s’ubicarà a l’edifici dels antics jutjats, cedit per
l’Ajuntament de Granollers
L’Ajuntament de Granollers cedeix gratuïtament al Consell Comarcal l’edifici dels antics jutjats de
Granollers per ubicar la seu de la Institució que s’obliga a la rehabilitació íntegra de l’edifici

El Consell Comarcal presenta diferents experiències en matèria de
transformació digital en el congrés Govern Digital
Dijous 22 de març part de l’equip que lidera els processos de transformació de millora i estratègia
corporativa del Consell Comarcal van participar en el Congrés Govern Digital 2018 presentant algunes
de les experiències desenvolupades a la Institució.

CONVOCATÒRIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Dijous 22 de març a les 16 hores, davant de l’edifici dels antics Jutjats de Granollers, tindrà lloc la roda
de premsa de presentació de l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Granollers i el Consell
Comarcal per la ubicació de les dependències del Consell Comarcal.
Intervindran l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral i el president del Consell Comarcal David Ricart.

Sessió de Networking a l’Aula d’Entorn Rural Can Turró
El passat dia 14 de març, es va dur a terme una sessió de Networking a l’Aula d’Entorn Rural Can Turró,
ubicada a Santa Maria de Palautordera, com a continuació pràctica de les sessions formatives que el
servei de Turisme Vallès ha anat promovent sobre Creació i comercialització de producte turístic i que
anaven adreçades als establiments i entitats del sector.

27 empreses i entitats del sector turístic al Vallès Oriental compromeses
amb la sostenibilitat
27 empreses i entitats del Vallès Oriental han obtingut el distintiu del Compromís amb la sostenibilitat
Biosphere, en un acte provincial on s’han distingit un total de 242 establiments.

Les 50 propostes de TurismeVallès.com arriben arreu de la comarca!
Al llarg del mes de febrer s’ha dut a terme el repartiment del fulletons de promoció turística del Vallès
Oriental a les empreses i equipaments del sector, que enguany, han estat quasi 40 establiments i
equipaments turístics, que en total han rebut 5000 fulletons aproximadament.

III Jornada de networking empresarial Empreses de la Xarxa Productes
de la Terra, restaurants i botigues especialitzades

El Consell Comarcal del Vallès Oriental amb la col·laboració de la Xarxa Productes de la Terra de la
Diputació de Barcelona, organitzar les III Jornades de Networking empresarial: “Enxarxa’t. Sessió de
networking entre empreses de productes alimentaris locals i de qualitat i restaurants i/o comerços del
territori”

Servei assessorament per clàusules terra i altres clàusules abusives
relacionades amb els préstecs i /o crèdits hipotecaris.
El Consell Comarcal, en col·laboració amb el Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la
Diputació de Barcelona i el col·legi d’advocats de Granollers prorroguen el conveni per al Servei
d’assessorament per clàusules terra i altres clàusules abusives relacionades amb els préstecs i /o crèdits
hipotecaris.

"L'equitat per garantir la igualtat" Infografia 8 de març - Dia Internacional
de les Dones
Avui 8 de març, l'equip de l'Observatori-Centre d'estudis ha elaborat una infografia en motiu del dia de la
dona per posar en evidència les desigualtats d'aquest col·lectiu en l'àmbit socioeconòmic.

Participa a la jornada: SPEED NETWORKING. Coneix empreses amb qui
fer negoci, en sols 4 hores!!
El Consell Comarcal amb el suport de la Diputació de Barcelona organitza una jornada "Speed
Networking. Coneix empreses amb qui fer negoci, en sols 4 hores!!. Aquesta acció va dirigida a petites
empreses artesanes del sector agroalimentari que vulguin millorar la presentació dels seus productes o
serveis de forma breu i efectiva

NETWORKING per promoure la CREACIÓ DE PRODUCTE TURÍSTIC a
l'Aula d'entorn rural Can Turró
El Consell Comarcal amb el suport de la Diputació de Barcelona organitza una sessió de NETWORKING
dimecres vinent dia 14 de març, de 17h a 19h, adreçada a establiments i entitats del sector turístic
(allotjaments, restaurants, empreses d'activitats, museus, etc) , amb la finalitat de promocionar la
creació de paquets turístics.

8 de març Dia Internacional de les Dones

El proper dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones, volem donar veu i reforçar un cop més el paper
de les dones en la lluita pels seus drets, per la igualtat i la justícia.

El Consell Comarcal contracta 83 persones a través del programa Treball
i Formació per treballar a 31 municipis de la comarca
En total es destinen més de 1.188.775,80 euros al programa Treball i Formació amb finançament del
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministerio de Trebajo i Seguridad Social i el Fons Social
Europeu, amb el co-finançament dels ajuntaments i del propi Consell Comarcal.

La comarca registra un descens del nombre d’aturats de l’1,49%
Durant el passat mes de febrer, el Vallès Oriental va registrar un total de 22.606 persones apuntades a
les Oficines de Treball, 341 persones menys respecte el mes anterior. El decreixement intermensual és
de l’1,49%. La taxa d’atur registral (segons el càlcul elaborat per l’Observatori-Centre d’Estudis del
Consell Comarcal del Vallès Oriental) se situa en un 11,86%.

Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Oriental, 7 de març a
Martorelles
El dimecres 7 de març, a les 11 hores, s’ha convocat Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Oriental
, a la Masia Can Carrencà (Av. Piera s/n) de Martorelles
A la sessió el Secretari General de Treball, Josep Ginesta, el Director General d’Economia Social, Josep
Vidal, i la coordinadora del projecte al Vallès Oriental presentaran el Projecte d’Ateneus Cooperatius del
Vallès Oriental; el director territorial del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
presentarà la campanya per fomentar i incrementar franges de protecció contra incendis forestals, i el
Consell Comarcal presentarà les memòries dels serveis d’assistència tècnica de medi ambient i territori,
de comptabilitat i eficiència energètica i de l’oficina tècnica.

Durant el quart trimestre de 2017 es generen 5.082 llocs de treball més al
Vallès Oriental respecte 2016
En els darrers mesos de 2017 la comarca ha incrementat els llocs de treball en un 3,7% interanual. Els
assalariats han crescut en 5.418 (+5,1%), però els autònoms disminueixen en 336 (-1,1%). En total, els
llocs de treball localitzats a la comarca són 141.376, amb 112.085 assalariats i 29.291 autònoms.

S'amplia la Xarxa de Punts d’Informació Turística
La xarxa dels Punts d’informació turística al Vallès Oriental compta per aquest 2018 amb sis
establiments més de naturalesa diversa que des de principis d’any s’han afegit a la xarxa ja existent de
disset empreses i entitats que van començar aquesta tasca al 2015.

SUSPENSIÓ TRANSPORT ESCOLAR I ADAPTAT DEMÀ 28 DE FEBRER
Us comuniquem que Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT té activada la fase
d’ALERTA DEL PLA NEUCAT.
La previsió és que avui dimarts a la tarda arribarà un segon front més intens que s’allargarà fins al matí
de dimecres i es preveu que al litoral podrà nevar i puntualment deixar gruixos d'entre 0 i 2 cm a punts
del litoral i entre 2 i 15cm a la resta. A zones elevades del prelitoral i de la depressió Central es podran
arribar a superar els 15 cm.
Tenint en compte aquestes previsions i davant de la possibilitat que hi hagi incidències en la mobilitat i
en l’estat del trànsit que eventualment poden afectar a la seguretat i el benestar dels usuaris del
servei de transport escolar i el servei de transport adaptat, se suspenen els serveis esmentats
per a tota la jornada de demà 28 de febrer.

Fira Guia’t 2018
Els dies 20, 21 i 22 de març es celebrarà a la Nau Dents de Serra de l’espai firal de Roca Umbert
(Granollers) la novena edició de la Fira Guia’t.

Avisos Consum
Modificació de les tarifes per part de les operadores de telecomunicacions

Les persones consumidores afectades per la pujada de preus prevista per les principals operadores
de telecomunicacions, justificada per una millora de les prestacions o la inclusió de serveis nous , i
que afecta especialment les tarifes dels paquets que inclouen mòbil, telèfon fix, internet i televisió,
podem informar-se dels seus drets al web de l'Agència Catalana del Consum

Diferents institucions i empreses relacionades amb l’activitat industrial
identifiquen els reptes i oportunitats d’aquesta activitat i detecten els
problemes en l’ocupació i formació per al treball.
Una vintena d’agents públics i privats de la comarca van participar dimecres passat en la comissió
sectorial de Política industrial, polígons i R+D+i per l’elaboració de la Diagnosi del futur Pla Estratègic. Al
llarg de les gairebé tres hores de durada de la reunió de treball, es varen identificar els principals reptes i
oportunitats en relació a l’activitat i els recursos existents, i per altra banda, de l’ocupació i formació per
al treball en l’activitat industrial.

Els agents públics i privats de l’activitat turística, comercial i
agroalimentària defineixen les fortaleses i mancances de la comarca i
detecten els principals problemes de l’ocupació i la formació
professional
Quaranta institucions i empreses de la comarca van participar dimecres passat en la Comissió de
Turisme, Espais naturals, Comerç, Gastronomia i productes de la terra celebrada a l'edifici de Can
Raspall a la Garriga. Al llarg de les gairebé tres hores de durada de la reunió de treball, es varen
identificar els principals reptes i oportunitats en relació a l'activitat i els recursos existents i, per altra
banda, de l'ocupació i formació per al treball en el sector, entès com el conjunt d'activitats que l'integren.

COMUNICACIÓ PREALERTA CECAT
Informem que el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT, ha emès el comunicat de
situació de Prealerta del Neucat que adjuntem i on es poden consultar les actuacions, recomanacions i
consells de com actuar.

2a sessió de participació ciutadana del Pla específic de mobilitat del
Vallès (PEMV)
El dimarts 6 de febrer de 2018 ha tingut lloc al Teatre Auditori Can Palots de Canovelles la segona
sessió de participació ciutadana del Pla específic de mobilitat del Vallès (PEMV), que impulsa El
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració dels consells
comarcals. En la presentació, l’alcalde de Canovelles, Emiliano Cordero, ha donat la benvinguda als
assistents i el president del Consell Comarcal, David Ricart, ha expressat la satisfacció pel fet que
l’elaboració del PEMV tingui en consideració i faci partícips les entitats del territori i la ciutadania, ja que
la planificació de la mobilitat acaba tenint una clara repercussió social. Entre els més de 30 assistents, hi
havia representants d’associacions empresarials, d’entitats vinculades a la mobilitat, de sindicats i
d’ajuntaments.

Un petit augment de l’atur a la comarca marca l’inici del 2018
El començament del 2018 es veu marcat amb un atur superior respecte al mes anterior. Concretament,
el Vallès Oriental va registrar un total de 22.947 persones apuntades a les Oficines de Treball, 4 més
respecte al desembre. Aquest augment, molt moderat, suposa una variació intermensual positiva del
0,02%. La taxa d’atur registral (segons el càlcul elaborat per l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell
Comarcal del Vallès Oriental) se situa en un 12,01%.

Més d’una vintena d’agents públics i privats participen a la 3a comissió
sectorial del Pla Estratègic per debatre sobre els reptes que encara la
comarca sobre els sectors de la salut i els serveis a les persones
Aquest passat dimecres a la Fundació Sanitaria Mollet, a l’Hospital de Mollet del Vallès, es va celebrar la
3a Comissió sectorial per a la redacció de la diagnosi territorial del futur Pla Estratègic de
Desenvolupament Econòmic Local i l’Ocupació del Vallès Oriental. Aquesta tercera Comissió tractava
l’àmbit de la Salut, serveis a les persones i entorn TIC, i tenia com a objectiu la definició dels principals
reptes de la comarca en aquesta matèria.

La comarca registra un increment de la contractació del 7% respecte al
quart trimestre de 2016
Durant el quart trimestre de 2017 al Vallès Oriental es van formalitzar 37.862 contractes, 2.477 més que
durant el 4t trimestre de 2016 (+7%). La contractació temporal representa el 88,4% del total de les
contractacions durant aquest trimestre, 33.476 contractes en total. Respecte al trimestre anterior, la
contractació formalitzada ha disminuït en un 6,6% amb un total de 2.729 contractes menys.

La 2a comissió sectorial del Pla Estratègic reuneix agents públics i
privats per definir els reptes que té la comarca envers les
infraestructures, els serveis de mobilitat i sobre les activitats de
transport i la logística.
Ahir a la Masia Can Carrancà de Martorelles es va celebrar la 2a Comissió sectorial per a la redacció de
la diagnosi territorial del futur Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local i l’Ocupació del Vallès
Oriental. Aquesta segona Comissió tractava l’àmbit d’Infraestructures i serveis de mobilitat, activitats de
transport i logística, i tenia com a objectiu la definició dels principals reptes de la comarca en aquesta
matèria.

VI Fira de l'Oli Vera i altres varietats tradicionals i 4rt Mercat del pa a
Bigues i Riells
El proper dissabte, 27 de gener, es celebra a Bigues i Riells la VI Fira de l’Oli Vera i altres varietats
tradicionals i el 4rt Mercat del pa, que podreu visitar de les 10 a les 15 hores a la Plaça del Trull de Can
Sapera i aquest any incorpora com a novetat l’organització del primer concurs d’allioli.

Presentació d'una nova plataforma de gestió de l'ocupació i dels preus
on-line pels establiments d'allotjament turístic del Vallès Oriental
Dimarts 23, a la seu de la Unió Empresarial Intersectorial-Cercle d'Empresaris (Av. Europa,
21,Granollers), tindrà lloc l’acte de presentació de la nova plataforma TDS (Tourism Data System), de
gestió de l'ocupació i dels preus on-line pels establiments d'allotjament turístic del Vallès Oriental
elaborada per LABturisme de l’Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona.

Una cinquantena d'agents relacionats amb el desenvolupament
econòmic local debaten i defineixen els reptes de l'ocupació i la formació
pel treball.
Ahir al Centre de Serveis a les Empreses de Can Muntanyola de Granollers es va celebrar la 1a
Comissió sectorial per a la redacció de la diagnosi territorial del futur Pla Estratègic de Desenvolupament
Econòmic Local i l’Ocupació del Vallès Oriental. Aquesta primera Comissió tractava l’àmbit de l’Ocupació
i la formació pel treball, i tenia com a objectiu la definició dels principals reptes de la comarca en aquesta
matèria.

La població de la comarca incrementa tímidament l'any 2017
El Vallès Oriental experimenta un increment de població del 0,48% respecte a l’any anterior.
Concretament, aquest 2017 es van computar 403.259 habitants, uns 1.921 habitants més. Tot i registrar
un augment més elevat, se segueix la mateixa dinàmica d’estancament pel que fa a l’evolució
demogràfica d’aquests últims quatre anys.

Presentació del servei d'assessorament local i comarcal al sector
agroramader
Dimarts 16 de gener a les 13 hores l’Ajuntament de Cardedeu tindrà lloc la presentació del servei
d’assessorament local Agroramader, el nou programa comarcal d’assessorament públic al sector

Presentem l'Atles del Vallès Oriental
El Servei de l’Observatori-Centre d’Estudis del Vallès Oriental ha elaborat aquesta eina interactiva, un
visor que permet consultar dades socioeconòmiques i territorials de la comarca representades a partir de
mapes i alhora, es complementa amb informació qualitativa.

L'últim mes de l'any 2017 presenta una disminució de l'atur a la comarca
Hem tancat l’any 2017 amb un atur inferior respecte el mes de novembre. Concretament, el Vallès
Oriental va registrar un total de 22.943 persones apuntades a les Oficines de Treball, 186 menys
respecte al novembre. Aquesta reducció suposa una variació intermensual negativa del 0,8%. La taxa
d’atur registral provisional (segons el càlcul elaborat per l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell
Comarcal del Vallès Oriental) se situa en un 12%.

La Diputació de Barcelona presenta l'Estudi de la Xarxa de Camins per a
la mobilitat lenta del Vallès Oriental
La presentació va comptar amb la presència de l’alcalde de Santa Maria de Palautordera, el Sr. Jordi
Xena, el conseller de turisme del Consell Comarcal del Vallès Oriental, el Sr. Isidre Pineda, i el Gerent
de Turisme de la Diputació de Barcelona, el Sr. Francesc Vila i prop d’una vintena d’assistents.

El sector turístic del Vallès Oriental aprova el Pla d'Accions 2018 de
Turisme
Durant aquest final de desembre s’han celebrat el Plenari Tècnic Privat i el Plenari Polític de Turisme.Els
assistents al Plenari Polític van aprovar el Pla d’Acció 2018.

El Consell Comarcal del Vallès oriental visita SEAT en el seu objectiu de
fomentar la indústria 4.0
El passat dilluns 18 de desembre un grup de professionals del sector de l’ocupació i el desenvolupament
local de la comarca i del Consell Comarcal van visitar SEAT amb l’objectiu de conèixer com ha gestionat
aquesta empresa el pas cap a la Indústria 4.0.

Plenari tècnic de professionals de Joventut del Vallès Oriental
El dimarts 12 de desembre es va celebrar a la Masoveria – Espai Jove de Llinars del Vallès, el segon
plenari tècnic de professionals de Joventut del Vallès Oriental de l’any 2017.

L'atur disminueix a la comarca tot i el context d'increment que viu l'àmbit
català
Durant el passat mes de novembre, el Vallès Oriental va registrar un total de 23.129 persones apuntades
a les Oficines de Treball, 43 menys respecte al mes anterior. La reducció intermensual és d’un 0,19%.
La taxa d’atur registral (segons el càlcul elaborat per l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal
del Vallès Oriental) se situa en un 12,08%.

Es presenta l'estudi "Estat de la Formació Professional al Vallès
Oriental".
Aquest passat dimecres 29 de novembre es va presentar l’estudi sobre Estat de la Formació
Professional al Vallès Oriental del curs 2015/2016. Concretament, aquest informe exposa la realitat
comarcal sobre els estudis de formació professional inicial, com també la inserció laboral que se’n
deriva, a més de conèixer l’oferta i la demanda d’aquests ensenyaments professionals i la definició del
perfil de l’alumnat i la mobilitat per raó d’estudis.

L'Institut Lauro de Les Franqueses acull el segon Plenari de Taula El
Vallès Oriental Avança i la presentació de l'Estudi sobre la Fp al Vallès
Oriental
Dimecres 29 de novembre a les 16,30 s’ha convocat l’Institut Lauro de Les Franqueses del Vallès (carrer
Asturies núm. 3) Plenari de la Taula El Vallès Oriental Avança i, en acabar, a les 18 hores es farà la
presentació de l’Estudi sobre l’estat de la Formació Professional al Vallès Oriental elaborat per
l’Observatori Centre d’Estudis Vallès Oriental.

Una vuitantena de persones han participat a les primeres jornades de
debats sobre habitatge organitzades pel Consell Comarcal
La segona i darrera jornada d'aquest cicle s'ha centrat en proporcionar eines i estratègies als
participants

El proper dimecres 29 de novembre es presenta l'estudi "Estat de la
Formació Professional al Vallès Oriental"
Dimecres 29 de novembre la Taula del Vallès Oriental Avança presenta l’estudi de l’Estat de la
Formació Professional al Vallès Oriental. Aquest acte es realitzarà a les 18:00h a l’IES Lauro de
Les Franqueses del Vallès. L’Objectiu principal de l’estudi és conèixer la realitat comarcal dels estudis
de formació professional inicial, així com conèixer el perfil de l’alumnat, la relació entre l’oferta i la
demanda, la mobilitat de l’alumnat resident i la inserció laboral d’aquests ensenyaments professionals.

El Consell Comarcal contracta 28 beneficiaris de la Renda Mínima
d'Inserció per treballar a 26 municipis de la comarca
Aquesta setmana ja han començat a treballar 28 persones contractades pel Consell Comarcal, dins del
programa Treball i Formació destinat a beneficiaris de la Renda Mínima d’Inserció. Treballaran a 26
ajuntaments de la comarca, concretament a Canovelles, Figaró-Montmany, Aiguafreda, Cànoves i
Samalús, La Llagosta, Llinars del Vallès, Martorelles, Montmeló, Montornès del Vallès, Sant Feliu de
Codines, Sant Fost de Campsentelles, Santa Eulàlia de Ronçana, Tagamanent, Sant Pere de Vilamajor,
Vallgorguina, Vilanova del Vallès, Bigues i Riells, Cardedeu, La Garriga, Parets del Vallès, La Roca del
Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Santa Maria de Palautordera, L’Ametlla del Vallès i Lliçà
d’Amunt.

El Consell Comarcal del Vallès Oriental contracta 32 aturats majors de 45
anys per treballar a 23 municipis
El Consell Comarcal ha posat en marxa una nova edició del programa Treball i Formació, adreçat
a persones aturades no perceptores de subsidi ni prestació per desocupació, prioritàriament
majors de 45 anys. El programa combina experiència laboral amb formació, amb l’objectiu de
facilitar la seva inserció laboral.

Una setantena d'empreses i ens públics assisteixen a la presentació de
la central de reserves www.turismevalles.com
El nou portal web ha estat possible gràcies al treball conjunt entre el sector públic i el sector privat del
Vallès Oriental.

El programa Joves per l'Ocupació que posa en marxa el Consell
Comarcal enguany permetrà introduir 30 joves al mercat de treball

El Consell Comarcal ha iniciat la selecció dels joves que participaran en el programa Joves per
l’Ocupació d’enguany, del qual se’n podran beneficiar 30 joves del Vallès Oriental. La selecció acaba la
setmana que ve.

El Consell Comarcal contracta 23 aturats sense prestació, per treballar a
16 ajuntaments de la comarca durant un període de 6 mesos.
El 28 de novembre s’incorporen a la feina 23 persones contractades pel Consell Comarcal per un
període de 6 mesos a jornada complerta, per dur a terme 16 projectes de caràcter públic i d’interès
social, a diferents ajuntaments de la comarca, a través del programa Treball i Formació, impulsat pel
Servei d’Ocupació de Catalunya i cofinançat en un 50% pel Fons Social Europeu amb càrrec al
Programa Operatiu de l’objectiu d’”Inversió en Creixement i Ocupació”, per al període 2014-2020. Les
persones estan en situació d'atur i han exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi.

El Consell Comarcal insereix en el món laboral 30 joves en el marc del
programa Fem Ocupació per a Joves.
La realització del Programa Fem Ocupació per a Joves, que el Consell Comarcal està desenvolupant
durant el 2014, ha representat la contractació de 30 joves a diferents empreses, per un mínim de 6
mesos, la qual cosa ha suposat el 100 % de la inserció prevista en aquest programa.

A punt la V edició de la Fira del Tomàquet del Vallès Oriental, que es
celebrarà els matins de dissabte 30 d'agost i diumenge 31 d'agost a
Santa Eulàlia de Ronçana.
La Fira l’organitza el Consell Comarcal amb la col•laboració de l’Ajuntament.
Hi haurà activitats educatives i lúdiques, per als adults i el més petits, tastos i degustacions, tallers
pràctics i visites a l’hort. A més, hi trobareu parades de productors de proximitat amb tomàquets, pa, oli i
productes elaborats a base de tomàquet.

18 restaurants participen a les III Jornades Gastronòmiques de
tomàquets del Vallès
Els restaurants del col·lectiu CUINAVO juntament amb altres restaurants de la comarca participen a les
III Jornades Gastronòmiques de tomàquets del Vallès.

El Consell Comarcal contracta 26 persones beneficiàries de la renda
mínima d'inserció que s'incorporen a treballar a 18 ajuntaments de la
comarca durant un període de 6 mesos.
Es tracta del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda
mínima d’inserció, impulsat pel Servei d’Ocupació de Catalunya

Es presenta la Diagnosi de l'estat de les Telecomunicacions als PAE del
Vallès Oriental
Serà el dimecres, 3 de juliol, a les 4 de la tarda, a la Sala de la Concòrdia de l'Ajuntament de Montmeló i
es tracta d'un estudi elaborat per la Unió de Polígons Industrials de Catalunya.

Finalitza el període de formació del programa Joves per l'Ocupació 2013
Demà dijous, 19 de juny, finalitza el curs de màrqueting telefònic i gestió de clients a través de xarxes
socials realitzat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental i subvencionat per Servei d’ocupació de
Catalunya i el Fons social Europeu dins el Programa Joves per l’Ocupació 2013, on han participat un
vintena de joves de la comarca d’entre 18 i 25 anys amb estudis d’ESO i sense ocupació.

Finalitza el cicle de jornades PRO2, per les quals hi han passat prop de
90 empreses
Caldes de Montbui ha estat el municipi on s'ha clebrat la cinquena de les jornades PRO2 -productivitatper proximitat- on les empreses del territori han pogut contactar amb potencials compradors i proveïdors
de la comarca.

Una vintena de persones participen a la trobada empresarial sobre
telecomunicacions als PAE del Vallès Oriental
Avui s'ha fet una trobada d'intercanvi empresarial per conèixer les mancances i les necessitats en les
infraestructures de telecomunicacions als polígons d'activitat econòmica del Vallès Oriental. Al voltant de
20 empreses hi han participat, i també diversos representants de les administracions locals del territori.

Us presentem el nou web institucional del Consell Comarcal del Vallès

Oriental !
El Consell Comarcal del Vallès Oriental estrena la nova pàgina web institucional, facilitant un instrument
d'informació, de gestió i d'atenció a la ciutadania.

Ara, les empreses que vulguin contractar poden tenir interessants ajuts
econòmics
El Consell Comarcal del Vallès Oriental a través de dos projectes d’ocupació promou la contractació
laboral.

Les Franqueses acull la VII Trobada d'alumnes de català i parelles
lingüístiques del Vallès Oriental
Dissabte, dia 20 d’abril, el municipi de les Franqueses del Vallès va acollir la Trobada dels alumnes dels
cursos de català i de les parelles lingüístiques, que des de fa set anys organitza el Centre de
Normalització Lingüística del Vallès Oriental, cada any en una població diferent de la comarca.

El Govern formalitzarà contractes públics amb entitats socials per valor
de 8,2 milions d'euros
El Consell Executiu aprova la quantia que formalitzarà aquest 2011 a través de centres d’inserció
sociolaboral o entitats sense ànim de lucre

L'OCUPACIÓ A CATALUNYA 2010. CCOO
L'Estudi de l'Ocupació a Catalunya 2010, editat per CCOO, recull els indicadors més important del
mercat de treball a Catalunya, entre ells els de les persones amb discapacitat.

L'Oli del Vallès Oriental rep homenatge a Bigues i Riells
La Fira de l’oli que es va celebrar dissabte passat va aplegar l’interès del públic que, tot i la pluja, es van
apropar a la Plaça del Trull de Can Sapera de Bigues i Riells, per a conèixer de prop la varietat Vera,
típica del Vallès i els productors d’oli de la comarca.

Reunió de professionals i tècnics de joventut dels Consells Comarcals
de Barcelona
El divendres 18 de gener, es van reunir al Consell Comarcall els professionals i tècnics de joventut dels
diversos Consells Comarcals de la demarcació de Barcelona. La trobada forma part de les reunions
trimestrals que els tècnics de la demarcació duen a terme i responen a la voluntat de treballar de forma
coordinada i en xarxa entre els diferents serveis comarcals de joventut.

El Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental presenta un
lèxic sobre el món geganter
Gegants del Vallès Oriental. Una colla de mots de festa i majestat és el primer recull de vocabulari que
s’edita sobre el món dels gegants i s’emmarca en les activitats de col•laboració amb les entitats del
programa del Voluntariat per la llengua.

