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Noticies
Continua la reducció del nombre d’expedients de regulació d’ocupació al
Vallès Oriental
Nota d'activitat econòmica referida als EROs de juliol de 2021 de l’Observatori-Centre d’Estudis
del Consell Comarcal.
Dijous, 16 de setembre de 2021

La contractació formalitzada durant el mes d’agost al Vallès Oriental
dibuixa una tendència creixent respecte l’any anterior
Avanç de dades de contractació d’agost de 2021 de l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell
Comarcal.
Dimecres, 15 de setembre de 2021

Un estudi encarregat pel Consell Comarcal destaca la necessitat de
fomentar la mobilitat sostenible en els polígons de la comarca
El Consell Comarcal presenta un Informe per millorar les condicions d’urbanització, accessibilitat i
mobilitat dels Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès Oriental.
Dimarts, 14 de setembre de 2021

El Consell Comarcal posa en marxa un sistema d’indicadors per a la
gestió sostenible del turisme
Consta de 26 indicadors organitzats en les 3 dimensions de la sostenibilitat (econòmica,
sociocultural i ambiental).
Dimecres, 28 de juliol de 2021

El Ple de Consell Comarcal aprova la creació del Consell de la Formació
Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental
L’objectiu és avançar cap a una planificació conjunta, integrada i coherent dels serveis d’FP de la
comarca.
Divendres, 23 de juliol de 2021

El Vallès Oriental desplega un pla de treball destinat al sector de
l’automoció
La comarca es prepara per encarar la recuperació el 2022.
Dijous, 15 de juliol de 2021

El mes de juny registra 7 expedients de regulació al Vallès Oriental, que
han afectat 332 persones
Nota d'activitat econòmica referida als EROs de juny de 2021 de l’Observatori-Centre d’Estudis del
Consell Comarcal.
Dimecres, 14 de juliol de 2021

El Consell Comarcal presenta un anàlisi sobre plans i programes
d’actuació previstos als polígons del Vallès Oriental
El monogràfic, elaborat per l’OPAE, analitza els plans i programes en els àmbits d’urbanització,
accessibilitat i mobilitat.
Dimecres, 14 de juliol de 2021

Es convoquen els Premis Eines 2021, per a projectes d’innovació social
d’àmbit general, vallesà i local
El termini per presentar els projectes finalitza el 14 de setembre.
Dimecres, 7 de juliol de 2021

La contractació formalitzada durant el mes de juny al Vallès Oriental

creix, i pràcticament dobla la xifra registrada ara fa un any
Avanç de dades de contractació de juny de 2021 de l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell
Comarcal.
Dimarts, 6 de juliol de 2021

L’atur es redueix al Vallès Oriental en 1.404 persones respecte el mes
anterior
Avanç de dades d’atur de l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal.
Divendres, 2 de juliol de 2021

El mes de maig registra 7 expedients de regulació al Vallès Oriental, que
han afectat 394 persones
Nota d'activitat econòmica referida als EROs de maig de 2021 de l’Observatori-Centre d’Estudis
del Consell Comarcal.
Dimecres, 16 de juny de 2021

El Consell Comarcal participa amb la UAB i altres administracions
vallesanes en un projecte d’Emprenedoria i Innovació social
A través de la nova càtedra, s’elaborarà un anuari d’emprenedoria i innovació social i es lliuraran
premis a projectes d’aquest àmbit.
Divendres, 11 de juny de 2021

Xerrada: Treballar atenent persones amb dependència
Dimecres, 9 de juny de 2021 a les 16.00 h en format online.
Divendres, 4 de juny de 2021

La contractació formalitzada durant el mes de maig torna a créixer i
dobla la xifra registrada fa un any

Avanç de dades de contractació de maig de 2021 de l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell
Comarcal.
Dijous, 3 de juny de 2021

La contractació formalitzada durant el mes de maig torna a créixer i
dobla la xifra registrada fa un any
Avanç de dades de contractació de maig de 2021 de l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell
Comarcal.
Dijous, 3 de juny de 2021

El mes de maig tanca amb un nou descens de l’atur al Vallès Oriental
Avanç de dades d’atur de l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal.
Dimecres, 2 de juny de 2021

Xerrada: Opcions de finançament Covid per a Pimes i autònoms
Dimecres, 26 de maig de 2021 a les 16.00 h en format online.
Divendres, 21 de maig de 2021

L’abril ha registrat 11 expedients de regulació al Vallès Oriental, que han
afectat 644 persones
Nota d'activitat econòmica referida als EROs d'abril de 2021 de l’Observatori-Centre d’Estudis del
Consell Comarcal.
Dimarts, 18 de maig de 2021

La contractació formalitzada al Vallès Oriental durant el mes d’abril
duplica la xifra registrada ara fa un any
Avanç de dades de contractació d’abril de 2021 de l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell
Comarcal.

Dijous, 6 de maig de 2021

L’oferta de cicles formatius duals relacionats amb la indústria al Vallès
Oriental és molt elevada (76%), i facilita l’entrada dels estudiants al
mercat de treball
L’Observatori de Polígons d’Activitat Econòmica (OPAE) del Consell Comarcal presenta un nou
informe d’evolució, referent al primer trimestre de 2021.
Dijous, 29 d'abril de 2021

El primer trimestre del 2021 al Vallès Oriental s'han fet 2.665 contractes
menys que el primer trimestre del 2020
Butlletí de contractació de l’Observatori-Centre d’Estudis del Vallès Oriental corresponent al primer
trimestre de 2021.
Dimecres, 14 d'abril de 2021

El Pla de Reactivació Econòmica i Social del Vallès Oriental supera el
75% d’execució
Hi ha destinats prop de 2 milions d’euros provinents de l’àmbit públic i privat.
Dimarts, 30 de març de 2021

Només un 39% de les empreses vallesanes compta amb un pla de
digitalització
Publicat l’estudi sobre la bretxa digital a les empreses del Vallès Oriental, impulsat des del Pla de
Reactivació Econòmica del Vallès Oriental.
Dimecres, 24 de març de 2021

Setze municipis i el Consell Comarcal impulsen conjuntament el projecte
Treball, Talent i Tecnologia en la cadena de valor de l’alimentació del
Vallès Oriental

S’acompanyarà la transformació digital de les empreses i la formació de les persones en les
tecnologies digitals.
Dilluns, 22 de març de 2021

La Covid19 accelera la pèrdua de teixit empresarial del metall, automoció
i logística associada
L’estudi presentat avui posa de manifest que la Covid19 ha intensificat l’alt nivell de tancament
d’empreses que ja es venia donant abans de la pandèmia.
Dimarts, 16 de març de 2021

El Govern del Consell Comarcal reclama a Bosch que ofereixi un acord a
la plantilla
El Govern del Consell Comarcal del Vallès Oriental, davant l’anunci de tancament de la planta que
l’empresa Bosch té al municipi de Lliçà d’Amunt, vol manifestar el següent:
Dimecres, 3 de març de 2021

El mes de febrer es tanca amb 26.744 persones a l’atur, un increment
molt lleuger respecte al mes de gener
Avanç dades atur de l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal.
Dimecres, 3 de març de 2021

El Consell Comarcal posa en marxa un programa per a l’habilitació
professional de persones amb experiència en atenció a la dependència
El programa QualifíSAD posa a disposició un servei d’orientació i acompanyament per fer el tràmit
d’habilitació.
Dilluns, 1 de març de 2021

Només el 52,90 % de les persones aturades a la comarca percep algun
tipus de prestació per desocupació

Nota informativa sobre prestacions per desocupació elaborada per l’Observatori-Centre d’Estudis
del Vallès Oriental.
Dimecres, 24 de febrer de 2021

La contractació formalitzada durant el gener de 2021 decreix un 19,8%
respecte a l’any 2020
Avanç dades contractació gener 2021.
Informació elaborada per l'Observatori-Centre d'Estudis del Consell Comarcal.
Dimarts, 9 de febrer de 2021

Es prorroga la línia Covid de microcrèdits per a autònoms i
microempreses
Fins ara 9 empreses han accedit als ajuts.
Dilluns, 8 de febrer de 2021

"La dona parteix d'una situació més vulnerable en el mercat de treball"
La tècnica de l'Obsevatori-Centre d'Estudis, Núria Maynou, analitza al programa Hangar de VOTV la
situació de la dona al mercat de treball.
Dimecres, 3 de febrer de 2021

L’any 2021 s’inicia amb un lleuger increment de l’atur, amb un mes de
gener que registra 26.689 persones a l’atur
Els ERTOs acumulats entre gener i desembre de 2020 al Vallès Oriental han sumat 6.062
expedients.
Informació facilitada per l'Observatori-Centre d'Estudis del Consell Comarcal.
Dimarts, 2 de febrer de 2021

L’elevat increment dels dies d'antiguitat de les ofertes de naus i solars
de la comarca, mostra una dificultat creixent en la seva sortida al mercat

Informe de l’OPAE del Consell Comarcal corresponent al quart trimestre de 2020.
Dilluns, 1 de febrer de 2021

El Consell Comarcal edita material de difusió en idiomes per
promocionar la plataforma dels PAE del Valles Oriental
El vídeo i fulletó s’han editat en català, castellà, anglès i francès.
Dijous, 21 de gener de 2021

El 2020 mostra com la crisi de la Covid 19 ha impactat clarament en el
mercat de treball comarcal, amb una caiguda de la contractació del 25%
Informe anual de contractació 2020 de l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal, dades
atur i EROs.
Dimecres, 20 de gener de 2021

Informe Anual d'Atur 2020
Elaborat per l'Observatori-Centre d'Estudis
Dimarts, 19 de gener de 2021

L’any 2020 tanca amb un augment de l’atur el mes de desembre
Dades elaborades per l'Observatori-Centre d'Estudis del Consell Comarcal.
Dijous, 7 de gener de 2021

La contractació formalitzada durant el mes de novembre descendeix
respecte al mes passat i respecte novembre de 2019
Dades elaborades per l’Observatori-Centre d’estudis del Consell Comarcal.
Dimecres, 9 de desembre de 2020

El mes de novembre tanca amb un mínim descens de l’atur, i se situa en
25.565 persones
Avanç dades d’atur al Vallès Oriental elaborat per l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell
Comarcal.
Dijous, 3 de desembre de 2020

El marketplace comarcal ja compta amb 306 empreses inscrites
La Comissió Executiva de la TVOA repassa les diferents actuacions del Pla de reactivació
econòmica que hi ha en marxa.
Dimarts, 1 de desembre de 2020

El Vallès Oriental es posiciona amb 47,1 punts en el setè lloc del
rànquing de competitivitat i sostenibilitat comarcal
"La competitivitat de les comarques de la demarcació de Barcelona, a examen". Anàlisi dels
resultats el període 2016-2018 de la Diputació de Barcelona.
Extracte del Vallès Oriental eleborat per l'Observatori-Centre d'Estudis.
Dilluns, 23 de novembre de 2020

El Consell Comarcal i la TVOA posen en marxa un portal de polígons del
Vallès Oriental
El web “poligons.vallesoriental.cat” incorpora informació detallada dels 127 PAE de la comarca.
Dijous, 12 de novembre de 2020

La contractació formalitzada durant el mes d’octubre dibuixa una
tendència mínimament ascendent respecte al mes passat
Tanmateix, disminueix en major mesura respecte al mateix mes de l’any 2019.
Dades de l'Observatori-Centre d'Estudis
Dilluns, 9 de novembre de 2020

El mes d’octubre tanca amb un petit descens de l’atur, que se situa en
25.735 persones
Avanç dades d’atur al Vallès Oriental elaborat per l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell
Comarcal.
Dijous, 5 de novembre de 2020

El Consell Comarcal farà un estudi sobre la bretxa digital a les empreses
de la comarca
L’executiva de la TVOA dona llum verda al qüestionari, que es començarà a distribuir els propers
dies.
Dimarts, 3 de novembre de 2020

La comarca perd 1.975 llocs de treball respecte el tercer trimestre del
2019
Butlletí d’Estructura Productiva de l'Observatori-Centre d'Estudis del Consell Comarcal, amb dades
del 3r Trimestre de 2020.
Dimecres, 28 d'octubre de 2020

La COVID-19 podria provocar una davallada de més del 9% en la
facturació de la indústria de la comarca
L’informe de l’OPAE del Consell Comarcal corresponent al tercer trimestre de 2020 recull un
anàlisi en profunditat de l’impacte econòmic de la COVID-19 i informació sobre l’evolució de
l’oferta immobiliària i el sòl qualificat com a industrial pendent de desenvolupar.
Divendres, 23 d'octubre de 2020

El Consell Comarcal i MicroBank subscriuen un conveni de col•laboració
per reactivar l’autoocupació i l’activitat emprenedora
El conveni firmat entre el Consell Comarcal i MicroBank afavorirà la igualtat d’oportunitats a través
d’una línia de finançament que fomenta l’autoocupació i l’emprenedoria entre els col·lectius amb
més dificultats.
També s’obre una línia específica per a aquells emprenedors i microempreses que necessitin

liquiditat per superar els efectes de la crisi de la Covid-19.
Dijous, 22 d'octubre de 2020

El mes setembre tanca amb 25.779 persones registrades a l’atur, 752
persones menys que el mes passat
Avanç de dades de l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal.
Divendres, 2 d'octubre de 2020

El Portal Web de PAE de la comarca estarà disponible a finals d’octubre
El Grup de Treball de PAE del Vallès Oriental valida el Pla de treball per al 2021.
Divendres, 25 de setembre de 2020

L’executiva de la TVOA acorda posar en marxa el Consell de la FP
comarcal el 2021
Ahir es va celebrar executiva, en la qual es va fer repàs de l’estat d’execució del Pla de
Reactivació Econòmica i Social del Vallès Oriental.
Dijous, 24 de setembre de 2020

Els ERTO fan créixer amb força les prestacions d’atur entre abril i juny
de 2020
Nota informativa sobre prestacions per desocupació elaborada per l’Observatori-Centre d’Estudis
del Consell Comarcal. Dades a juny 2020.
Dilluns, 21 de setembre de 2020

Jordi Manils: "Aspirem a tenir un miler d'empreses participant en el
Marketplace en els propers mesos"
El conseller de Promoció Econòmica i Estudis explica al programa Hangar de VOTV el
funcionament i objectius del MarketplaceVO.

Divendres, 18 de setembre de 2020

Es presenta el MarketplaceVO, la plataforma que vol agrupar totes les
ofertes i demandes d’empreses i serveis de la comarca
En la roda de premsa, celebrada a MolletHub, es va animar a les empreses a inscriure-s’hi.
Dimecres, 16 de setembre de 2020

El mes d’agost acaba, a la comarca, amb 26.531 persones registrades a
l’atur
Respecte al juliol suposa un increment del 2,83%.
Dijous, 3 de setembre de 2020

El mes de juliol, descens de les dades d’atur registrat, seguint la
tendència dibuixada al conjunt del país
Hi ha 25.800 persones aturades al Vallès Oriental, amb una taxa del 13,07%.
Divendres, 7 d'agost de 2020

El 77% dels PAE del Vallès Oriental compten amb connexió de fibra
òptica
L’informe de l’OPAE corresponent al segon trimestre de 2020 analitza també els sectors
predominants als polígons de la comarca i l’evolució de l’oferta immobiliària de naus i solars.
Dimarts, 28 de juliol de 2020

Un mapa conceptual per detectar noves oportunitats i propostes de valor
per al sector empresarial
El Grup de treball d’empresa de la TVOA executa un nova acció del pla de reactivació.
Divendres, 24 de juliol de 2020

El Consell Comarcal crea el MarketplaceVO per fomentar la col•laboració
entre empreses de la comarca
Ha estat un encàrrec de la Taula Vallès Oriental Avança.
S’anima a les empreses a apuntar-se a la plataforma.
Dijous, 23 de juliol de 2020

El Plenari de la Taula Vallès Oriental Avança aprova el Pla de Reactivació
Econòmica i Social del Vallès Oriental
La trobada s’ha celebrat aquest matí al municipi de Parets del Vallès.
Dijous, 16 de juliol de 2020

Anàlisi de les dades d’Expedients de Regulació Temporal (ERTOs) per
municipis
Elaborada per l'Observatori-Centre d'Estudis. Actualitzades a 1 de juliol 2020.
Dijous, 9 de juliol de 2020

El Vallès Oriental fa un primer pas per treballar de forma territorial i
concertada la fiscalitat municipal que afecta a la indústria
El Consell Comarcal presenta un estudi que analitza l’afectació dels principals impostos municipals
a les empreses ubicades als polígons d’activitat econòmica.
Dilluns, 6 de juliol de 2020

La contractació formalitzada durant el mes de de juny millora la
tendència respecte al mes passat
Dades de l'Observatori-Centre dEstudis del Vallès Oriental.
Dilluns, 6 de juliol de 2020

L’estiu comença amb un lleuger descens de l’atur
El total de l’atur al juny ha registrat un descens de 76 persones, i se situa en 26.695 aturats/des.
Divendres, 3 de juliol de 2020

El Grup de treball de reactivació econòmica coordina les actuacions
previstes en el Pla comarcal
S'ha reunit avui per donar compte i organitzar les actuacions del Pla que estan desenvolupant els
grups de trebal de la Taula Vallès Oriental Avança.
Dijous, 2 de juliol de 2020

Jordi Manils: "Volem una nova normalitat més verda, més social i més
justa"
El Conseller de Promoció Econòmica i Estudis explica al programa Hangar de VOTV el Pla de
reactivació econòmica i social del Vallès Oriental.
Dijous, 2 de juliol de 2020

El grup de treball d’empresa de la TVOA comença a treballar les línies
del Pla de reactivació econòmica
S’han reunit aquest matí per prioritzar i temporalitzar les actuacions.
Dilluns, 29 de juny de 2020

Es presenta el Pla de reactivació econòmica del Vallès Oriental, amb 12
línies i 76 actuacions
El Pla s’ha presentat aquest matí a La Porxada de Granollers amb la presència d’agents públics i
privats.
Divendres, 26 de juny de 2020

El nombre d'expedients de regulació temporal d'ocupació se situa en
4.772 al Vallès Oriental
Dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a 23 de juny.
Dijous, 25 de juny de 2020

Finalitza la 3a edició del programa OIL-Vallès Oriental 4.0 amb un 66%
d’inserció, un 46% en el sector diana del programa
El programa s’acomiada amb una jornada de webinar on s’han presentat els resultats.
Dilluns, 22 de juny de 2020

El programa OIL-Vallès Oriental 4.0 finalitza després de dos anys
d’accions per fomentar la competitivitat de les empreses del metall,
automoció i logística associada
L’acte de cloenda es farà a través d’un webinar dilluns, 22 de juny
Hi han participat, a més del Consell Comarcal, 16 ajuntaments, la Mancomunitat de la Vall del
Tenes, UEI, PIMEC, CCOO i UGT.
Dimecres, 17 de juny de 2020

La Comissió Executiva de la TVOA dona llum verda al Pla de Reactivació
Econòmica i Social del Vallès Oriental
Està previst fer una presentació pública del seu contingut la setmana que ve.
Dilluns, 15 de juny de 2020

El nombre d'expedients de regulació temporal d'ocupació se situa en
4.763 al Vallès Oriental
Dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies da 12 de juny.
Dilluns, 15 de juny de 2020

La contractació formalitzada durant el mes de maig manté la tendència al

descens respecte al mateix mes de l’any 2019
Dades oferides per l'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental.
Divendres, 5 de juny de 2020

El grup de treball de reactivació econòmica i social es reuneix per
incorporar noves propostes al Pla de treball
Es presentarà a la propera Comissió Executiva de la Taula Vallès Oriental Avança.
Divendres, 5 de juny de 2020

Anàlisi de les dades d’Expedients de Regulació Temporal (ERTOs) per
municipis
Dades oferides per l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat a 1 de juny.
Dijous, 4 de juny de 2020

Continua la tendència ascendent de les dades d’atur, tot i que s’ha
alentit respecte al mes anterior
L’atur total al maig s’ha situat en 26.771 persones, 1.226 més respecte al mes d’abril.
Dimecres, 3 de juny de 2020

El nombre d'expedients de regulació temporal d'ocupació se situa en
4.748 al Vallès Oriental
Dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 31 de maig.
Dimarts, 2 de juny de 2020

Breu d'apunts de dades d'activitat econòmica del Vallès Oriental

Nota informativa de l'Observatori-Centre d'Estudis de l’Informe: Comarques catalanes: indicadors
bàsics de producció, ocupació i atur Edició 2020, presentat per l'Observatori del Treball i Model
Productiu
Divendres, 29 de maig de 2020

El nombre d'expedients de regulació temporal d'ocupació se situa en
4.730 al Vallès Oriental
Dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 24 de maig.
Dilluns, 25 de maig de 2020

Dotze línies d’acció conformen el Pla de reactivació econòmica i social
del Vallès Oriental que es treballarà de manera coordinada
Es constitueix el Grup de treball de reactivació econòmica i social del Vallès Oriental.
Dimecres, 20 de maig de 2020

El grup de treball de PAE de la TVOA impulsa un estudi sobre l’impacte
dels impostos municipals als polígons
Tècnics municipals i comarcals, sindicats i patronals han analitzat també la situació econòmica fruit
de la crisi provocada per la COVID-19 i han plantejat prioritats per a la reactivació.
Dimarts, 19 de maig de 2020

Els nombre d'expedients de regulació temporal d'ocupació se situa en
4.704 al Vallès Oriental
Dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 17 de maig.
Dimarts, 19 de maig de 2020

Els expedients de regulació temporal d'ocupació per força major ja
arriben a 4.294 al Vallès Oriental

Dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies d'11 de maig.
Dimecres, 13 de maig de 2020

Els expedients de regulació temporal d'ocupació per força major ja
arriben a 4.275 al Vallès Oriental
Dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 7 de maig.
Dilluns, 11 de maig de 2020

Primeres dades d’Expedients de Regulació Temporal (ERTOs) per
municipis
Les dades municipals estan referenciades a 1 de maig.
Consulta aquí les del Vallès Oriental.
Divendres, 8 de maig de 2020

La contractació formalitzada durant el mes de d’abril registra un descens
clar, del 54%, respecte al mateix mes de l’any 2019
Els efectes de la crisi humanitària es reflecteixen, de manera important, en la caiguda de la
contractació.
Dijous, 7 de maig de 2020

Aquest mes d’abril es registra un nou important augment de l’atur
La paralització de bona part de l’activitat econòmica provocada per la situació de pandèmia ha
estat el detonant d’aquest intens increment de l’atur.
Dimecres, 6 de maig de 2020

Els expedients de regulació temporal d'ocupació per força major ja
arriben a 4.263 al Vallès Oriental
Dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 4 de maig.

Dimecres, 6 de maig de 2020

El 55% de les principals empreses del Vallès Oriental pertanyen al sector
químic
L’informe d’evolució de l’OPAE analitza l’activitat econòmica dels polígons de la comarca i detalla les 25
empreses que més van facturar durant el 2019.
Dilluns, 4 de maig de 2020

El conseller de Promoció Econòmica i Estudis i el tècnic de PAE
expliquen el 1r Informe PAE
El conseller de Promoció Econòmica i Estudis, Jordi Manils, i el tècnic de PAE del Consell Comarcal,
Albert Marañon, expliquen el primer informe d'evolució dels polígons d'activitat econòmica, elaborat per
l'Observatori PAE de la comarca (OPAE).
Dilluns, 4 de maig de 2020

Els expedients de regulació temporal d'ocupació per força major ja
arriben a 4.236 al Vallès Oriental
Dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 29 d'abril.
Dijous, 30 d'abril de 2020

El número d’ofertes de naus i solars als polígons de la comarca baixa un
42% en un any
L’informe d’evolució de l’OPAE analitza en detall l’oferta immobiliària de venda i lloguer als
polígons del Vallès Oriental.
Dimecres, 29 d'abril de 2020

Els expedients de regulació temporal d'ocupació per força major ja
arriben a 4.218 al Vallès Oriental
Dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 26 d'abril.

Dimarts, 28 d'abril de 2020

La Taula Vallès Oriental Avança crea un nou grup de treball per
dissenyar el Pla de reactivació econòmica
L’objectiu és atendre les necessitats emergents de les empreses a curt termini a través d’un
Gabinet de crisi. ?
Dilluns, 27 d'abril de 2020

Primer avanç de dades de població assalariada i autònoma
Elaborat per l’Observatori-Centre d’Estudis amb dades del Ministeri d’Inclusió Social, Seguretat
Social i Migracions.
Mapa comarcal amb la informació de cada municipi.
Dijous, 23 d'abril de 2020

L’Observatori dels Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès Oriental
(OPAE) presenta el primer informe trimestral
L’informe d’evolució del primer trimestre de 2020 dedica una bona part a l’anàlisi de l’oferta
immobiliària de naus i solars.
Dijous, 23 d'abril de 2020

Els expedients de regulació temporal d'ocupació per força major ja
arriben a 4.157 al Vallès Oriental
Dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 21 d'abril.
Dimecres, 22 d'abril de 2020

Colomé: "Estem recopilant la informació de com està la comarca per
mirar d'estudiar línies d'ajut"
Entrevista a Vallès Visió TV al president del Consell Comarcal, Francesc Colomé.
Dimarts, 21 d'abril de 2020

Els expedients de regulació temporal d'ocupació per força major ja
arriben a 4.139 al Vallès Oriental
Dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 19 d'abril.
Dilluns, 20 d'abril de 2020

El Grup d’Empresa de la TVOA comença a treballar en un pla d’actuació
immediat destinat a les empreses afectades per la situació d’emergència
Primera reunió del nou grup de treball, creat a partir del Pla Estratègic 2018-2025.
Dilluns, 20 d'abril de 2020

El Consell Comarcal reclama un pla de reactivació econòmica per al
Vallès Oriental
La Taula Vallès Oriental Avança analitza i debat les necessitats urgents que haurà d’abordar.
Divendres, 17 d'abril de 2020

Els expedients de regulació temporal d'ocupació per força major ja
arriben a 4.045 al Vallès Oriental
Dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 14 d'abril.
Dimecres, 15 d'abril de 2020

El Grup de Treball de polígons de la TVOA es compromet a continuar els
projectes comarcals de dinamització dels PAE per donar resposta als
efectes de la crisi
Els representants empresarials traslladen la preocupació per la situació.
Dijous, 9 d'abril de 2020

Aquest mes de març es registra un important augment de l’atur

S'ha situat en un total de 22.813 persones apuntades a les Oficines de Treball, 1.000 persones
més respecte al mes de febrer passat.
Divendres, 3 d'abril de 2020

La Taula Vallès Oriental Avança apel·la a la unitat d’acció per superar la
difícil situació d’empreses i treballadors a causa de la crisi del COVID19
Es treballarà conjuntament en defensa dels llocs de treball i del teixit econòmic productiu del
Vallès Oriental.
Dimarts, 24 de març de 2020

Aquest mes de febrer s’ha registrat un lleuger augment de l’atur
Avanç de dades d’atur del mes de febrer de l’Observatori-Centre d’Estudis del Vallès Oriental.
Dimecres, 4 de març de 2020

Diputació i Consell Comarcal busquen formes de col·laboració en
projectes de promoció econòmica
Divendres tarda es van reuniír els dos equips encapçalats per la diputada i el conseller.
Dilluns, 2 de març de 2020

Tres grups de treball implementaran el Pla Estratègic de
Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació
L'Executiva de la Taula Vallès Oriental Avança (TVOA) concreta actuacions per al 2020.
Dimecres, 5 de febrer de 2020

El darrer trimestre de 2019, al Vallès Oriental es generen 2.031 llocs de
treball més respecte el mateix període de l’any 2018

Avanç de l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal de dades d’estructura productiva:
4T 2019.
Dimecres, 5 de febrer de 2020

L’any 2020 s’inicia amb un lleuger increment de l’atur, amb un mes de
gener que registra un total de 21.757 persones a l’atur
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’11,168%.
Dimarts, 4 de febrer de 2020

Sis de cada 10 aturats de la comarca percep algun tipus de prestació per
desocupació
L’Observatori-Centre d’Estudis del Vallès Oriental ha elaborat una nota informativa sobre les
prestacions per desocupació amb data desembre 2019.
Dimecres, 22 de gener de 2020

L’any 2019 tanca amb un lleuger augment de l’atur el mes de desembre
Aquesta xifra suposa un creixement intermensual, a l’alça, del 0,30%.
Divendres, 3 de gener de 2020

Una alumna de l’EMAD de la Garriga, autora de l’emblema de la Taula
Vallès Oriental Avança (TVOA)
Es presenta el nou emblema, escollit entre 9 propostes d’alumnes de 2n de Gràfica Publicitària.
La TVOA va proposar que el seu emblema sorgís de la creativitat de l’alumnat que estudia disseny
a la comarca.
Divendres, 20 de desembre de 2019

Es posa en marxa l’OPAE, l’Observatori que permetrà disposar d’una
fotografia exhaustiva i actualitzada dels PAE del Vallès Oriental

Està previst realitzar un estudi comparatiu d’ordenances fiscals i un altre de mobilitat i accessibilitat.
L'acord amb l'AMB permet disposar de l'oferta immobiliària del Vallès Oriental al Cercador de
Naus i Solars de l’AMB.
Dijous, 12 de desembre de 2019

El plenari de la Taula Vallès Oriental Avança dona llum verda a les 21
accions del Pla Estratègic seleccionades com a prioritàries per la
Comissió Executiva
Es va celebrar ahir a l'Ajuntament de Montmeló
Dimecres, 11 de desembre de 2019

El Grup de Treball de Polígons de la TVOA ultima els detalls de l'OPAE
(Observatori de Polígons d'Activitat Econòmica)
També s'està treballant en el nou portal que està previst posar en marxa el primer trimestre de
l'any que ve.
Dimecres, 4 de desembre de 2019

Els registres d’atur es redueixen aquest mes de novembre
Hi ha una disminució en termes relatius del 0,92%.
Dimecres, 4 de desembre de 2019

La UEI i el Consell Comarcal tracten sobre l'estratègia econòmica de la
comarca
Primera trobada entre el president del Consell Comarcal i els representants de la UEI.
Dimecres, 20 de novembre de 2019

La contractació formalitzada durant el tercer trimestre de 2019
s’incrementa un 16,5% respecte al 2018

Avanç de contractació registrada fins el tercer trimestre de 2019
Divendres, 15 de novembre de 2019

Els registres d’atur tornen a incrementar-se aquest mes d’octubre
Hi ha un creixement intermensual del 0,93%.
Dijous, 7 de novembre de 2019

Quinze empreses reben assessorament per a l’impuls a la digitalització i
la indústria 4.0
El projecte OIL-Vallès Oriental 4.0 fomenta la competitivitat de la indústria de la comarca en el
sector del metall, l’automoció i la logística associada
Dimecres, 30 d'octubre de 2019

Trobada entre el Consell Comarcal i el nou govern de la Cambra de
Comerç
Els representants de la Cambra demanen la seva incorporació a la Taula de Desenvolupament
Econòmic Vallès Oriental Avança
Dimecres, 23 d'octubre de 2019

UGT i Consell Comarcal parlen sobre els reptes econòmics de la
comarca
Primera trobada entre el president i el gerent del Consell Comarcal amb el secretari general de la UGT
del Vallès Oriental i la secretària d'Igualtat.
Dimecres, 23 d'octubre de 2019

Els registres d’atur tornen a incrementar-se aquest mes de setembre

Seguint la tònica registrada els mesos de juliol i agost, aquest mes de setembre el Vallès Oriental ha

registrat un total de 21.611 persones apuntades a les Oficines de Treball, 62 persones més que el mes
d’agost, la qual cosa suposa un creixement intermensual, a l’alça, del 0.29%. A Catalunya l’atur suma
372.623 persones, el que suposa un increment del 0,3% (1.205 més) respecte del mes d’agost. Des de
2008, tret de l’any passat, l’atur ha crescut en tots els mesos de setembre al conjunt català.

Respecte l’any passat, l’atur de setembre 2019 a la comarca també s’ha increment amb 379 persones
més a l’atur.
Dilluns, 7 d'octubre de 2019

Colomé: "La millor política social és crear ocupació. Amb la Taula Vallès
Avança hi estem treballant, amb sindicats, patronals i ajuntaments"
El president del Consell Comarcal, Francesc Colomé, ha estat aquest matí a @radiogranollers, parlant
de la institució, de la comarca i dels reptes dels propers anys.
Divendres, 4 d'octubre de 2019

