Noticies
El Ple del Consell Comarcal aprova una moció on es reclama
una solució definitiva per a Can Vila
La moció va ser consensuada a la Junta de Portaveus i es va aprovar per
unanimitat.
Dijous, 21 de juliol de 2022

Primers passos per posar en marxa les oficines comarcals
d’Agenda 2030 i de Fons europeus
S’han presentat al Consell d’Alcaldies celebrat avui a Montornès del Vallès.
Dimecres, 13 de juliol de 2022

Emilio Cordero fa balanç de 3 anys de mandat i avança
alguns projectes que es faran efectius el darrer any
El govern del Consell Comarcal destaca la bona entesa a l'hora de tirar endavant
els projectes de la institució.
Dijous, 9 de juny de 2022

El Vallès Oriental inicia el full de ruta cap a la transició
energètica
Enguany, es posarà en marxa l’Oficina Comarcal de Transició Energètica,
destinada a col·laborar amb la Generalitat i a donar suport als municipis en la

planificació i implantació de les energies renovables.

Dimecres, 18 de maig de 2022

El Consell Comarcal tanca el pressupost de 2021 amb una
liquidació positiva d’1.048.509 euros
S’ha donat compte al Ple celebrat aquest dimecres.
Dijous, 5 de maig de 2022

Els municipis de la comarca es coordinen per a l’acollida de
persones refugiades provinents d’Ucraïna
El Consell d’Alcaldies del Vallès Oriental s’ha celebrat avui a l’Ateneu de Sant
Celoni.
Dimecres, 23 de març de 2022

Alcaldes i alcaldesses de la comarca tracten amb el
conseller d’Interior sobre temes de seguretat als municipis
S’ha celebrat a Parets del Vallès la primera de les reunions entre alcaldies i
conselleria, que es faran de forma periòdica al Vallès Oriental.
Dijous, 3 de març de 2022

El Consell Comarcal del Vallès Oriental condemna l’escalada
bèl·lica a Ucraïna
La Junta de Portaveus ha aprovat una declaració on es reclama a la comunitat
internacional una resposta diplomàtica al conflicte, i es referma el compromís de la
comarca amb la pau, el diàleg i el respecte als drets humans.
Dilluns, 28 de febrer de 2022

El Ple aprova una moció per sol·licitar al departament
d’Interior una reunió urgent de seguretat a la comarca
La moció, presentada per la Presidència del Consell Comarcal, va ser aprovada
amb els vots a favor de PSC-CP, Junts, En Comú Guanyem i Ciutadans. ERC-AM
va repartir els vots entre el no i l’abstenció.
Dijous, 27 de gener de 2022

El Consell Comarcal aprova un pressupost per a l’any 2022
de més de 27 milions d’euros
Representa un increment del 5,26% en relació a l’exercici 2021.
Dilluns, 27 de desembre de 2021

Raül Garcia, alcalde de Sant Celoni, nomenat vicepresident
primer del Consell Comarcal
El nou conseller de Junts va prendre possessió en el Ple d’ahir al vespre.
Dijous, 23 de desembre de 2021

El Ple del Consell Comarcal s’adhereix al Manifest amb
motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència
contra les Dones
El manifest, presentat per la conselleria de Polítiques Socials i Igualtat del Consell
Comarcal a proposta de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, va ser
aprovat per unanimitat.
Dijous, 18 de novembre de 2021

El Ple del Consell Comarcal aprova una moció per al traspàs

real de rodalies a la Generalitat
La moció, presentada per ERC-AM, va ser aprovada amb els vots a favor d’ERCAM, Junts i En Comú Guanyem, l’abstenció de PSC-CP i en contra de CiutadansPartido de la Ciudadanía.
Dijous, 18 de novembre de 2021

Francesc Colomé presenta la renúncia com a conseller
comarcal
L’alcalde de Sant Celoni, Raül Garcia, entrarà com a nou conseller.
Dijous, 18 de novembre de 2021

Ofrena floral amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya
Al monument de la Plaça Onze de Setembre de Granollers.
Dissabte, 11 de setembre de 2021

Francesc Colomé, nomenat vicepresident primer del Consell
Comarcal
El president Emilio Cordero continua dirigint l’Àrea de Societat del Coneixement i
Transparència.
Dijous, 8 de juliol de 2021

Emilio Cordero, escollit president del Consell Comarcal
En el Ple celebrat de forma presencial aquest migdia a Can Ribas de les
Franqueses del Vallès.
Dimecres, 30 de juny de 2021

Francesc Colomé fa balanç de la meitat del mandat abans de
la renúncia a la presidència que es farà efectiva demà
Es dona compliment al pacte de govern entre PSC, Junts i En Comú Guanyem que
preveu que agafi el relleu a la presidència Emilio Cordero.
Dimarts, 22 de juny de 2021

El Ple del Consell Comarcal aprova una moció de suport a
l’amnistia
La moció, presentada per ERC-AM, va comptar amb els vots favorables d’ERC-AM,
Junts i CUP Vallès Oriental-AM.
Dijous, 25 de març de 2021

El Ple del Consell Comarcal declara el Vallès Oriental
comarca feminista
La moció, presentada per ERC-AM, va ser aprovada per unanimitat.
Dijous, 25 de març de 2021

El Ple del Consell Comarcal, contra el tancament de la planta
de Bosch de Lliçà d’Amunt
La moció presentada pel Comitè d’empresa va ser aprovada per unanimitat.
Dijous, 25 de març de 2021

El Ple del Consell Comarcal aprova una moció de suport al
Poble Sahrauí davant l’escalada militar al Sàhara Occidental
Moció del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i la Coordinadora

Catalana d'ajuntaments solidaris amb el poble sahrauí.
Dijous, 19 de novembre de 2020

El Ple del Consell Comarcal aprova una moció de rebuig a la
inhabilitació del president de la Generalitat de Catalunya
La van presentar ERC i Junts.
Dijous, 1 d'octubre de 2020

El president i el vicepresident del Consell Comarcal
demanen a la consellera de la Presidència un finançament
just
Els presidents i presidenta dels consells comarcals del Baix Llobregat, Vallès
Occidental i Vallès Oriental es reuneixen amb la consellera de la Presidència i altres
representants del Govern.
Divendres, 15 de novembre de 2019

El Ple del Consell Comarcal aprova una moció de rebuig a la
sentència del TS, demana l’amnistia per a les persones
preses polítiques i defensa el dret d’autodeterminació
El Ple extraordinari del Consell Comarcal, celebrat aquesta tarda en resposta a la
sentència del Tribunal Suprem, ha aprovat la moció recomanada per l’AMI i l’ACM amb
unes esmenes d’Alternativa Municipalista-Amunt, amb els vots a favor de ERC-Acord
Municipal, Junts i Alternativa Municipalista-Amunt i els vots en contra de Candidatura de
Progrés i En Comú Guanyem.
Dijous, 17 d'octubre de 2019

El Consell Comarcal atura tota l’activitat institucional amb
motiu de la sentència del Tribunal Suprem

Dilluns, 14 d'octubre de 2019

El Consell Comarcal, present a la Diada Nacional de
Catalunya
Dijous, 12 de setembre de 2019
El Consell Comarcal del Vallès Oriental va participar dels actes institucionals que
commemoren la Diada Nacional de Catalunya amb una ofrena floral, que es va fer a les
11 del matí al peu del monument de l’Onze de Setembre de Granollers.

