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OBSERVATORI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L’IMPO 
(Badalona) 
 
Entitat a la qual pertany: Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació. Ajuntament de 
Badalona 
Responsable polític: Francesc Serrano Villarroya (regidor de l’Àrea d'Hisenda, Recursos 
Interns i Promoció Econòmica) 
Responsable tècnic: Francesc Tosas i Pifarré 
Adreça: C/ Nova cançó, 1 
Municipi: Badalona CP: 08915 
Telèfon: 93 460 52 00 Fax: 93 460 52 01 
Correu electrònic: impo@impo.cat Web: www.impo.cat 
 

Àmbit territorial de treball: Badalona (integrat en l’Observatori del Pacte Territorial del 
Barcelonès Nord) 

Municipis integrants: Badalona 
Any inici: 1993 
Missió: La Missió de l’Observatori de desenvolupament Local de 

Badalona és la de generar i recollir informació sobre l’evolució 
de l’ocupació i del teixit econòmic de Badalona per tal 
d’esdevenir una eina de coneixement per als agents que 
gestionen i promouen polítiques públiques destinades a impulsar 
el desenvolupament local. 

Objectius:  Millorar el coneixement de la realitat social i econòmica de 
Badalona. Fer-ho amb una perspectiva estratègica per 
afavorir l'elaboració de polítiques de desenvolupament local 
més acurades. 

 Disposar de dades objectives sobre l'evolució de l'activitat 
econòmica i el mercat de treball a Badalona per tal de donar 
suport a la presa de decisions en l'àmbit de les polítiques 
actives d'ocupació. 

 Millorar els processos de seguiment i avaluació de les 
polítiques d'ocupació i desenvolupament local per 
incrementar-ne l'eficàcia i l'eficiència. 

 Elaborar i difondre anàlisis sobre activitat econòmica i mercat 
de treball adaptats a les necessitats dels agents econòmics i 
socials. 

 Ampliar la difusió dels estudis realitzats. 
Recursos humans: 1 tècnic 
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Productes i serveis 
 
Nom: Informe mensual “primeres dades” d’atur i contractació 
Periodicitat: mensual Any inici i número:  Format: Web/paper/CD 
Destinataris: Tècnics i agents relacionats amb el desenvolupament local 
Localització: Badalona 
Descripció: Informe mensual primeres dades: breu recull sobre l’atur registrat així com la seva 
evolució i comparació amb el Barcelonès i Catalunya. El publiquem així que surten les dades del 
Departament de Treball. Ara per ara la seva difusió és interna però així que entri en 
funcionament la nova pàgina web també ho penjarem perquè sigui informació d’accés públic.  
 
Nom: Informe mensual “El Flaix” d’atur i contractació 
Periodicitat: mensual Any inici i número:  Format: Web/paper/CD 
Destinataris: Tècnics i agents relacionats amb el desenvolupament local 
Localització: Badalona 
Descripció: Informe mensual “El Flaix”: recull més extens sobre l’atur i la contractació laboral 
registrada del mes. S’analitzen de manera segregada en funció del sexe, edat, nivell d’estudis, 
sector econòmic, procedència i durada de la demanda,  així com pel total de la població i per la 
població nouvinguda. Ara per ara la seva difusió també és interna però així que entri en 
funcionament la nova pàgina web també ho penjarem perquè sigui informació d’accés públic. 
 
Nom: Informe trimestral 
Periodicitat: trimestral Any inici i número:  Format: Web/ paper/CD 
Destinataris: Tècnics i agents relacionats amb el desenvolupament local 
Localització: Badalona 
Descripció: Informe on es recullen les dades trimestrals per tal de veure les evolucions. L’objectiu 
és aprofundir en aspectes dels quals no hi incidim en els informes mensuals, com ara les 
afiliacions a la Seguretat Social, l’evolució del nombre autònoms, els sectors on hi ha major 
ocupació. També fem més èmfasi en la comparativa amb la resta de municipis del Pacte 
Territorial del Barcelonès Nord, que en formem part juntament amb Sant Adrià de Besòs i Santa 
Coloma de Gramenet. 
 
Nom: “Consultes a mida” 
Periodicitat: puntualment, en funció de 
la demanda Any inici i número:  Format: Web/paper/CD 

Destinataris: Tècnics i agents relacionats amb el desenvolupament local, empreses, estudiants... 
Localització: 
Descripció: possibilitat de donar resposta a aquelles necessitats d’informació referents al mercat 
de treball de Badalona. Aquestes consultes es poden fer via telefònica o bé via correu electrònic. 
Amb la renovació de la pàgina se’n podrà fer molta més difusió i podrem a tendre més consultes. 
 
Nom: Monogràfic 
Periodicitat: anualment Any inici i número:  Format: Web/paper/CD 
Destinataris: Tècnics i agents relacionats amb el desenvolupament local  
Localització: Badalona 
Descripció: durant l’any elaborem un estudi monogràfic sobre un tema rellevant que considerem 
interessant per conèixer amb més profunditat. El darrer que hem fet ha estat el de la immigració i 
mercat de treball a Badalona. 
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OBSERVATORI ECONÒMIC I SOCIAL DE BARBERÀ DEL VALLÈS 
 
Entitat a la qual pertany: Fundació Barberà Promoció. Ajuntament de Barberà del Vallès 
Responsable polític: Xavier Garcés Trillo (Tinent d’Alcalde de Promoció econòmica, 
Comerç i Mercats i Concertació Econòmica i Social) 
Responsable tècnic: Berta López Nicolás (Gerent) / Carlos Pardo Grau (Resp. Observatori) 
Adreça: carrer Torre d’en Gorgs, 40 
Municipi: Barberà del Vallès CP: 08210 
Telèfon: 93 719 28 37 Fax: 93 729 28 93 
Correu electrònic:  
gerencia@barpro.cat 
observatori@barpro.cat 

Web: www.barpro.cat 

 

Àmbit territorial de treball: Barberà del Vallès 
Municipis integrants: Barberà del Vallès 
Any inici: 1996 
Missió: L'Observatori Econòmic i Social té per finalitat la gestió d’informació 

socioeconòmica com a recurs estratègic per a la presa de decisions de polítiques 
públiques de promoció econòmica i desenvolupament local 

Objectius: -Aprofundir en el coneixement de la realitat del mercat de treball, en particular, i de 
l’activitat socioeconòmica, en general, de Barberà del Vallès. 
-Contribuir, des de diverses vessants, a afavorir la millora de la presa de decisions 
i la planificació dels agents econòmics i socials. 

Recursos 
humans: 

1 tècnic analista responsable observatori a temps complert fix 
1 administratiu a temps parcial fix 
1 suport tècnic temporal 

 
Productes i serveis 
 
Nom: Informe de conjuntura socioeconòmica. Barberà del Vallès 

Periodicitat: anual Any inici i número: 2002 - 
9 

Format: Web / difusió on-
line / paper / ... 

Destinataris: polítics, CES, tècnics i responsables, entitats, empreses i població en general 
Localització: http://www.bdv.cat/bdv/apartats/index.php?apartat=36 
Descripció: Informe anual on s’analitza la conjuntura sobre mercat de treball, activitat econòmica i 
altres àmbits socioeconòmics. Àmbits: Població, Empreses, Treballadors, Autònoms, Atur, 
Contractació, ERO, Habitatge, Mobilitat, Economia del coneixement, Consum, Rendes, Educació.  
 
Nom: Barberà en Xifres 

Periodicitat: trimestral Any inici i número: 2001 - 
46 

Format: Web / on-line / 
paper fins 2009 

Destinataris: polítics, CES, tècnics i responsables, entitats, empreses i població en general 
Localització: http://www.bdv.cat/bdv/apartats/index.php?apartat=34 
Descripció: Butlletí monotemàtic trimestral (abans bimestral). Els àmbits temàtics dels 
monogràfics de 2009 han estat la contractació per ocupacions principals per branques d’activitat; 
els perfils de l’ocupació que ha generat el territori, fent èmfasi en els perfils per gènere, edat, 
nacionalitat i mobilitat; i la prevenció de riscos laborals i salut laboral. 
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Nom: Conjuntura laboral 
Periodicitat: trimestral Any inici i número: 2006 - 

15 Format: Web / on-line 

Destinataris: Genèric: polítics, CES, tècnics i responsables, entitats, empreses i població en 
general 
Localització: http://www.bdv.es/barberapromocio/apartats/index.php?apartat=228 
Descripció: Butlletí trimestral estandarditzat sobre filiació (empreses, assalariats i autònoms), 
contractació laboral i atur registrat 
 
Nom: Apunts d’informació socioeconòmica 

Periodicitat: variable Any inici i número: 2010 – 
3 (entre gener i juliol 2010) Format: On-line 

Destinataris: Genèric: polítics, CES, tècnics i responsables, entitats, empreses i població en 
general 
Localització: http://www.bdv.es/barberapromocio/apartats/index.php?apartat=1713 
Descripció: Notes d’àmplia difusió, reculls d’informacions breus d’interès en els àmbits econòmics 
i socials, ja siguin de caire descriptiu o metodològic. 
 
Nom: Informes sota demanda 

Periodicitat: variable Any inici i número: 1996 – 
Uns 20 anualment Format: --- 

Destinataris: Reports a gerència i a responsables de serveis ocupacionals locals, polítics, CES, i 
en general a altres àrees de l’administració municipal. 
Localització: --- 
Descripció: Informes socioeconòmics diagnòstics de suport a la sol·licitud de programes en 
l’àmbit de l’entitat i en general per a la planificació local. 
 
Nom: Consultes o informes de detall 
Periodicitat: variable Any inici i número: 1996 – 

40 en 2009 Format: --- 

Destinataris: Reports a gerència i a responsables de serveis ocupacionals locals, i en general a 
altres àrees de l’administració municipal. 
Localització: --- 
Descripció: Consultes o informes de detall que impliquen una menor elaboració que els “informes 
sota demanda” (veure apartat anterior). L’àmbit de les consultes rebudes és tot el ventall relatiu a 
l’ocupació i l’activitat econòmica. Una breu relació temàtica i/o àmbits de 2009 és: supervivència 
empreses assessorades, dades històriques entitat, dades per premsa, programa “Dones al 
Volant”, qüestionari per sector restauració, atur per estudis, sectors d’empreses per prospecció, 
variació derivacions usuaris, diverses consultes sobre contractació, atur, etc. 
 
Nom: Notes breus 

Periodicitat: variable Any inici i número: 2010 – 
5 (entre gen i juliol 2010) Format: --- 

Destinataris: Reports a gerència i a responsables de serveis ocupacionals locals 
Localització: --- 
Descripció: Anàlisis sintètics d’interès en els àmbits econòmics i socials, majoritàriament sobre el 
mercat de treball, per a gerència i a responsables de serveis ocupacionals locals. 
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Nom: Usuaris per Serveis i Programes (Fundació Barberà Promoció en Xifres) 
Periodicitat: anual Any inici i número: 1997 Format: Excel i Aplicatiu 

web 
Destinataris: Gerència, Patronat de la Fundació, i a responsables de serveis ocupacionals locals 
Localització: --- 
Descripció: Recompte anual dels usuaris per serveis i programes, segons col·lectius, de la 
Fundació Barberà Promoció. 
 
Nom: El Perfil de la Ciutat 
Periodicitat: variable Any inici i número: 2003 Format: (variable) Web, 

on-line, CD, paper 
Destinataris: Genèric: tècnics i responsables, entitats, empreses i població en general 
Localització: http://www.perfilciutat.net 
Descripció: El Projecte “El Perfil de la Ciutat” consisteix en la col·laboració tècnica, metodològica 
i de recerca d’una sèrie d’Ajuntaments, a través de les seves àrees de Promoció Econòmica i, 
més concretament, dels seus Observatoris socioeconòmics. Actualment està format per 10 
ajuntaments, tot i que resta obert a la participació d’altres ciutats mitjanes. 
Col·laboració que té com a objectiu desenvolupar i aplicar eines, metodologies i indicadors 
tècnics per a mesurar la qualitat de vida i benestar de les ciutats, és a dir, dels seus ciutadans.  
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ÀREA D'ESTUDIS DE LA DIRECCIÓ DE COMUNICACIÓ I 
PROSPECTIVA ECONÒMICA (Barcelona) 
 
Entitat a la qual pertany: AJUNTAMENT DE BARCELONA / Barcelona Activa 
Responsable polític: Jordi William Carnes (Director de l’Àrea d'Hisenda i Promoció 
Econòmica) 
Responsable tècnic: Àngels Santigosa 
Adreça: C/Llacuna,162 
Municipi: Barcelona CP: 08018 
Telèfon: 932563937 Fax: 934853460 
Correu electrònic:  
asantigosa@bcn.cat   tudina@bcn.cat Web: www.bcn.cat 
 
Àmbit territorial de treball: Barcelona 
Municipis integrants: 
Any inici:1998 
Missió: donar suport a Barcelona Activa/Promoció Econòmica  en l’àmbit de l’anàlisi i estudis per 
a la realització i gestió de les polítiques municipals en el camp de l’economia, l’ocupació, el 
comerç i el turisme, i de tendències actuals i futures de la situació econòmica i laboral de la 
ciutat per ajudar a la definició de noves línies estratègiques a desenvolupar 
♦ Objectius: Seguiment del pols de la ciutat a través d’un conjunt sistemàtic d’indicadors i 

realització d’informes periòdics. Comparació amb altres àmbits territorials. 
♦ Redacció d’informes interns sobre branques d’activitat econòmica d’especial rellevància, 

variables econòmiques d’interès i la seva evolució temporal, noves línies de treball, etc. 
♦ Assessorament, notes de premsa i facilitació d’informació tècnica sol·licitada per altres 

equips. 
♦ Intermediació entre universitats, consultores i l’Administració Pública. 
♦ Realització d’ estudis, informes i publicacions en col·laboració amb altres 

àrees/departaments de l’Ajuntament, cambra de comerç, consultores, Universitat 
♦ Participació en xarxes i projectes amb d’altres institucions. 
Recursos humans: 1 Responsable de l’àrea, 1Tècnic economista, 2 Becaris 
 
Productes i serveis 
 
Nom: Observatori Barcelona 

Periodicitat: anual 
Any inici i número: 2002 
vuitena edició (Informe 2009-
2010) 

Format: Web / 
paper/CD/DVD... 

Destinataris: agents econòmics interessats a fer negocis a Barcelona. 
Localització: s’envia a llistat d’agents; www.observatoribarcelona.org 
Descripció:  
Posicionament de Barcelona respecte de les principals ciutats del món en un conjunt d’indicadors 
de referència. 
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Nom: Barcelona en Xifres 

Periodicitat: anual. Any inici i número: 2006, 3a. 
edició 2009, en procés 2010 

Format: Web / 
paper/CD/DVD... 

Destinataris: agents econòmics 
Localització: s’envia a llista d’agents; 
Descripció:  
Dades de Barcelona  referents a població, ocupació, empresa, capital humà, coneixement oferta 
immobiliària, turisme, comerç, qualitat de vida i posicionament internacional de Barcelona. 
 
Nom: El comerç a Barcelona 

Periodicitat: anual Any inici i número: 2003  Format: Web / 
paper/CD/DVD... 

Destinataris: agents econòmics 
Localització: web comerç de l’Ajuntament de Barcelona 
Descripció:  
Anàlisi de les principals variables econòmiques del comerç de Barcelona que presenta dades 
d’ocupació, facturació i PIB, indicadors estructurals relatius al comerç majorista i minorista, i la 
dinàmica empresarial del sector a partir dels centres de cotització a la Seguretat Social. 
 
Nom: Els serveis a les empreses a Barcelona 

Periodicitat: anual. Any inici i número: 2010 Format: Web / 
paper/CD/DVD... 

Destinataris: agents econòmics 
Localització:  
Descripció:  
Publicació que sintetitza els treballs sobre aquest sector realitzats per BCF Consultors- dirigit pel 
doctor Ezequiel Baró- per encàrrec de Promoció Econòmica, la Fundació CIDOB i altres agents 
de la ciutat, posant l’accent en el resultats per Barcelona i la RMB. Els quatre estudis realitzats 
fins ara fan referència a les característiques estructurals i econòmiques de les firmes de serveis a 
les empreses, i al comportament empresarial d'aquestes companyies la seva demanda  i l’anàlisi 
de la innovació en el sector. 
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OBSERVATORI SOCIOECONÒMIC DE L'HOSPITALET DE 
LLOBREGAT 
 
Entitat a la qual pertany: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 
Responsable polític: Alfons Bonals i Florit (regidor de Promoció econòmica) 
Responsable tècnic: Demetrio Romero García 
Adreça: Ctra. del Mig, 85 
Municipi: L’Hospitalet de Llobregat CP: 08907 
Telèfon: 934026022 Fax: 934026021 
Correu electrònic:  
dromero@l-h.cat / ctalavera@l-h.cat  Web: www.e-promocio.com 
 

Àmbit territorial de treball: L’Hospitalet de Llobregat 
Municipis integrants: L’Hospitalet de Llobregat 
Any inici: 2000 
Missió: Eina de suport per al coneixement socioeconòmic de la ciutat i 

per a presa de decisions en matèria de promoció econòmica i 
planificació estratègica  

Objectius: Recollir i analitzar de manera regular, fiable i sistemàtica la 
informació socioeconòmica de la ciutat i l’entorn. 
Donar suport a la planificació i a la gestió estratègica mitjançant 
l’elaboració i supervisió d’estudis. 
Recollir, tractar i analitzar dades de conjuntura econòmica, del 
mercat de treball, i socioeconòmiques en general. 
Recollir i analitzar dades internes dels departaments de l’Àrea 
de Promoció Econòmica. 
Col·laborar en l’avaluació de polítiques públiques locals. 
Fomentar la reflexió, el debat i la participació. 
Difondre els productes i dades entre diferents departaments i a 
la població en general. 

Recursos humans: 1 cap tècnic 
1 tècnic de suport 

 
Productes i serveis 
 
Nom: Informe mensual de conjuntura de l’Hospitalet 
Periodicitat: mensual... Any inici i número: 2005 Format: Web / paper. 
Destinataris: Personal tècnic i directiu de l’Àrea de Promoció Econòmica. Públic en general  
Localització: http://www.e-promocio.com/newsite/index.php?&seccio=15&subseccio=74 
Descripció: Butlletí de recull, tractament i anàlisi d’informació del mercat de treball local (atur i 
contractació) 
 
Nom: Informe trimestral de conjuntura econòmica de l’Hospitalet 
Periodicitat: mensual Any inici i número: 2002 Format: Web / paper. 
Destinataris: Personal tècnic i directiu de l’Àrea de Promoció Econòmica. Públic en general 
Localització: http://www.e-promocio.com/newsite/index.php?&seccio=15&subseccio=74 
Descripció: Descripció: Recull, tractament i anàlisi d’informació d’indicadors d’activitat econòmica 
(afiliació) 
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Nom: Diagnosis territorials 
Periodicitat: regular permanent. Any inici i número: 2000 Format: electrònic. 
Destinataris: Personal directiu de diferents departaments de l’Àrea de Promoció Econòmica 
Localització: Fons de l’Observatori 
Descripció: Diagnosis locals ad hoc (sociodemogràfiques, d’activitat econòmica, etc.) de la ciutat 
o de parts del seu territori 
 
Nom: Informe de contractació  
Periodicitat: mensual / bimensual.. Any inici i número: 2010 Format: electrònic. 
Destinataris: Personal tècnic i directiu de l’Àrea de Promoció Econòmica 
Localització: Fons de l’Observatori 
Descripció: Informe de recull de dades i elaboració i anàlisi de taules i gràfics relacionats amb 
l’evolució de la contractació a l’Hospitalet 
 
Nom: Informe d’atur estranger 
Periodicitat: mensual / bimensual.. Any inici i número: 2009 Format: electrònic. 
Destinataris: Personal tècnic i directiu de l’Àrea de Promoció Econòmica 
Localització: Fons de l’Observatori 
Descripció: Informe de recull de dades i elaboració i anàlisi de taules i gràfics relacionats amb 
l’evolució específica de l’atur estranger a l’Hospitalet 
 
Nom: Informe d’evolució de l’activitat econòmica  
Periodicitat: trimestral Any inici i número: 2008 Format: electrònic. 
Destinataris: Personal tècnic i directiu de l’Àrea de Promoció Econòmica 
Localització: Fons de l’Observatori 
Descripció: Butlletí de recull de dades i elaboració i anàlisi de taules i gràfics de relacionats amb 
l’evolució de l’afiliació i el teixit empresarial a l’Hospitalet. Elaboració de l’índex d’especialització 
local en relació a Catalunya i a Barcelona. 
 
Nom: Altres demandes ad hoc  
Periodicitat: regular Any inici i número: 2000 Format: electrònic. 
Destinataris: Personal tècnic i directiu de l’Àrea de Promoció Econòmica 
Localització: Fons de l’Observatori 
Descripció: Informes que recullen dades específiques locals o infralocals relacionades amb la 
demografia, el mercat de treball, la immigració, etc. 
 
Nom: Document de presentació de la ciutat a usuaris de formació ocupacional  
Periodicitat: regular Any inici i número: 2000 Format: electrònic. 
Destinataris: Usuaris de plans formatius ocupacionals 
Localització: Fons de l’Observatori 
Descripció: Monogràfic que recull les principals dades de l’Hospitalet (demogràfiques, 
històriques, socioeconòmiques, etc. ) i que es presenta en format pps. 
 
Nom: Taules d’indicadors de seguiment i avaluació de l’Àrea de Promoció econòmica  
Periodicitat: regular Any inici i número: 2000 Format: electrònic. 
Destinataris: Personal tècnic i directiu de l’Àrea de Promoció Econòmica 
Localització: Fons de l’Observatori 
Descripció: Taules d’indicadors interns de l’Àrea. 
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OBSERVATORI DE MANRESA 
 
Entitat a la qual pertany: Ajuntament de Manresa 
Responsable polític: Alain Jordà Pempelonne (Regidor de Política Industrial i Innovació) 
Responsable tècnic: Ramon Culleré Córdoba 
Adreça: Plaça Major, 1 
Municipi: Manresa CP: 08241 
Telèfon: 938 782 300 Fax: 938 782 322 
Correu electrònic: rcullere@ajmanresa.cat Web: www.ajmanresa.cat 
 

Àmbit territorial de treball: Manresa 
Municipis integrants: Manresa 
Any inici: 2001 
Missió: Coneixement de la situació social i econòmica de Manresa 
Objectius: Difusió del coneixement de la situació social i econòmica de 

Manresa. 
Recursos humans: Tècnic: Ramon Culleré 

Tècnica de suport: Anna Planell 
 
Productes i serveis 
 
Nom: Informe trimestral de conjuntura 
Periodicitat: Trimestral Any inici i número: 2008  Format: Web i paper 
Destinataris: Resp. polítics, tècnics administració, agents socials, agents econòmics i ciutadania 
Localització: Manresa i Bages 
Descripció: Seguiment de la conjuntura econòmica de la ciutat. S’inclou un índex sintètic del 
clima empresarial del Bages que s’elabora a partir d’unes enquestes telefòniques. 
 
Nom: Anuari estadístic de Manresa 
Periodicitat: Anual Any inici i número: 2002 Format: Web, paper, CD 
Destinataris: Resp. polítics, tècnics administració, agents socials, agents econòmics i ciutadania 
Localització: Manresa 
Descripció: Recopilació ordenada de la informació estadística de la ciutat 
 
Nom: Informe socioeconòmic 
Periodicitat: Anual Any inici i número: 2002 Format: Web i paper 
Destinataris: Resp. polítics, tècnics administració, agents socials, agents econòmics i ciutadania 
Localització: Manresa 
Descripció: Anàlisi qualitativa de la situació social i econòmica de Manresa. S’inclou una 
projecció demogràfica a deu anys vista. 
 
Nom: Estructura empresarial del Bages 
Periodicitat: Anual Any inici i número: 2007 Format: Web i paper 
Destinataris: Resp. polítics, tècnics administració, agents socials, agents econòmics i ciutadania 
Localització: Bages 
Descripció: Anàlisi estructural del teixit empresarial del Bages a partir d’informació del Registre 
Mercantil. 
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SERVEI D'ESTUDIS I PLANIFICACIÓ (Mataró) 
 
Entitat a la qual pertany: Ajuntament de Mataró 
Responsable polític: Montserrat López i Figueroa (Tinenta d'Alcalde i Presidenta de l'Àrea 
de Serveis Centrals) 
Responsable tècnic: Jordi Arderiu Camarasa 
Adreça: El Carreró, 13 
Municipi: Mataró CP: 08301 
Telèfon: 937582100 Fax:  
Correu electrònic: estudis@ajmataro.cat Web: http://www.mataro.cat 
 

Àmbit territorial de treball: Mataró 
Municipis integrants: Mataró 
Any inici: 1994 
Missió: Gestió d’informació, coneixement i eines de planificació com a 

recursos estratègics per a la millora de l’organització municipal, 
el seu funcionament i la presa de decisions dels diferents 
agents que interactuen en el nostre territori. 

Objectius:  Conèixer l’organització i el seu entorn: recollida, tractament 
i anàlisi de la informació interna i externa. 

 Difondre la informació generada entre l’organització i als 
agents locals. 

Recursos humans: 1 Cap del Servei d’Estudis i Planificació. 
2 tècnics d’anàlisi d’informació socioeconòmica. 
 
El servei d’estudis i planificació compta amb 2 persones més 
dedicades a altres àmbits de gestió interna: pressupost, 
programa d’actuació municipal, Pla de qualitat, recursos 
externs... 

 
Productes i serveis 
 
Nom: Observatori del Mercat de Treball de Mataró 
Periodicitat: mensual Any inici i número: 1995, 84 Format: Web  
Destinataris: públic en general 
Localització: http://www.mataro.cat/web/portal/ca/Ajuntament/publicacions/observatori/index.html 
Descripció: l’Observatori del Mercat de Treball de Mataró és una publicació mensual on es 
presenten de forma detallada les dades relacionades amb la desocupació registrada a Mataró i 
les comunicacions de contractació de personal per part de les empreses de la ciutat. De forma no 
periòdica l’Observatori també inclou articles relacionats amb l’àmbit laboral. 
 
Nom: Informe de conjuntura socioeconòmica de Mataró 
Periodicitat: semestral Any inici i número: 1996, 26 Format: Web i paper 
Destinataris: públic en general 
Localització: 
http://www.mataro.cat/web/portal/ca/Ajuntament/publicacions/informe_conjuntura/index.html 
Descripció: : l’Informe de conjuntura socioeconòmica de Mataró és una publicació semestral on 
es presenten de forma estructurada l’estat en que es troba socioeconòmicament la ciutat de 
Mataró i el seu entorn més proper. Habitualment l’informe incorpora un monogràfic on s’analitza 
amb més profunditat un tema en concret. 
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Nom: Publicació de població 
Periodicitat: anual Any inici i número: 2000, 10 Format: Web i paper 
Destinataris: públic en general 
Localització: 
http://www.mataro.cat/web/portal/ca/Ajuntament/publicacions/estudi_poblacio/index.html 
Descripció: anàlisi anual i evolució de les principals dades demogràfiques a partir del Padró 
Continu d’Habitants. En l’estudi es tracta l’evolució de la població de la ciutat i per barris, també 
es desgrana la població per estructura d’edats, els saldos migratoris, moviments naturals, 
natalitat, mortalitat, estructura de les llars, l’esperança de vida i els canvis de residència entre els 
barris de la ciutat. 
 
Nom: Observatori de la crisi 
Periodicitat: mensual Any inici i número: 2009, 16 Format: pdf 
Destinataris:  
Localització: document intern 
Descripció: recull mensual d’informació sobre els efectes de la crisi en diferents àmbits 
(demogràfic, activitats, habitatge, mercat laboral...) i l’activitat duta a terme per part d’aquells 
serveis més directament relacionats (Servei d’Ocupació, Benestar Social, Habitatge...). 
 
Nom: Observatori de la Nova Ciutadania 
Periodicitat: trimestral Any inici i número: 2005, 22 Format: pdf 
Destinataris: Servei de Nova Ciutadania 
Localització: document intern 
Descripció: recull i anàlisi trimestral d’informació dirigida al Servei de Nova Ciutadania sobre la 
població estrangera resident a la ciutat. Evolució, caracterització del creixement migratori i 
natural, anàlisi per nacionalitats, anàlisi de distribució territorial, informació procedent dels 
serveis: Servei d’Ocupació, Servei d’Empresa, Benestar Social, Institut Municipal d’Educació 
 
Nom: Observatori Municipal de Consum de Drogues (OMCD) 
Periodicitat: anual Any inici i número: 2003, 7 Format: Web i paper 
Destinataris: públic en general 
Localització: http://www.mataro.cat/web/portal/ca/Ajuntament/publicacions/index.html 
Descripció: l’OMCD és un sistema estable i permanent d’informació que permet establir un 
diagnòstic sobre la incidència del consum de drogues i els problemes que se’n deriven a la ciutat 
de Mataró, i alhora poder definir les intervencions més adequades en matèria de prevenció i 
assistència a les drogodependències. 
 
Nom: Observatori Municipal sobre el VIH i la SIDA 
Periodicitat: bianual Any inici i número: 2009, 1 Format: Web 
Destinataris: comissió tècnica del Pla d’actuació sobre el VIH i la sida, i  públic en general 
Localització: http://www.mataro.cat/web/portal/ca/Ajuntament/publicacions/index.html 
Descripció: publicació en la qual es recullen, tracten i descriuen les dades enviades per les 
diverses entitats que componen la comissió tècnica del Pla d’actuació sobre el VIH i la sida a 
Mataró per tal de disposar d’un sistema d’informació estable. 
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Nom: Mataró en xifres 
Periodicitat: mensual Any inici i número: 2008 Format: Web 
Destinataris: públic en general 
Localització: http://www.mataro.cat/web/portal/ca/ciutat/mataro/xifres_detall/index.html 
Descripció: sistema de consulta de la informació socioeconòmica accessible 
a través de la nova pàgina web de l’Ajuntament. Integra un conjunt d’indicadors actualitzats de 
diferents àmbits de la ciutat i es pot accedir a una sèrie històrica. 
 
Nom: Centre de Coneixement Urbà 
Periodicitat:  Any inici i número: 2004 Format: paper 
Destinataris: diferents serveis de l’Ajuntament de Mataró 
Localització: documents d’anàlisi intern 
Descripció: projecte desenvolupat conjuntament amb l’Escola Universitària Politècnica de Mataró, 
a fi de millorar l’accessibilitat i comprensió de la informació territorial, així com la seva aplicació 
en la presa de decisions. Es visualitza en mapes la informació prèviament analitzada: mapes 
descriptius d’informació geogràfica, mapes de distància al serveis, mapes de cobertura... 
 
Nom: Butlletí de subvencions 
Periodicitat: setmanal Any inici i número: 2003 Format: Web 
Destinataris: públic en general 
Localització: http://www.mataro.cat/document_sense_menus.php?id=14411&mid=298 
Descripció: publicació setmanal de les convocatòries de subvencions i premis que publiquen els 
diferents organismes europeus, espanyols i catalans. Aquestes convocatòries és classifiquen per 
àmbit d’actuació i dins de cada àmbit es distingeix la temàtica concreta al que fa referència la 
convocatòria. 
 



Xarxa d’Observatoris del  
Desenvolupament Econòmic Local 

 18

 

OBSERVATORI DE LA CIUTAT DE RUBÍ 
 
Entitat a la qual pertany: Ajuntament de Rubí 
Responsable polític: Maria Mas Arrufat (Regidora de Promoció Econòmica) 
Responsable tècnic: Rafael Güeto Ortíz 
Adreça: Edifici IMPES - Rambleta de Juan Miró s/n 
Municipi: Rubí CP: 08191 
Telèfon: 935813900 Fax:  
Correu electrònic: jvi@ajrubi.cat Web: www.rubi.cat/observatoridelaciutat 
 

Àmbit territorial de treball: Municipi 
Municipis integrants:  
Any inici:  
Missió: L'apartat "Rubí en Xifres", gestiona i ordena dades i 

coneixements sobre la ciutat, i és un dels resultats visibles de la 
tasca de l'Observatori de la Ciutat. Aquest té com a objectiu 
principal aportar coneixement de la realitat de la ciutat i el seu 
entorn, de manera que sigui d'utilitat per poder dissenyar, 
desenvolupar i avaluar les polítiques públiques que s'apliquen.  

L'Observatori té la ambició d’abrasar un tractament integral, 
global i transversal de coneixements sobre la ciutat, atent a les 
necessitats de cadascun dels camps d’actuació de les polítiques 
públiques que es desenvolupen a la ciutat.  
L’Observatori de la Ciutat es defineix com una eina de suport a 
la presa de decisions també a l’abast de tots els actors socials i 
de les institucions i organitzacions locals. 

Objectius: Donar suport, pel que fa al coneixement i evolució de la ciutat, 
als tècnics i responsables municipals en la definició dels 
objectius de les seves polítiques. 
Atendre a ciutadans, empreses i entitats. 

Recursos humans: 1 tècnic superior 
 
Productes i serveis 
 
Nom: Baròmetre de la Ciutat 
Periodicitat: Trimestral Any inici i número:  

2006; núm. 11 
Format: 
Pdf/Web/intranet 

Destinataris: Responsables i treballadors municipals, i secundàriament a tota la ciutadania 
Localització: http://www.rubi.cat/ajrubi/apartats/index.php?apartat=2365 
Descripció:   
Resum de la situació i evolució d’una vintena de indicadors sobre població i demografia, 
economia i habitatge. Comparativa amb altres ciutats de l’entorn, la comarca i la província. 
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Nom: Full Mensual del Mercat de Treball 
Periodicitat: mensual/trimestral/anual... 
Mensual Any inici i número: 2007 Format: 

Pdf/Web/Intranet 
Destinataris: Responsables i tècnics de l’àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, i 
secundàriament a tota la ciutadania 
Localització: http://www.rubi.cat/ajrubi/apartats/index.php?apartat=2366 
Descripció: Recull de les principals dades d’evolució de l’atur a Rubí 
 
Nom: Servei de petició de dades 

Periodicitat: Continua, dia a dia Any inici i número: 2006 

Format: 
Petició per formulari 
web i resposta per e-
mail (bàsicament en 
forma de excels 
adjunts) 

Destinataris: Tots els polítics, responsables, tècnics i treballadors municipals; Qualsevol entitat, 
empresa, ciutadà, estudiant, universitat o entitat que sol·liciti qualsevol dada sobre el municipi, ja 
siguin dades d’origen municipal o originades des d’altres entitats i administracions (Idescat, INE, 
departaments de la generalitat, ministeris...) 
Localització: http://www.rubi.cat/ajrubi/formularis/index.php?apartat=2143 
Descripció: Qualsevol pot demanar, via formulari-web, dades o estudis existents sobre la ciutat. 
No es tracta doncs tant d’un productes com d’un servei. 
 
Nom: Productes no periòdics 

Periodicitat: Indeterminada Any inici i número:  Format: Web / 
paper/CD/DVD... 

Destinataris: audiència general 
Localització: http://www.rubi.cat/ajrubi/apartats/index.php?apartat=2040 
Descripció:  
A banda dels tres productes (el tercer és un servei, no un producte), també es fan estudis, 
informes o publicacions que analitzen amb més profunditat alguna àrea temàtica o realitzen 
comparatives amb altres municipis. 
A la URL trobareu varis d’aquest productes, propis de l’observatori o realitzats conjuntament amb 
la Xarxa El Perfil de la Ciutat. 
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OBSERVATORI DE L'ECONOMIA LOCAL (Sabadell) 
 
Entitat a la qual pertany: Promoció Econòmica de Sabadell SL. Ajuntament de Sabadell 
Responsable polític: Montserrat Capdevila (Tinent d'Alcalde del Servei de Treball, Formació, 
Indústria i Innovació) 
Responsable tècnic: Roger Roca  
Adreça: Ctra. de Barcelona, 208 bis 
Municipi: Sabadell CP: 08205  
Telèfon: 93 745 31 61 Fax: 93 745 31 97 
Correu electrònic: oel@ajsabadell.cat Web: 

http://www.vaporllonch.net/vaporllonc/observatori.asp 
 

Àmbit territorial de treball: Municipal 
Municipis integrants: Sabadell 
Any inici: 1992 
Missió: Estudiar i analitzar la realitat socioeconòmica de la ciutat 

per ajudar a la presa de decisions. 
Objectius: - Mantenir i actualitzar sistemes d’informació  

- Generar productes 
- Proveir d’informació per a l’articulació d’estratègies 
- Elaborar estudis 
- Atendre consultes 

Recursos humans: - Un responsable d’Informació i Estudis 
- Una tècnic analista 
- Una tècnica de gestió de la informació 
- Una administrativa 

 
Productes i serveis 
 
Nom: Anuari Estadístic de Sabadell 
Periodicitat: Anual Any inici i número: Any 

2000/ núm. 11 (Edició 2010) Format: Web / CD 

Destinataris: Ajuntament, agents econòmic i socials que conformen el Pacte Local, entitats i 
associacions del municipi, estudiants i ciutadans en general 
Localització: Sabadell 
Descripció:  
Recull ordenat d’informació socioeconòmica estadística del municipi en forma de taules, 
acompanyades per suport gràfic i cartogràfic. Es composa de 21 capítols. 
Les dades provenen tant de fonts d’informació municipals com també d’altres agents i institucions 
que desenvolupen les seves activitats a la ciutat. 
Actualment s’està treballant en l’edició de 2010. 
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Nom: Informe de Conjuntura de Sabadell 
Periodicitat: Semestral Any inici i número: Any 

2000/ Núm. 21 Format: Web / paper 

Destinataris: Ajuntament, agents econòmic i socials que conformen el Pacte Local, entitats i 
associacions del municipi, estudiants i ciutadans en general 
Localització: Sabadell 
Descripció: Publicació on s’inclou una anàlisi de les principals dades socioeconòmiques del 
municipi, elaborada  amb col·laboració d’altres departaments de l’Ajuntament i d’entitats i 
empreses representatives en cadascun dels temes que es tracten. Aquest informe incorpora 
també un capítol monogràfic sobre algun tema actual d’interès.  
Actualment es treballa en l’edició de l’informe de conjuntura núm. 21, amb dades del primer 
semestre de 2010 
 
Nom: Infodades  
Periodicitat: trimestral Any inici i número: Any 

2000/Núm. 42 Format: Web   

Destinataris: Ajuntament, agents econòmic i socials que conformen el Pacte Local, entitats i 
associacions del municipi, estudiants i ciutadans en general 
Localització: Sabadell 
Descripció: Informe analític en el que es presenten dades del darrer trimestre, comparades amb 
les del mateix trimestre de l’any anterior. Es presenten dades del mercat de treball (atur i 
contractació), de l’estructura empresarial (Institut Nacional de la Seguretat Social), habitatge i 
una bateria d'indicadors estadístics. 
Actualment es treballa amb l’Infodades núm. 42, amb dades del segon trimestre de 2010. 
 
Nom: Infomensual 
Periodicitat: mensual Any inici i número: 

2003/Núm. 91 Format: Web   

Destinataris: Ajuntament, agents econòmic i socials que conformen el Pacte Local, entitats i 
associacions del municipi, estudiants i ciutadans en general 
Localització: Sabadell 
Descripció: Publicació breu que inclou les últimes dades d'atur registrat, contractació i indicadors 
comparatius amb altres municipis i la mitja de la província de Barcelona, actualitzades cada mes. 
 
Nom: Resposta de consultes 

Periodicitat: mensual 
Any inici i número: 1999, 
amb un promig de 100 
consultes anuals. 

Format: Diversos 

Destinataris: Ajuntament, agents econòmic i socials que conformen el Pacte Local, entitats i 
associacions del municipi, estudiants i ciutadans en general 
Localització: Sabadell 
Descripció: Atenció a consultes puntuals sobre informació socioeconòmica de Sabadell, tant 
d'agents públics i privats, com de ciutadans en general. Els canals de resposta s’adeqüen al tipus 
de demanda i destinatari, tot i que el més habitual és per correu electrònic. Es fa un seguiment 
de les comandes mitjançant una sèrie d’indicadors (nombre de comandes mensual, durada de la 
comanda, canal de resposta, entre d’altres). Al web de l’Observatori hi ha l’apartat “Consultes a 
mida” que permet fer aquest tipus de consultes. 
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Nom: Coordinació d’estudis 

Periodicitat: anual Any inici: 2003 Format: paper i 
electrònic 

Destinataris: Ajuntament, agents econòmic i socials que conformen el Pacte Local, entitats i 
associacions del municipi, estudiants i ciutadans en general 
Localització: Sabadell, comarca 
Descripció: anàlisi monogràfic sectorial obre aspectes d’interès socioeconòmic clau del territori. 
Amb la realització d’aquests estudis es pretén donar suport al Pacte per l’Ocupació a Sabadell  
en el seguiment i anàlisi de resultats de les mesures desenvolupades. A la web 
www.vaporllonch.net es poden consultar els estudis realitzats. 
 
Nom: Web de l’OEL 

Periodicitat: Actualització diària Any de creació del web: 
2007 Format: Web   

Destinataris: Ajuntament, agents econòmic i socials que conformen el Pacte Local, entitats i 
associacions del municipi, estudiants i ciutadans en general 
Localització: Sabadell 
Descripció: Web de l’Observatori de l’Economia Local de Sabadell, al qual es pot accedir 
mitjançant el web www.vaporllonch.net.  Mitjançant aquest web es posa a l’abast de tothom la 
informació i productes que s’elaboren des de l’Observatori i altres dades que poden resultar 
d’interès (dada del dia, indicadors al dia de Catalunya, notícies breus). També ofereix l’opció de 
fer peticions d’informació a mida. 
 
Nom: Informe Anual de El Perfil de la ciutat 
Periodicitat: Anual Any inici i número: Any 

2010, núm. 1 Format: Paper/Web   

Destinataris: Ajuntament, agents econòmic i socials que conformen el Pacte Local, entitats i 
associacions del municipi, estudiants i ciutadans en general 
Localització: Participació de Sabadell en una Xarxa de 10 municipis: Barberà del Vallès, 
Granollers, Manresa, Mataró, Rubí, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Vic i Vilanova i la 
Geltrú.  
Descripció: Informe elaborat per la Xarxa El perfil de la ciutat, de caràcter anual, que té com a 
objectiu recollir una sèrie d’indicadors referents a la demografia, el mercat de treball, l’habitatge, 
l’activitat econòmica i inclusió social per a cadascun dels municipis de la xarxa. Aquests 
indicadors es presenten de manera individualitzada per a cada municipi i també de manera 
comparada. Se n’ha fet una petita edició en suport paper i està disponible al renovat web de la 
Xarxa www.perfilciutat.net (actualitzat de manera setmanal pels membres de la xarxa). 
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OBSERVATORI DEL MERCAT DE TREBALL DE SANT ADRIÀ DE 
BESÒS 
 
Entitat a la qual pertany: Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 
Responsable polític: David Palomar i Alcaraz (regidor de Promoció econòmica) 
Responsable tècnic: Sonia Paredes Poza 
Adreça: Plaça Francesc Michelli i Jové s/n 
Municipi: Sant Adrià de Besòs CP: 08930 
Telèfon: 93.462.28.74 Fax: 93.462.00.80 
Correu electrònic:  
observatori@sant-adria.net Web: www.sant-adria.net 
 

Àmbit territorial de treball: Municipal 
Municipis integrants: Sant Adrià de Besòs 
Any inici: 2002 
Missió: Donar resposta a les necessitats concretes d’informació als 

diferents agents, especialment a altres tècnics de l’àrea així com 
als responsables polítics del municipi. 

Objectius: L’objectiu principal és recollir, sistematitzar, analitzar i difondre 
les dades socioeconòmiques relatives al nostre municipi per tal 
d’orientar a la presa de decisions en l’àmbit de les polítiques 
actives d’ocupació i del desenvolupament local. 

Recursos humans: 1 Tècnic  
 
Productes i serveis 
 
Nom: Flash atur 
Periodicitat: mensual Any inici i número: 2009 Format: Mail 
Destinataris: Responsables polítics de l’entitat  
Localització:  
Descripció: Primer anàlisi de les dades d’atur un cop el Dpt. de Treball les publica. Les dades 
que es faciliten són nº d’aturats total i taxa d’atur, comparativa intermensual i interanual. 
 
Nom: Informe mensual 
Periodicitat: mensual Any inici i número: 2006 Format: Pdf  / paper 
Destinataris: Responsables tècnics, polítics de l’entitat i altres agents socials 
Localització:  
Descripció: Dades d'atur registrat, contractació i indicadors comparatius amb altres municipis i la 
mitja de la província de Barcelona i Catalunya, actualitzades cada mes. 
 
Nom: Informe Trimestral 
Periodicitat: trimestral Any inici i número: 2005 Format: Pdf/ paper 
Destinataris: Responsables tècnics i polítics de l’entitat 
Localització:  
Descripció: Publicació trimestral amb dades actualitzades sobre la activitat econòmica en la 
ciutat. S’inclouen dades del Servei Local d’orientació i intermediació  
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Nom: Full Informatiu 
Periodicitat: quadrimestral Any inici i número: 2008  Format: Pdf/ paper 
Destinataris: Empreses del territori 
Localització:  
Descripció: Publicació quadrimestral amb dades actualitzades sobre la activitat econòmica, 
informació sobre subvencions, formació, sobre polítiques actives que es duen a terme al nostre 
territori, etc... 
 
Nom: Anàlisi dels usuaris estrangers atesos al SIOL 
Periodicitat: anual Any inici i número: 2008 Format: Pdf/ paper 
Destinataris: Tècnics locals 
Localització:  
Descripció: S’analitzen l’evolució dels usuaris fent especial anàlisi entre els estrangers per tal 
d’obtenir dades objectives per detectar possibles necessitats d’adequació del nostre servei. 
 
Nom: Anàlisi de l’activitat de les entitats que formen el PPTT per l’ocupació i el 
Desenvolupament del  Barcelonès Nord 
Periodicitat: semestral Any inici i número: 2010 Format: Pdf/ paper 
Destinataris: Responsables polítics i tècnics del pacte 
Localització:  
Descripció: S’elaboren uns indicadors segons els criteris definits al model d’avaluació, tanmateix 
s’elabora el quadre de comandament a nivell municipal i el CCB unifica el del territori. La 
valoració qualitativa dels quadres de comandament va a càrrec del Comitè Tècnic del Pacte. 
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OBSERVATORI DEL MERCAT DE TREBALL DEL SANTA COLOMA 
DE GRAMENET 
 
Entitat a la qual pertany: Grameimpuls, SA 
Responsable polític: Joan Carles Mas i Bassa (Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis Interns 
i Promoció Econòmica) 
Responsable tècnic: Ascensión Calderón Pedrosa 
Adreça: Carrer de Rafael Casanova, 40 
Municipi: Santa Coloma de Gramenet CP: 08921 
Telèfon: 93-466 15 65 Fax: 93- 466 15 97 
Correu electrònic: 
slopezor@grameimpuls.cat Web: www.grameimpuls.cat 
 
 

Àmbit territorial de treball: Municipal i comarcal 
Municipis integrants: Santa Coloma de Gramenet 
Any inici: 1994 
Missió: Consolidar-se com un instrument bàsic per l’anàlisi de l’entorn 

socioeconòmic del municipi i la comarca (tractament, 
sistematització, anàlisi i difusió dels productes elaborats). 

Objectius:  Seguiment i anàlisi dels indicadors bàsics sobre el mercat de 
treball i tendències de l’activitat econòmica. 

 Millorar el coneixement de la realitat social, econòmica, 
territorial i ambiental dels municipis de la zona nord de la 
comarca del Barcelonès: Badalona, Santa Coloma de 
Gramenet i Sant Adrià de Besòs. Fer-ho amb una 
perspectiva estratègica, que permeti obtenir elements que 
puguin afavorir l’elaboració de polítiques més acurades. 

 Disposar de dades objectives sobre l’evolució de l’activitat 
econòmica i el mercat de treball al Barcelonès Nord, per tal 
de donar suport a la presa de decisions de l’àmbit de les 
polítiques actives d’ocupació. 

 Optimitzar els recursos i instruments d’anàlisi del territori fent 
productes d’abast comarcal, que permeten enriquir-ne els 
resultats gràcies a la possibilitat d’establir comparacions 
entre diferents àmbits. 

 Ser una eina de referència per a l’empresa, entitats, agents 
econòmics, professionals, polítics, tècnics i qualsevol ciutadà 
o ciutadana del municipi i de la comarca. 

Recursos humans: 1 tècnic/a d’observatori i suport administratiu 
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Productes i serveis 
 
Nom: Observatori Socioeconòmic 
Periodicitat: mensual Any inici i número: 2009 Format: Web  
Destinataris: Entitats, agents econòmics, professionals, polítics, tècnics i qualsevol ciutadà o 
ciutadana del municipi i de la comarca. 
Localització: http://www.grameimpuls.es/index.php?doc=150 
Descripció: A través de nou indicadors queda reflectida la situació econòmica de Santa Coloma, 
posant especial atenció en l’evolució de l’atur, els afiliats (tant laborals com autònoms), les 
empreses inscrites al municipi, la població activa estimada, així com el desenvolupament i 
situació del comerç de proximitat. 
 
Nom: Informe d’atur municipal i comarcal 
Periodicitat: mensual Any inici i número: 2009 Format: Web i Pdf 
Destinataris:. Responsables polítics i tècnics municipals;  entitats, agents econòmics i socials i 
qualsevol ciutadà/na del municipi i/o de la comarca. 
Localització: Document intern, publicat puntualment a la Web. 
Descripció: Breu informe sobre el comportament mensual del registre d’aturats i les taxes d’atur 
(TARE i cens 2001) de la comarca del Barcelonès, dedicant una especial atenció als moviments i 
canvis que passen a Santa Coloma. 
 
Nom: Informe de la Borsa de Treball de Grameimpuls 
Periodicitat: trimestral Any inici i número: 2002 Format: Pdf 
Destinataris:  Responsables polítics i tècnics municipals;  entitats, agents econòmics i socials i 
qualsevol ciutadà/na del municipi i/o de la comarca. 
Localització: Document intern 
Descripció: Recull de les dades dels usuaris i usuàries que fan ús dels nostres serveis, recollint 
informació d’edat, nivell formatiu, procedència, etc. 
 
Nom: Informe de Gestió i Prospecció d’empreses 
Periodicitat: trimestral Any inici i número: 2005 Format: Pdf 
Destinataris:. Responsables polítics i tècnics municipals;  entitats, agents econòmics i socials i 
qualsevol ciutadà/na del municipi i/o de la comarca. 
Localització: Document intern 
Descripció: Dintre del informe apareix la informació de la gestió d’ofertes i l’anàlisi de les 
prospeccions que realitzen els tècnics i tècniques d’intermediació laboral. 
 
Nom: Estadístiques del servei d’informació i orientació 
Periodicitat: mensual Any inici i número: 2009 Format: Pdf 
Destinataris: Treballadors i treballadores de Grameimpuls i de l’Ajuntament, així com els 
responsables polítics i tècnics a nivell municipal 
Localització: Document intern 
Descripció: En aquest informe mensual trobem les persones que han estat ateses des de la 
recepció de Can Xiquet, les trucades que han passat per la centraleta, les actualitzacions i 
intervencions al Club de Feina, així com les entrevistes personals que s’han realitzat. 
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Nom: Cercle Comparació Intermunicipal 
Periodicitat: anual Any inici i número: 2010 Format: Pdf 
Destinataris: Diputació de Barcelona i personal de Grameimpuls. 
Localització: Document intern 
Descripció: Indicadors que recullen informació per tal de facilitar la comparativa amb altres 
municipis de la província de Barcelona. 
 
Nom: Ofertes de treball dels serveis locals d’ocupació 
Periodicitat: trimestral Any inici i número:  Format: Pdf 
Destinataris:. Responsables polítics i tècnics municipals; entitats, agents econòmics i socials i 
qualsevol ciutadà/na del municipi i/o de la comarca. 
Localització: Document intern 
Descripció: Tipologia i número de les ofertes de feina que gestionen els serveis locals d’ocupació 
de Santa Coloma de Gramenet, Badalona i Sant Adrià de Besòs. 
 
Nom: Perfil de la ciutat 
Periodicitat: anual Any inici i número: 1998 Format: Web  
Destinataris: Responsables polítics i tècnics municipals;  entitats, agents econòmics i socials i 
qualsevol ciutadà/na del municipi i/o de la comarca. 
Localització: Informació interna i http://elperfildelaciutat.wordpress.com/ 
Descripció: Té com a objectiu desenvolupar i aplicar eines, metodologies i indicadors tècnics per 
a mesurar la qualitat de vida i benestar de les ciutats i dels seus ciutadans. 
 
Nom: Informe d’usuaris de la Serra d’en Mena 
Periodicitat: semestral i anual Any inici i número: 2009 Format: Pdf 
Destinataris: Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya i personal de Grameimpuls i 
l’Ajuntament de Santa Coloma. 
Localització: Document intern 
Descripció: Anàlisi dels i les demandants que han fet ús dels nostres serveis i que venen 
provinents de l’àrea de la Serra d’en Mena, parant atenció en les preferències d’ocupació, nivell 
formatiu, procedència dels immigrants, etc. 
 
Nom: Informe empresarial de la Serra d’en Mena 
Periodicitat: semestral i anual Any inici i número: 2009 Format: Pdf 
Destinataris: Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya i personal de Grameimpuls i 
l’Ajuntament de Santa Coloma. 
Localització: Document intern 
Descripció: Anàlisi de les empreses del municipi amb les que hem contactat i gestionat ofertes de 
feina, parant especial atenció a aquelles que es troben en la zona de la Serra d’en Mena. 
 
Nom: Anàlisi estadístic de les persones amb discapacitat 
Periodicitat: anual Any inici i número: 2002 Format: Pdf 
Destinataris:. Responsables polítics i tècnics municipals;  entitats, agents econòmics i socials i 
qualsevol ciutadà/na del municipi i/o de la comarca. 
Localització: Document intern 
Descripció: Especificació de perfils de les persones amb discapacitat a les que donem suport i 
servei en la recerca de feina i realització de programes formatius. 
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OBSERVATORI DE L'ECONOMIA LOCAL DE SANTA PERPÈTUA DE 
MOGODA 
 
Entitat a la qual pertany:  Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 
Responsable polític: Antonio Egea Corbalán (regidor de Promoció econòmica i indústria) 
Responsable tècnic: David Sánchez Oliva 
Adreça: Edifici Granja Soldevila. Camí de la Granja, s/n 
Municipi: Santa Perpètua de 
Mogoda CP: 08130 

Telèfon: 935600103 Fax: 935607656 
Correu electrònic: 
observatori@staperpetua.cat Web: www.staperpetua.cat/frontal/apartats/index.php?apartat=174 
 

Àmbit territorial de treball:  Santa Perpètua de Mogoda 
Municipis integrants: Santa Perpètua de Mogoda 
Any inici: 2004 
Missió:  L’Observatori de l’Economia Local (OEL) té la voluntat 

d’elaborar i planificar projectes en base a l’anàlisi de la realitat 
existent al municipi. 

Objectius: - Mantenir i actualitzar de forma permanent el sistema 
d’informació, mitjançant la recollida, sistematització i 
integració de a informació disponible, en formats 
entenedors i pràctics 

- Contribuir a la definició d’estratègies de 
desenvolupament local 

- Generar productes de contingut socioeconòmic 
relacionats amb la informació tractada 

- Atendre les consultes que arriben a l’Ajuntament sobre 
informació socioeconòmica de Santa Perpètua de 
Mogoda, tant d’agents públics i privats, com de 
ciutadans 

Recursos humans: 1 tècnic mig, Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local 
 
Productes i serveis 
 
Nom: Butlletí Mensual d’Atur i Contractació 
Periodicitat: mensual Any inici i número:  Format: Web  
Destinataris: Agents públics i privats, i públic en general 
Localització: www.staperpetua.cat/frontal/apartats/index.php?apartat=162  
Descripció: El Butlletí Mensual d’Atur i Contractació és una publicació mensual on es presenten 
les principals dades sobre el mercat de treball de Santa Perpètua de Mogoda. En aquest butlletí 
es fa difusió d’informació sobre el servei de Borsa de Treball i el servei de Creació d’Empreses 
de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. També s’inclou un apartat de recursos 
relacionats amb el desenvolupament local. 
 



Xarxa d’Observatoris del  
Desenvolupament Econòmic Local 

 29

 
 
Nom: Informe de Conjuntura de Santa Perpètua de Mogoda 
Periodicitat: anual Any inici i número: 2004 Format: Web  
Destinataris: Agents públics i privats, i públic en general 
Localització: www.staperpetua.cat/frontal/apartats/index.php?apartat=164    
Descripció: L’Informe de Conjuntura de Santa Perpètua de Mogoda és una publicació anual  que 
presenta amb un gran nivell de detall l’evolució anual econòmica i del mercat de treball de Santa 
Perpètua de Mogoda. 

 

 
 

Nom: Fitxa Estadística Bàsica de Santa Perpètua de Mogoda 
Periodicitat: anual Any inici i número: 2005 Format: Web 
Destinataris: Agents públics i privats, i públic en general 
Localització: www.staperpetua.cat/frontal/apartats/index.php?apartat=163   
Descripció: La Fitxa Estadística Bàsica és una publicació anual que recull dades bàsiques de 
població, mercat de treball i teixit productiu sobre Santa Perpètua de Mogoda. 

Nom: Anuari Estadístic de Santa Perpètua de Mogoda 
Periodicitat: anual Any inici i número: 2004 Format: Web 
Destinataris: Agents públics i privats, i públic en general 
Localització: www.staperpetua.cat/frontal/apartats/index.php?apartat=165  
Descripció: L’Anuari Estadístic de Santa Perpètua de Mogoda és una publicació anual que recull 
les principals estadístiques sobre territori i clima, població i mercat de treball de Santa Perpètua 
de Mogoda. 

Nom: Estudis 
Periodicitat: sense periodicitat Any inici i número: 2004 Format: Web 
Destinataris: Agents públics i privats, i públic en general 
Localització: www.staperpetua.cat/frontal/apartats/index.php?apartat=160  
Descripció: L’Observatori realitza estudis sobre el municipi, fonamentalment centrats en el teixit 
productiu i el mercat de treball de Santa Perpètua de Mogoda. 
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OBSERVATORI ECONÒMIC I SOCIAL I DE LA SOSTENIBILITAT DE 
TERRASSA 
 
Entitat a la qual pertany: Ajuntament de Terrassa - Foment de Terrassa SA 
Responsable polític: Manuel Pérez i Díaz (Tinent d'alcalde de l'Àrea d'Innovació i 
Desenvolupament Estratègic i Econòmic) 
Responsable tècnic: Xavier Muñoz i Torrent 
Adreça: Carretera de Martorell 95, planta 3a 
Municipi: Terrassa CP: 08224 
Telèfon: 937891111 Fax: 937897077 

Correu electrònic: oest@terrassa.cat 
Web: 
http://www2.terrassa.cat/laciutat/xifres/oest/oestindex.ht
ml 

 

Àmbit territorial de treball: Terrassa i sistema urbà 
Municipis integrants: Terrassa 
Any inici: 1994 
Missió: L'Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de Terrassa 

(OESST) és una unitat operativa de l'empresa municipal Foment 
de Terrassa SA que té per missió donar suport a la presa de 
decisió en la definició de polítiques públiques de promoció 
econòmica i social mitjançant l’aportació de coneixement sobre la 
ciutat i el seu context territorial. 

Objectius: Administrar, desenvolupar i interpretar de forma permanent un 
sistema integrat d’informació sobre la ciutat i la seva àrea 
d’influència. 
  
Contribuir a la definició d’estratègies de desenvolupament 
coherents i factibles i fomentar les accions de suport a les 
estructures econòmiques locals. 
  
Afavorir la reflexió i l’acció de els col·lectivitats locals i dels 
agents econòmics i socials, amb la finalitat d’obtenir el màxim 
concert possible en la definició de polítiques públiques locals. 
  
Avaluar els resultats i l'impacte de les polítiques públiques locals 
i proposa mesures per a l'aplicació dels resultats de l'avaluació. 

Recursos humans: 1 Cap Tècnic (fix) 
2 Tècnics (fixos) 
1 Administrativa de Secretaria (fixa) 
1 Administrativa per programa (temporal) 
3 PEOLS (temporals) 
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Productes i serveis 
 
Nom: Sistema d'informació socioeconòmica de Terrassa 
Periodicitat: permanent Any inici i número: 1994 Format: Intranet 
Destinataris: Tècnics municipals - Ajuntament de Terrassa 
Localització: Intranet de l'Ajuntament de Terrassa 
Descripció: Bases de dades principalment quantitatives sobre l'economia i la societat terrassenca 
 
Nom: Anuari estadístic de Terrassa 

Periodicitat: anual Any inici i número: 1996 
(14) 

Format: Web / 
paper/CD/DVD... 

Destinataris: Població en general 
Localització: http://www2.terrassa.cat/laciutat/xifres/xifres.htm  
Descripció: Recull de les principals estadístiques socioeconòmiques de la ciutat de Terrassa i de 
la seva àrea d'influència 
 
Nom: Informe de conjuntura de Terrassa 

Periodicitat: anual Any inici i número: 1998 
(12) Format: Web / paper 

Destinataris: Agents econòmics i socials, població en general 
Localització: http://www2.terrassa.cat/laciutat/xifres/xifres.htm  
Descripció: Informe d'explotació de les principals factors de l'economia i la societat terrassenca 
 
Nom: Estudis 

Periodicitat: Sense periodicitat Any inici i número: 1995 (+ 
de 100) Format: Web / paper 

Destinataris: Agents econòmics i socials, població en general 
Localització: http://www2.terrassa.cat/laciutat/xifres/xifres.htm  
Descripció: Monogràfics sobre sectors productius, territoris, recursos a la producció, etc. 
 
Nom: Informe sobre l'evolució del mercat de treball de Terrassa 
Periodicitat: Trimestral Any inici i número: 2002 Format: Web / paper 
Destinataris: Agents econòmics i socials, població en general 
Localització: http://www2.terrassa.cat/laciutat/xifres/xifres.htm  
Descripció: Anàlisi dels principals estadístics sobre l'evolució del mercat de treball de Terrassa, 
comentats 
 
Nom: Informe sobre l'evolució de l'atur a Terrassa 
Periodicitat: Mensual Any inici i número: 1995 Format: Web / paper 
Destinataris: Agents econòmics i socials, població en general 
Localització: http://www2.terrassa.cat/laciutat/xifres/xifres.htm  
Descripció: Anàlisi del principals estadístics sobre l'evolució de l'atur a Terrassa, comentats 
 
Nom: Informe sobre l'evolució dels usuaris de Foment de Terrassa SA 
Periodicitat: Mensual Any inici i número: 2008 Format: Intranet / paper 
Destinataris: Tècnics municipals, Ajuntament de Terrassa 
Localització: Intranet municipal 
Descripció: Anàlisi del principals estadístics sobre l'evolució de l'atur a Terrassa, comentats. 
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Nom: Indicadors de sostenibilitat territorial 
Periodicitat: Anual Any inici i número: 2008 (2) Format: Web / paper 
Destinataris: Agents econòmics i socials, població en general 
Localització: http://www2.terrassa.cat/laciutat/xifres/xifres.htm  
Descripció: Anàlisi dels principals estadístics sobre l'evolució dels paràmetres de la sostenibilitat 
territorial a Terrassa, comentats. 
 
Nom: Fons documental especialitzat en promoció econòmica i ocupació 
Periodicitat: Permanent Any inici: 2005 Format: Web 
Destinataris: Agents econòmics i socials, investigadors, població en general 
Localització: http://www.fonsfoment.net  
Descripció: Base de dades a internet sobre informació bibliogràfica i documental continguda a les 
biblioteques de Foment de Terrassa SA. D'accés obert i de lliure consulta in situ. 
 
Nom: Portal dels Polígons d'Activitat Econòmica de Terrassa 
Periodicitat: Permanent Any inici:  2007 Format: Web 
Destinataris: Agents econòmics i socials, empreses, població en general 
Localització: http://www.terrassa.cat/poligons  
Descripció: Pàgines per a la difusió de la informació sobre els polígons industrials de Terrassa 
 
Nom: Portal Apropem Europa a la teva empresa 
Periodicitat: Permanent Any inici: 2009 Format: Web 
Destinataris: Agents econòmics i socials, empreses, població en general 
Localització: 
http://www.terrassa.cat/Front/dist_tercer_n/_y0iURm1ta1Df5WVGlOo85YNWMnS2glex0my5JM7f
ro8  
Descripció: Pàgines per a la difusió del programa Apropem Europa a la teva empresa, amb gestió 
de la base de dades i enviament directe de la informació a les empreses 
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OBSERVATORI DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L'ALT 
PENEDÈS I DEL GARRAF 
 
Entitat a la qual pertany: MANCOMUNITAT PENEDÈS GARRAF 
Responsable polític: JOAN IGNASI ELENA GARCIA (Alcalde de Vilanova i la Geltrú) 
Responsable tècnic: ANNA MIR SERRA 
Adreça: AV. CATALUNYA, 22  // C/ UNIÓ, 81-85, 2 pis 
Municipi: VILAFRANCA DEL PENEDÈS // 
               VILANOVA I LA GELTRÚ CP: 08720 // 08800 

Telèfon: 938172423 // 938140189 Fax: 938172423  // 938140189 
Correu electrònic: 
sievilafranca@mancomunitat.cat 
sievilanova@mancomunitat.cat 

Web: www.iniciativeseconomiques.com 

 

Àmbit territorial de treball:  Comarca de l’Alt Penedès i del Garraf 

Municipis integrants:  

Els 33 municipis que formen les dues comarques: Avinyonet del 
Penedès, Les Cabanyes, Castellet i la Gornal, Castellví de la 
Marca, Font-Rubí, Gelida, La Granada, Mediona, Olèrdola, Olesa 
de Bonesvalls, Pacs del Penedès, El Pla del Penedès, Pontons, 
Puigdàlber, St. Cugat Sesgarrigues, St. Llorenç d’Hortons, St. 
Martí Sarroca, St. Pere de Riudebitlles, Quintí de Mediona, St. 
Sadurní d’Anoia, Sta. Fe del Penedès, Sta. Margarida i els 
Monjos, Subirats, Torrelavit, Torrelles de Foix, Vilafranca del 
Penedès, Vilobí del Penedès, Canyelles, Cubelles, Olivella, St. 
Pere de Ribes, Sitges, Vilanova i la Geltrú. 

Any inici: 1986 
Missió:  Coneixement del territori i suport a la presa de decisions   
Objectius: L’objectiu general és conèixer en profunditat la realitat socio-

econòmica del territori amb dades actualitzades i comparatives 
per al disseny, planificació i programació de mesures de 
promoció i foment de l’ocupació, així com la presa de decisions. 

Recursos humans: 1 cap 
2 tècnics fixes, més contractacions puntuals segons volum de 
feina 
2 administrativa 

 
Productes i serveis 
 

Nom: BANC  DE DADES 
Periodicitat: permanent Any inici i número: 1986 Format: Web / paper 
Destinataris: 
 Ajuntaments, representants polítics, sindicals, tècnics d’administracions, representants entitats, 
tècnics entitats, empresaris, emprenedors, estudiants i a la població en general. 
Localització: www.iniciativeseconomiques.com 
Descripció:  
Tota la informació socioeconòmica de la comarca de l’Alt Penedès i del Garraf tant l’actualitzada 
com la històrica. 
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Nom: AIS- ANUARI D’INDICADORS SOCIOECONÒMICS  
Periodicitat: anual Any inici i número: 1991 Format: Web / paper. 
Destinataris:  
Ajuntaments, representants polítics, sindicals, tècnics d’administracions, representants entitats, 
tècnics entitats, empresaris, emprenedors, estudiants i a la població en general. 
Localització: www.iniciativeseconomiques.com 
Descripció:  
Anàlisi econòmica, demografia, mercat de treball (població activa, assalariats, i autònoms, atur, 
contractació), activitat econòmica (comptes de cotització i indicadors sectorial, agricultura, 
ramaderia i pesca, vinya i vi, habitatge i contracció), qualitat de vida (equipaments : culturals, 
infantils, sanitaris i altres indicadors), comunicació i transport   
 

Nom: OBSERVATORI DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL 

Periodicitat: trimestral Any inici i número: 1995 
60 Format: Web / paper. 

Destinataris:  
Ajuntaments, representants polítics, sindicals, tècnics d’administracions, representants entitats, 
tècnics entitats, empresaris, emprenedors, estudiants i a la població en general. 
Localització: www.iniciativeseconomiques.com 
Descripció:  
Atur registrat a la comarca, contractació laboral a la comarca, perfils més habituals de l’atur i de la 
contractació, comptes de cotització i assalariats, autònoms, atur per sexe i edat als municipis, atur 
per nivell acadèmic, atur per grup professional, atur per sectors, contractació per mes d’inici i 
sector econòmic, contractació per edats i per sexes, contractació per tipus de contracte i 
indicadors sectorials. 
 

Nom: OBSERVATORI DE LA IMMIGRACIÓ ALT PENEDÈS-GARRAF 
Periodicitat: trimestral Any inici i número: 2002 Format: Web / paper 
Destinataris:  
Ajuntaments, representants polítics, sindicals, tècnics d’administracions, representants entitats, 
tècnics entitats, empresaris, emprenedors, estudiants i a la població en general. 
Localització: www.iniciativeseconomiques.com 
Descripció:  
Contractació registrada a estrangers per sexe i edats, contractació per sectors econòmics, tipus 
de contracte i sexe, i durada, contractació registrada per municipis, mes i sector econòmic, sexe i 
edat, atur registrat per sexe i edat, per sector econòmic i nivell d’estudis, atur registrat per 
municipis, mesos i sector econòmic. 
 

Nom: OBSERVATORI DEL MERCAT DE TREBALL AL DIA 

Periodicitat: mensual Any inici i número: 2000 
115 Format: Web / paper. 

Destinataris:  
Ajuntaments, representants polítics, sindicals, tècnics d’administracions, representants entitats, 
tècnics entitats, empresaris, emprenedors, estudiants i a la població en general. 
Localització: www.iniciativeseconomiques.com 
Descripció:  Dades d’atur, contractació, nombre de comptes de cotització i treballadors afiliats i 
autònoms. 
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Nom: SÍNTESI D’INDICADORS ECONÒMICS 
Periodicitat: trimestral Any inici i número: 2005 Format: Web / paper. 
Destinataris:  ajuntaments de: Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Sant Sadurní 
d’Anoia, Canyelles, Cubelles 
Localització: www.iniciativeseconomiques.com 
Descripció:  
Evolució de la població, indicadors econòmics, contractació, assalariats per sectors, autònoms per 
sectors, empreses, atur, taxa d’atur. 
 

Nom: INFORME MUNICIPAL MENSUAL  
Periodicitat: mensual Any inici i número: 2009 

19 Format: Web / paper. 

Destinataris: 
 ajuntaments de: Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Sitges i Sant Pere de Ribes 
Localització:  
Descripció:  
L’informe de Vilanova i la Geltrú  conté dades d’atur, de contractació, autònoms, empreses i 
assalariats. La resta de municipis són tot dades d’atur i contractació. 
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OBSERVATORI SOCIOECONÒMIC DE L'ANOIA 
 
Entitat a la qual pertany: Ajuntament d’Igualada 
Responsable polític: Ma. Àngels Gabarró (Regidora de Relacions ciutadanes, 
Desenvolupament i Ocupació, Comerç i Turisme) 
Responsable tècnic: Montserrat Carbassa / Joan Domingo 
Adreça: Av. Mestre Muntaner, 86 
Municipi: Igualada CP: 08700  
Telèfon: 938050409 Fax: 938055296  
Correu electrònic:  
carbassam@aj-igualada.net  
domingoj@aj-igualada.net  

Web: www.igualada.cat 

 

Àmbit territorial de treball: Comarca de l’Anoia  
Municipis integrants: Pacte territorial de l’Anoia (comarca de l’Anoia) 
Any inici: 1996 
Missió: L’Observatori Socioeconòmic de l’Anoia és una eina de suport a 

la planificació de polítiques de desenvolupament i ocupació, que 
té com a finalitat aportar informació de l’evolució de les variables 
econòmiques, ocupacionals i socials més rellevants, que ha de 
permetre la presa de decisions i la programació d’actuacions en 
el territori de la comarca de l’Anoia. 

Objectius: Els objectius de l’Observatori Socioeconòmic de l’Anoia són 
facilitar i difondre informació socioeconòmica de qualitat a 
qualsevol persona o entitat a qui pugui ser-li útil. Específicament 
s'utilitzarà l'Observatori com a eina de planificació del Pacte 
Territorial. Entre d’altres els objectius específics són: 
- Facilitar als agents econòmics una eina d’anàlisi de la realitat 
econòmica local 
- Analitzar i avaluar variables socioeconòmiques i ocupacionals 
a fi efecte de poder disposar de dades fiables sobre el mercat de 
treball local 
- Dotar al mercat de treball comarcal d’informació per orientar 
als diferents actors del territori, especialment relacionada amb la 
formació. 
- Actuar com eina de planificació i de reflexió supraterritorial. 
- Oferir a la població informació socioeconòmica dels principals 
indicadors de referència. 

Recursos humans: Un tècnic que realitza les tasques de coordinació i un altre tècnic 
que duu a terme la realització dels estudis, sempre a dedicació 
parcial. A més, compta amb el suport del personal administratiu i 
la resta de personal tècnic del propi departament. Té una relació 
directa amb el gabinet de planificació de l’Ajuntament d’Igualada 
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Productes i serveis 
 
Nom: Informe Econòmic de l’Anoia 
Periodicitat: anual Any inici i número: 1997 (13) Format: paper 
Destinataris: agents socioeconòmics del territori, població en general 
Localització: Comarca de l’Anoia  
Descripció: Es tracta d’un informe que recull anualment els principals indicadors socioeconòmics 
de la comarca, i que s’actualitza any a any. L’informe és presentat en la Jornada d’Economia de 
l’Anoia, una cita que reuneix el món socioeconòmic local per debatre la situació de l’Anoia. 
 
Nom: Informe de l’atur a l’Anoia  
Periodicitat: mensual Any inici i número: 2008 Format: paper 
Destinataris: agents polítics i socials 
Localització: Comarca de l’Anoia 
Descripció:  Es tracta del seguiment mensual de les dades d’atur desglossades per sectors, sexe 
i edat dels aturats, i d’altres característiques. 
 
Nom: Informe de necessitats formatives 
Periodicitat: bianual Any inici i número: 2008 Format: paper 
Destinataris: agents polítics i socials 
Localització: Comarca de l’Anoia 
Descripció: Es tracta d’un informe que analitza el mercat de treball i la formació que s’ofereix a la 
comarca, per tal de detectar vacants formatives i poder reorientar la formació ocupacional que 
s’està oferint des de diferents ens de la comarca. 
 
Nom: Informe de caracterització de les empreses 
Periodicitat: anual Any inici i número: 2009 Format: paper 
Destinataris: agents polítics i socials 
Localització: Comarca de l’Anoia 
Descripció: Es tracta d’un informe que recull la composició del teixit empresarial, i analitza els 
sectors principals, fent referència a la mida de les empreses, grandària,... tot relacionant-lo amb 
la seva evolució en el temps. 
 
Nom: Resum de la situació socioeconòmica d’Igualada i comarca 
Periodicitat: semestral Any inici i número: 2008 Format: paper 
Destinataris: agents polítics i socials 
Localització: Comarca de l’Anoia 
Descripció: Es tracta d’un anàlisi que recull diferents aspectes de la situació econòmica, com ara 
l’atur, anàlisi dels sectors, evolució del PIB i caracterització de les empreses de la comarca. 
 
Nom: Informes sectorials 
Periodicitat: sense periodicitat fixa Any inici i número:  Format: paper 
Destinataris: agents polítics i socials 
Localització: Comarca de l’Anoia 
Descripció: Es tracta d’un document que analitza les principals característiques d’alguns sectors 
específics amb pes a la comarca. De moment s’ha realitzat un informe del sector comerç, centrat 
en la ciutat d’Igualada, un de la indústria tèxtil i un del sector del cuir i la pell. 
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OBSERVATORI DEL MERCAT DE TREBALL DEL BAGES 
 
Entitat a la qual pertany: CONSORCI DE FORMACIÓ I INICIATIVES BAGES SUD 
Responsable polític: CECILIO RODRIGUEZ MARTIN (President del Consorci) 
Responsable tècnic: CRISTINA GONZALEZ PLADELLORENS 
Adreça: C/ MONTSERRAT, 50 
Municipi: Sant Vicenç de Castellet CP: 08295 
Telèfon: 938331311 Fax: 938331053 
Correu electrònic: cfibs@cfibs.es Web: www.cfibs.es 
 

Àmbit territorial de treball: BAGES 
Municipis integrants: 35 municipis 
Any inici: 1996 
Missió: fonamentar els processos de presa de decisió en el terreny de la 

promoció econòmica i el foment de l’ocupació. 
Objectius: recollir, sistematitzar, analitzar i difondre dades 

socioeconòmiques de la comarca del Bages i dels seus 35 
municipis. 

Recursos humans: 1 tècnic 
 
Productes i serveis 
 
Nom: Informe mensual 
Periodicitat: mensual Any inici i número: 1999 – 

núm. 118 
Format: electrònic 
(Word/pdf) 

Destinataris: agents socials, econòmics i polítics vinculats amb la comarca 
Localització: s’envia per correu electrònic a totes aquelles persones i/o entitats que s’han donat 
d’alta al servei, en format electrònic (word). Els informes de l’any en curs també es poden 
descarregar del web de l’entitat ( format acrobat). Els informes antics cal sol·licitar-los a través 
del servei de consulta. 
Descripció: informe de caire mensual que s’elabora i s’envia un cop publicades les dades d’atur i 
contractació del mes. L’informe conté dades i indicadors sobre l’evolució del mercat de treball de 
la comarca, inclou dades d’atur, contractació, assalariats, autònoms i empreses, així com dades 
d’accidentalitat laboral. També inclou destacats i un comentari analític que fa referència a la 
notícia més destacada. La majoria dels  continguts de l’informe són fixes, a excepció d’un últim 
apartat que inclou dades diverses en funció de cada mes. 
 
Nom: Avanç informatiu d’atur 
Periodicitat: mensual Any inici i número: 2009 – 

núm. 14 
Format: electrònic 
(Word/pdf) 

Destinataris: agents socials, econòmics i polítics vinculats amb la comarca  
Localització: s’envia per correu electrònic a totes aquelles persones i/o entitats que s’han donat 
d’alta al servei, en format electrònic (acrobat) o també es pot descarregar del web de l’entitat els 
informes de l’any en curs. Els informes antics cal sol·licitar-los a través del servei de consulta. 
Descripció: informe mensual que s’elabora i s’envia un cop el Departament de Treball fa 
públiques les dades d’atur per municipis. Només conté dades que fan referència a l’atur i el seu 
objectiu principal és informar ràpidament de les dades d’atur més recents. 
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Nom: Servei de consultes a mida  
Periodicitat: durant tot l’any Any inici i número: 1996 Format: en funció de la 

comanda 
Destinataris: agents socials, econòmics i polítics vinculats amb la comarca 
Localització: Les consultes es poden realitzar per diferents vies (telèfon, correu electrònic, fax o 
personalment). El mitjà de resposta es pacta amb l’usuari/ària del servei. 
Descripció: s’elaboren taules de dades i informacions sobre el mercat de treball comarcal a mida 
de les necessitats de l’usuari/ària. 
 
Nom: Web de l’Observatori del Mercat de Treball del Bages  
Periodicitat: durant tot l’any Any inici i número: -- Format: Web 
Destinataris: agents socials, econòmics i polítics vinculats amb la comarca 
Localització: Dins la web de l’entitat apartat observatori. Hi ha un enllaç directe des de la pàgina 
principal. 
Descripció: El web permet consultar una part de les dades sobre el mercat de treball del Bages, 
dades complementàries a les que es reben mensualment a través dels informes. Aquestes dades 
donen una visió tendencial de l’evolució dels indicadors. S’actualitzen cada cop que es disposa 
de dades noves per a cada un dels apartats. El web també inclou els informes elaborats per 
l’Observatori durant l’any en curs. 
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OBSERVATORI COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
 
Entitat a la qual pertany: Consell Comarcal del Baix Llobregat 
Responsable polític: Rosa Boladeras Serraviñals (presidenta del Consell Comarcal i 
regidora de Corbera de Llobregat) 
Responsable tècnic: Andrés Andrés Jara 
Adreça: Parc Torreblanca N-340 pk 1249 
Municipi: Sant Feliu de Llobregat CP: 08980 
Telèfon: 936 852 400 Fax: 936 851 868  
Correu electrònic: 
observatori@elbaixllobregat.cat 

Web: 
http://www.elbaixllobregat.net/observatori  

 

Àmbit territorial de treball: Comarca del Baix Llobregat 
Municipis integrants:  
Abrera, Begues, Castelldefels, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, Corbera de Llobregat, 
Cornellà de Llobregat, Esparreguera, Esplugues de Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei, 
Olesa de Montserrat, Pallejà, la Palma de Cervelló, el Papiol, el Prat de Llobregat, Sant Andreu 
de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant 
Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma 
de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana, Viladecans. 
Any inici: 1993  
Missió:  
Aportar coneixement de la realitat de la comarca de manera que sigui d'utilitat per poder 
dissenyar, desenvolupar i avaluar les polítiques públiques que s'apliquen. 
Objectius:  
Objectiu general 1: Aportar coneixement sobre la realitat socioeconòmica del territori, amb 
informació actualitzada i comparativa, per tal d’orientar la diagnosi, la planificació, l’execució, el 
seguiment i l’avaluació de les polítiques actives d’ocupació i desenvolupament local que es 
realitzen a la comarca, així com participar de manera activa en el coneixement i la diagnosi 
estratègica de la comarca. 
Objectiu general 2: Col·laborar amb les àrees i organismes dependents del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat en matèria de desenvolupament local. 
Objectiu general 3: Col·laborar amb altres administracions i entitats en matèria de 
desenvolupament local. 
Objectiu general 4: Realitzar una recerca i una detecció continuades de les necessitats 
informatives del territori i dels principals agents de desenvolupament local. 
Recursos humans: 
2 tècnics a jornada completa. 
1 auxiliar administrativa a dedicació parcial. 
Suport tècnic i administratiu puntual a través de programes d’Unitats de Promoció i 
Desenvolupament. 
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Productes i serveis 
 
Nom: Notes informatives 
Periodicitat: puntual o periòdica segons 
tipus d’informació. 

Any inici i número: 2005 
(18) Format: PDF - Web 

Destinataris: Responsables de les entitats del Pacte Territorial del Baix Llobregat; tècnics de les 
entitats del Pacte Territorial del Baix Llobregat; altres observatoris; població en general (pàgina 
web). 
Localització: http://www.elbaixllobregat.net/observatori 
Descripció:  
Demogràfiques: dades oficials de població a 1 de gener; dades oficials de població per 
nacionalitat. 
Mercat de treball: Dades d’atur registrat per nacionalitat. 
Economia: Dades del PIB a la comarca. 
Notes metodològiques: recàlcul taxes atur registrat; la nova classificació d’activitats 
econòmiques; l’estimació de la població activa local estimada.  
Mobilitat: La mobilitat juvenil al Baix Llobregat; Estadística de Variacions Residencials (EVR) al 
Baix Llobregat 2009. 
Igualtat: Dades de violència contra les dones 2009. 
 
Nom: Butlletí de Projectes Estratègics 
Periodicitat: puntual o periòdica segons 
tipus d’informació. Any inici i número: 2006 (9) Format: Web  

Destinataris: Responsables de les entitats del Pacte Territorial del Baix Llobregat; Consell 
Econòmic i Social del Baix Llobregat; tècnics de les entitats del Pacte Territorial del Baix 
Llobregat; altres observatoris; població en general (pàgina web).  
Localització: http://www.elbaixllobregat.net/observatori 
Descripció:  
Es publiquen els principals projectes  que comporten desenvolupament econòmic a la comarca. 
Gran part dels projectes s’emmarquen dins el Pla Estratègic Metropolità i tracten àmbits com: 
coneixement (p. ex. Parc Mediterrani de la Tecnologia); logística (p. ex. ampliació de l’aeroport 
d’El Prat i de la ZAL); sostenibilitat i medi ambient (p. ex millora de la qualitat i subministrament 
de l’aigua); urbanisme, habitatge i cohesió social (p. ex llei de barris al Baix Llobregat); promoció 
de sectors estratègics (p. ex Parc Aeroespacial i de la Mobilitat).  
 
Nom: Informe mensual d’atur registrat 
Periodicitat: mensual Any inici i número: 1993 

(192) Format: PDF - Web 

Destinataris: Responsables de les entitats del Pacte Territorial del Baix Llobregat; tècnics de les 
entitats del Pacte Territorial del Baix Llobregat; altres observatoris; població en general (pàgina 
web). 
Localització: http://www.elbaixllobregat.net/observatori 
Descripció: Informe on es publiquen les principals dades d’atur registrat de la comarca: Atur 
registrat segons sexe i edat (a nivell municipal); sectors i principals activitats econòmiques. 
Aquest informe inclou també un recull de notícies del mercat de treball. 
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Nom: Informe trimestral de conjuntura laboral 
Periodicitat: trimestral Any inici i número: 1993 

(65) Format: PDF - Web 

Destinataris: Responsables de les entitats del Pacte Territorial del Baix Llobregat; tècnics de les 
entitats del Pacte Territorial del Baix Llobregat; altres observatoris; població en general (pàgina 
web). 
Localització: http://www.elbaixllobregat.net/observatori 
Descripció:  
Informe on es publiquen dades de caràcter trimestral d’atur registrat; contractació registrada; 
estructura productiva; regulació d’ocupació i sinistralitat laboral. 
 
Nom: Informe socioeconòmic anual 
Periodicitat: anual Any inici i número: 2005 (5) Format: PDF - Web 
Destinataris: Responsables de les entitats del Pacte Territorial del Baix Llobregat; tècnics de les 
entitats del Pacte Territorial del Baix Llobregat; altres observatoris; població en general (pàgina 
web). 
Localització: http://www.elbaixllobregat.net/observatori 
Descripció:  Informe on es publiquen dades i s’analitzen indicadors demogràfics, econòmics i de 
qualitat de l’ocupació de l’últim any. L’informe es realitza considerant els col·lectius més 
sensibles a les polítiques de desenvolupament local (dones, joves i immigrants) 
 
Nom: Anuari socioeconòmic del Baix Llobregat 
Periodicitat: anual Any inici i número: 2004 (6) Format: PDF - Web i 

paper 
Destinataris: Responsables de les entitats del Pacte Territorial del Baix Llobregat; tècnics de les 
entitats del Pacte Territorial del Baix Llobregat; altres observatoris; població en general (pàgina 
web). 
Localització: http://www.elbaixllobregat.net/observatori 
Descripció:  
Recull d’indicadors d’àmbit municipal i comarcal dels àmbits que treballa l’Observatori Comarcal 
del Baix Llobregat: demografia; activitat econòmica; mercat de treball; sanitat;  prestacions 
socials i educació. 
 
Nom: Informe mensual d’ocupació hotelera i apartaments 

Periodicitat: mensual Any inici i número: 2008 
(27) Format: PDF 

Destinataris: Responsables dels establiments hotelers i apartaments que participen en el 
qüestionari d’ocupació hotelera. 
Localització: No publicables 
Descripció:  
Síntesi dels resultats del qüestionari d’ocupació que s’envien als establiments hotelers i 
apartaments de la comarca. Es realitza un informe per a cada establiment que participa amb les 
seves dades i les del conjunt de la comarca. 
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Nom: Informe trimestral d’ocupació hotelera i apartaments 
Periodicitat: trimestral Any inici i número: 2008 (6) Format: PDF - Web 
Destinataris: Responsables dels establiments hotelers i apartaments que participen en el 
qüestionari d’ocupació hotelera; Consorci de Turisme del Baix Llobregat; població en general 
(pàgina web). 
Localització: http://www.elbaixllobregat.net/observatori 
Descripció:  
Síntesi dels resultats del qüestionari d’ocupació que s’envien als establiments hotelers i 
apartaments de la comarca. Es realitza un informe d’anàlisi amb les dades trimestrals, tant per a 
hotels com per a apartaments. 
 
Nom: Informe anual de conjuntura del sector turístic 
Periodicitat: trimestral Any inici i número: 2010 (1) Format: PDF - Web 
Destinataris: Responsables dels establiments hotelers i apartaments que participen en el 
qüestionari d’ocupació hotelera; Consorci de Turisme del Baix Llobregat; població en general 
(pàgina web). 
Localització: http://www.elbaixllobregat.net/observatori 
Descripció:  
Informe amb dades de conjuntura del sector turístic que complementa els informes d’ocupació 
hotelera amb dades d’afiliació a la seguretat social i altres registres administratius referents a les 
activitats identificades com a relacionades amb el turisme. 
 
Nom: Estudis monogràfics 

Periodicitat: segons pertinença Any inici i número: 2002 
(16) Format: PDF - Web 

Destinataris: Responsables de les entitats del Pacte Territorial del Baix Llobregat; tècnics de les 
entitats del Pacte Territorial del Baix Llobregat; altres observatoris; població en general (pàgina 
web). 
Localització: http://www.elbaixllobregat.net/observatori 
Descripció:  
A continuació es presenten els estudis més recents: 
La gestió de la immigració als municipis del Baix Llobregat. 
La composició del teixit empresarial i productiu al Baix Llobregat 2008. 
La mobilitat al Baix Llobregat 2008. 
La situació del sector de la construcció al Baix Llobregat. 
Inserció sociolaboral per a discapacitats al Baix Llobregat. 
Informe sobre la situació de la població estrangera al mercat de treball. 
Estudi de la distribució espacial i moviments migratoris de la població estrangera al Baix 
Llobregat. 
La situació de la immigració al Baix Llobregat. 
La situació dels polígons industrials al Baix Llobregat. 
La situació del sector de l'automòbil al Baix Llobregat. 
La mobilitat laboral al Baix Llobregat 2001. 
El grau de desenvolupament de la societat de coneixement del Baix Llobregat. 
La composició del teixit productiu al Baix Llobregat 1996-2003. 
Els projectes estratègics al Baix Llobregat. 
Evolució sociolaboral del Baix Llobregat 1981-2001. 
L'impacte del sector turístic en el mercat de treball al Baix Llobregat. 
Col·lectius en risc d'exclusió sociolaboral al Baix Llobregat. 



Xarxa d’Observatoris del  
Desenvolupament Econòmic Local 

 45

 
 
Nom: Informes de violència contra les dones 
Periodicitat: trimestral Any inici i número: 2008 (9) Format: Web  
Destinataris: Consell de les Dones del Baix Llobregat; responsables de les entitats del Pacte 
Territorial del Baix Llobregat; tècnics de les entitats del Pacte Territorial del Baix Llobregat; altres 
observatoris; població en general (pàgina web). 
Localització: http://www.elbaixllobregat.net/observatori 
Descripció:  
Els informes de violència contra les dones fan una explotació de les dades de l’Observatorio 
contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial per als partits 
judicials corresponents a la comarca del Baix Llobregat. 
 
Nom: Servei de consultes 

Periodicitat: permanent Any inici i número: 1993 Format: Web / paper / 
CD/DVD... 

Destinataris: tothom que accedeixi al servei de consultes de l’Observatori. 
Localització: http://www.elbaixllobregat.net/observatori 
Descripció: Atenció al servei de consultes directes, internes (del propi Consell Comarcal) i 
externes, de l’OC-BL. Les consultes poden ser de qualsevol dels àmbit que treballi l’Observatori, 
poden ser de caràcter puntual o permanent. El temps de resolució de les consultes no sol 
superar un dia des de la recepció de la demanda. El mitjà de recepció de les consultes pot ser 
electrònic (pàgina web o correu electrònic); telefònic o presencial. 
 
Nom: Presentacions de productes i jornades d’anàlisi socioeconòmica 
Periodicitat: puntual Any inici i número: 2010 Format: Jornada 
Destinataris: Responsables de les entitats del Pacte Territorial del Baix Llobregat; tècnics de les 
entitats del Pacte Territorial del Baix Llobregat; altres observatoris; població en general. 
Localització: Jornades presencials 
Descripció: Participació en jornades d’anàlisi socioeconòmica i/o presentacions de productes, 
l’objectiu de les quals és fer una difusió de la informació que treballa l’Observatori d’una manera 
més directa i aplicada.  
 
Nom: Col·laboració amb altres àrees i departaments del Consell Comarcal 
Periodicitat: puntual Any inici i número: - Format: - 
Destinataris: Altres àrees i departaments del Consell Comarcal 
Localització: - 
Descripció:  Col·laboració activa aportant el coneixement de l’observatori a altres àrees i 
departaments del propi Consell Comarcal. Exemples: 
Xerrades informatives al personal tècnic dels Itineraris Personals d’Inserció del Departament de 
Promoció Econòmica. 
Elaboració de diagnosis territorials per a diversos programes de l’Àrea de Desenvolupament 
Estratègic. 
 
Nom: Participació en la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local 
Periodicitat: puntual / periòdica Any inici i número: - Format: - 
Destinataris: Consell Comarcal del Baix Llobregat; Diputació de Barcelona; altres observatoris. 
Localització: - 
Descripció: Participació en les reunions periòdiques de la Xarxa d’Observatoris provincial i els 
seus grups de treball (p. ex. el grup de treball de previsió estratègica). 
 



Xarxa d’Observatoris del  
Desenvolupament Econòmic Local 

 46

 

OBSERVATORI DEL PACTE TERRITORIAL DEL BARCELONÈS 
NORD 
 
Entitat a la qual pertany: Consell Comarcal del Barcelonès 
Responsable polític: Joan Carles Mas i Bassa, president del Consell Comarcal del 
Barcelonès 
Responsable tècnic: José Botella Espejo 
Adreça: C de les Tàpies, 4, 3r 
Municipi: Barcelona CP: 08001  
Telèfon: 93 3189315 Fax: 93 5519864  
Correu electrònic: consell@barcelones.cat Web: http://www.barcelones.cat 
 

Àmbit territorial de treball: Barcelonès Nord 
Municipis integrants: Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet 
Any inici: 2001 
Missió: Aprofundir en el coneixement de la realitat social, econòmica, 

territorial i ambiental dels municipis de la zona nord de la 
comarca del Barcelonès: Badalona, Santa Coloma de Gramenet 
i Sant Adrià de Besòs. Fer-ho amb una perspectiva estratègica, 
que permeti obtenir elements que puguin afavorir l'elaboració de 
polítiques més acurades. 

Objectius: * Disposar de dades objectives sobre l'evolució de l'activitat 
econòmica i el mercat de treball al Barcelonès Nord, per tal de 
donar suport a la presa de decisions en l'àmbit de les polítiques 
actives d'ocupació. 
* Millorar els processos de seguiment i avaluació de les 
polítiques d’ocupació i desenvolupament local impulsades per 
les entitats que formen part del Pacte, per així incrementar-ne 
l’eficàcia i l’eficiència. 
*Optimitzar els recursos i instruments d'anàlisi del territori fent 
productes d'abast comarcal , que permeten enriquir-ne els 
resultats gràcies a la possibilitat d'establir comparacions entre 
diferents àmbits. 
*Ampliar la difusió dels estudis realitzats per part de les entitats 
del Pacte. 

Recursos humans: Un tècnic mig. 
Direcció a càrrec del responsable de l’Oficina d’Ocupació i 
Promoció Social. 
Suport de l’auxiliar administratiu compartit entre l’Oficina 
d’Ocupació i Promoció Social i l’Oficina de Transformació 
Urbana. 
Suport de l’Àrea de Serveis Tècnics i Sistemes d’Informació per 
activitats relatives a la mapificació de dades utilitzant SIG. 
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Productes i serveis 
 
Nom: Informe trimestral  

Periodicitat: trimestral 
Any inici i número: 1r 
trimestre de 2001, 38 
exemplars 

Format: Web i edició en 
paper cada 2 anys 

Destinataris: Tècnics i electes dels ens locals del Barcelonès Nord, agents socials, empreses, 
mitjans de comunicació  i població en general del Barcelonès Nord. 
Localització: http://www.barcelones.cat/pacte/documents/observatori.asp  
Descripció: Document que ofereix una anàlisi detallada i actualitzada trimestralment de l'evolució 
del mercat de treball als municipis de la comarca.  
 
Nom: Evolució mensual de l’atur registrat al Barcelonès 

Periodicitat: mensual Any inici i número: Any 
2008, 27 exemplars Format: Web  

Destinataris: Tècnics i electes dels ens locals del Barcelonès Nord, agents socials, empreses, 
mitjans de comunicació  i població en general del Barcelonès Nord. 
Localització: http://www.barcelones.cat/pacte/documents/observatori.asp 
Descripció: Informe mensual per seguir de prop els efectes de la crisi al mercat de treball del 
Barcelonès Nord.  
 
Nom: Informe socioeconòmic anual 
Periodicitat: anual Any inici i número: 2006, 4 

exemplars Format: Web  

Destinataris: Tècnics i electes dels ens locals del Barcelonès Nord, agents socials, empreses, 
mitjans de comunicació  i població en general del Barcelonès Nord. 
Localització: http://www.barcelones.cat/pacte/documents/observatori.asp  
Descripció: Aporta una visió del conjunt del territori, tot analitzant determinats temes amb valor 
estratègic dins de la planificació. Conté informació que s'actualitza anualment.  
 
Nom: Seminari per a tècnics 

Periodicitat: anual Any inici i número: 2006, 4 
exemplars 

Format: presencial, la 
documentació generada 
es penja al web 

Destinataris: Tècnics i electes dels ens locals del Barcelonès Nord, agents socials i empreses del 
Barcelonès Nord 
Localització: http://www.barcelones.cat/pacte/documents/observatori.asp  
Descripció: Jornada de treball presencial amb ponències a càrrec d’experts per analitzar els 
canvis de conjuntura econòmica, les perspectives del mercat de treball, l'impacte de les 
polítiques actives desenvolupades al territori, etc.  
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Nom: Quaderns socioeconòmics del Barcelonès 

Periodicitat: 2 quaderns cada any Any inici i número: 2006, 8 
exemplars Format: paper i web 

Destinataris: Tècnics i electes dels ens locals del Barcelonès Nord, agents socials, empreses, 
mitjans de comunicació  i població en general del Barcelonès Nord. 
Localització: http://www.barcelones.cat/pacte/documents/observatori.asp, edició en paper 
Descripció: És una manera nova de donar a conèixer als agents del territori l'important banc 
d'estudis impulsats per les entitats del Pacte. Es tracta de fer resums executius dels estudis 
seleccionats, d'unes 30 pàgines cadascun, editar-los i publicar-los periòdicament (paper i web), 
seguint el format de les publicacions periòdiques col·leccionables.  
 
Nom: Sistema d’avaluació de les polítiques actives d’ocupació al Barcelonès Nord  -  
Anàlisi de l'activitat de les entitats que formen el Pacte per a l’Ocupació i el 
Desenvolupament del Barcelonès Nord 
Periodicitat: semestral Any inici i número: 2010, 

s’està implantant Format: paper 

Destinataris: membres del Comitè Tècnic del Pacte 
Localització: intern 
Descripció: El Pacte, amb el suport d’una consultora externa, ha desenvolupat un model de 
seguiment i avaluació de les polítiques actives d’ocupació al Barcelonès Nord, en relació als 
programes operatius dissenyats per al període 2007-2013.  
Aquest model defineix un quadre de comandament, format per una bateria d’indicadors (inclou 
indicador, fórmula de càlcul i criteris de recollida i tractament de les dades), estructurats en 
quatre apartats, que permet respondre a les següents qüestions: Com va el territori? Com 
responen les entitats del pacte? Quant d’eficaces són les entitats del Pacte? Quant d’eficients? 
 
Nom: Observatori de barris del Barcelonès Nord 

Periodicitat: anual 

Any inici i número: 2006,  
Serra d’en Mena: 5 
exemplars 
Badalona Sud Sant Adrià 
Nord: 1 exemplar (2008) 

Format: paper i web 

Destinataris: Tècnics i electes dels àmbits de treball inclosos a la llei de Barris: urbanisme i 
territori, promoció econòmica, serveis socials, cultura, esports, alcaldia, participació ciutadana... 
Localització: intern 
Descripció: L’Observatori de Barris pretén ser una eina de seguiment i valoració de la 
repercussió de les actuacions dutes a terme en el marc dels Projectes d’Intervenció Integral que 
es desenvolupen en barris fronterers al Barcelonès Nord. La metodologia emprada és l’elecció 
d’una sèrie de variables que reflecteixen la situació de la població i el territori a estudiar, i 
l’elaboració i actualització d’indicadors referits a aquestes variables. Les actualitzacions depenen 
de la disponibilitat de noves dades al nivell de desagregació utilitzat en l’estudi, la secció censal, 
escollit perquè aporta el nivell de detall desitjat en l’anàlisi. 
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OBSERVATORI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DEL BERGUEDÀ 
 
Entitat a la qual pertany: Consorci de Formació i d’Iniciatives Cercs-Berguedà 
Responsable polític: Ferran Civil i Arnabat (President del CFI Cercs-Berguedà, alcalde de 
Cercs) 
Responsable tècnic: Eduard Barcons i Comellas  
Adreça: Plaça St. Joan, 16, planta 1 
Municipi: Berga  CP: 08600 
Telèfon: 938247700 Fax: 938211978 
Correu electrònic: cfi@cfi.cat Web: www.cfi.cat 
 

Àmbit territorial de treball: Berguedà  
Municipis integrants: 31 municipis de la comarca del Berguedà  
Any inici: 1990 
Missió: Proporcionar als agents implicats en el desenvolupament de la 

comarca del Berguedà eines de reflexió i informació útil per 
facilitar la presa de decisions, la diagnosi, la planificació 
d’accions i la seva priorització en matèria d’ocupació i 
desenvolupament econòmic i social.  

Objectius: Identificar objectius mesurables en matèria socioeconòmica a 
totes les accions i respondre a les demandes concretes dels 
diferents agents del territori en matèria d’informació 
socioeconòmica. 

Recursos humans: L’Observatori compta amb personal tècnic propi actualment amb 
Melcior Oliveras 

 
Productes i serveis 
 
Nom: Butlletí l’Observador  

Periodicitat: mensual  Any inici i número: 2005 
Núm. 1 

Format: es pot descarregar 
de la web: www.cfi.cat, es 
fan còpies en paper i s’envia 
per correu electrònic a una 
llista de distribució 

Destinataris: agents socials i econòmics del Berguedà  
Localització: Pl. Sant Joan, 16, planta 1. Berga (oficina del Consorci) 
Descripció: És l´ únic butlletí d’informació socioeconòmica comarcal que s’edita de manera 
regular. La presentació del butlletí ha anat canviant en el temps fent-lo més visual i adaptable per 
poder trametre’l per Internet.  
 



Xarxa d’Observatoris del  
Desenvolupament Econòmic Local 

 50

 
 
Nom: Suport i acompanyament en la tramitació d’ajuts concrets pel territori: FEDER, 
Treball als barris, etc.  
Periodicitat: mensual/trimestral/anual... Any inici i número:  Format: Web / 

paper/CD/DVD... 
Destinataris: ajuntaments de la comarca del Berguedà (Olvan, la Pobla de Lillet, Berga...)  
Localització: en funció del municipi  
Descripció: En funció de les necessitats de cada ajuntament es presta suport tècnic per tal de 
peticionar actuacions concretes pel territori i per mitjà de convocatòria estratègiques com poden 
ser les de FEDER, Treball als barris entre d’altres.  
El suport es presta per a totes aquelles convocatòries que en les que ens demanin suport els 
ajuntaments.  
 
Nom: Organització de jornades i seminaris  
Periodicitat: puntual al llarg de l’any Any inici i número:  Format: Web / 

paper/CD/DVD... 
Destinataris: administracions públiques i teixit empresarial del Berguedà especialment 
Localització: Berga i resta de municipi  
Descripció: Al llarg de l’any s’organitzen jornades i seminaris considerats d’interès per a la 
reflexió i el debat pel territori, alguns exemples han estat la primera jornada de programes 
europeus per explicar les línies de finançament de la Unió Europea o bé el debat al voltant de la 
carretera l’E-9 com a eix de comunicació estratègic pel Berguedà.  
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OBSERVATORI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DEL MARESME 
 
Entitat a la qual pertany: Consell Comarcal del Maresme 
Responsable polític: Joaquim Fàbregas i Sagué (coordinador de Promoció Econòmica i 
Serveis Educatius del Consell Comarcal del Maresme) 
Responsable tècnic: Alícia Consegal i Coderch 
Adreça: Plaça Miquel Biada, 1 
Municipi: Mataró CP: 08301 
Telèfon: 93 741 16 16 Fax: 93 757 21 12 
alicia.consegal@ccmaresme.cat Web: www.ccmaresme.cat 
 

Àmbit territorial: Comarca del Maresme 
Municipis integrants: Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Cabrera de Mar, 
Cabrils, Caldes d’Estrac, Calella, Canet de Mar, Dosrius, Malgrat de Mar, El Masnou, Montgat, 
Òrrius, Palafolls, Pineda de Mar, Premià de Dalt, Premià de Mar, St. Andreu de Llavaneres, St. 
Cebrià de Vallalta, St. Iscle de Vallalta, St. Pol de Mar, St. Vicenç de Montalt, Sta. Susanna, 
Teià, Tiana, Tordera, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar. 
Any inici: 1996 
Missió: Observar, analitzar i, per tant, conèixer la realitat de la comarca en el major ventall 
d’àmbits possible i transmetre-ho a les entitats, agents, polítics, persones les quals se’ls ha 
dotat de poder i capacitat per prendre decisions. 
Objectius: L’objectiu clau de l’observatori és el de dotar d’informació i coneixement de la realitat 
socioeconòmica de la comarca els diferents agents actius de la comarca, en especial, 
ajuntaments, grups polítics, càrrecs electes, tècnics, etc. per permetre’ls tenir una base sòlida a 
partir de la qual planificar i prendre decisions quant a les polítiques, accions, projectes, etc... a 
dur a terme a la comarca. Aquesta informació i coneixement s’assoleix a partir de treballs 
d’anàlisi realitzats per l’observatori. A banda, l’observatori participa de projectes d’altres àrees o 
ajuntaments que així ho requereixin, sobretot en la fase de diagnosi i de recerca i tractament 
d’informació estadística així com d’assessorament. 
Recursos humans: una tècnica. 
 
Productes i serveis 
 
Nom: Report d’atur 
Periodicitat: mensual Any inici i número: 2009/18 Format: Web  
Destinataris: Tècnics i càrrecs electes de promoció econòmica, grups polítics, entitats integrants 
del Pacte i ciutadans en general. 
Localització: Comarca del Maresme 
Petit flaix mensual en què analitzem quina ha estat l’evolució mensual de l’atur al Maresme 
registrat en totes les seves variables bàsiques: taxa d’atur, sexe, edat, grups professionals, 
sector econòmic, secció econòmica, municipis. En el cas del total fem una comparativa de la 
comarca amb la província de Barcelona i el conjunt de Catalunya. 
Cal fer notar que aquest producte és una evolució/canvi d’aquell iniciat el 2005 Dades mensuals 
d’atur i contractació en què analitzàvem l’evolució de l’atur i la contractació diferenciant l’àmbit 
del Pacte i la comarca en el seu conjunt. Les variables que incloíem eren: sexe, edat i sexe, 
sectors econòmics i mapa comarcal amb les taxes de cada municipi en el cas de l’atur i les 
mateixes en el cas de la contractació sense el mapa. 
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Nom: Informe trimestral sociolaboral del Maresme 
Periodicitat: trimestral Any inici i número: 2004/22 Format: Web  
Destinataris: Tècnics i càrrecs electes de promoció econòmica, grups polítics, entitats integrants 
del Pacte i ciutadans en general. 
Localització: Comarca del Maresme 
Descripció: document de periodicitat trimestral i de temàtica sociolaboral en què analitzem i 
comparem amb altres àmbits territorials (província de Barcelona i conjunt de Catalunya) 
l’evolució d’un seguit de variables i indicadors del mercat de treball que permet veure quina és la 
situació de la comarca en uns moments determinats de l’any i com ha evolucionat respecte 
períodes anteriors. Els indicadors que s’analitzen són: atur registrat i taxes, atur registrat de 
persones estrangeres, contractació laboral, contractació laboral de persones estrangeres, 
ocupació i activitat econòmica (afiliació i comptes de cotització), relacions laborals, qualitat de 
l’ocupació, dades bàsiques per municipis i síntesi d’indicadors. Cada indicador s’analitza amb un 
seguit de variables com el sexe, l’edat, edat i sexe, el grup professional, el nivell formatiu, el 
sector econòmic i la secció econòmica en la mesura que la informació està disponible i és 
pública. 
 
Nom: “Nom municipi”. Informe trimestral sociolaboral (municipal) 
Periodicitat: trimestral Any inici i número: 2004/52 Format: PDF, distribució 

via correu-e 
Destinataris: Àrea de Promoció econòmica de cada ajuntament sol·licitant. Actualment 15 
Localització: municipal: Arenys de Munt, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Canet de Mar, el 
Masnou, Palafolls, Pineda de Mar, Premià de Dalt, Premià de Mar, Santa Susanna, Tiana, 
Tordera, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar. 
Descripció: document de periodicitat trimestral i de temàtica sociolaboral en què analitzem i 
comparem amb l’àmbit comarcal l’evolució d’un seguit de variables i indicadors del mercat de 
treball a escala municipal que permet veure quina és la situació del municipi en qüestió en uns 
moments determinats de l’any i com ha evolucionat respecte períodes anteriors. Els indicadors 
que s’analitzen són: ocupació i estructura productiva, atur registrat, contractació, atur registrat 
d’estrangers i contractació d’estrangers. Cada indicador s’analitza amb un seguit de variables 
com el sexe, l’edat, edat i sexe, el grup professional, el nivell formatiu, el sector econòmic i la 
secció econòmica en la mesura que la informació disponible ho permet.  
Cal fer esment que amb anterioritat a l’any 2008 aquests informes eren mensuals i, per tant, 
d’aquí que hi hagi tants números. S’entén que el número de “sèrie” és el mateix per cada 
municipi, és a dir, que cada municipi ha rebut aquests 52 informes. També cal tenir present que 
cada municipi en fa la distribució que vol; n’hi ha que ho publiquen, n’hi ha que només ho fan 
quan les notícies són favorables, n’hi ha que no ho publiquen mai. 
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Nom: L’Observatori de la Competitivitat Empresarial del Maresme 
Periodicitat: anual Any inici i número: 2005/7 Format: web 
Destinataris: Tècnics i càrrecs electes de promoció econòmica, grups polítics, entitats integrants 
del Pacte i públic interessat en general. 
Localització: Comarca del Maresme 
Descripció: L’informe de l’Observatori de la Competitivitat Empresarial del Maresme té per 
objectiu valorar periòdicament el nivell de competència de les empreses de la comarca, amb 
especial incidència en la indústria i els serveis, tot analitzant la conjuntura i les perspectives 
econòmiques de la comarca, a partir d’un panell mòbil d’empreses que per la seva dimensió i 
característiques són una mostra molt representativa del dinamisme de l’activitat econòmica 
d’aquest territori. Els resultats de l’anàlisi ha de permetre als empresaris, administracions 
públiques i altres agents econòmics de reflexionar i pensar noves estratègies pel futur dels seus 
negocis i pel futur del teixit empresarial localitzat a la comarca, respectivament. Aquesta anàlisi 
es duu a terme a partir de l’explotació de dades pròpies, tant quantitatives com qualitatives, 
recollides en el treball de camp, el qual consisteix en un qüestionari anual de 60 preguntes 
quantitatives i qualitatives. Les dades que se n’obtenen permeten crear un conjunt d’indicadors a 
partir del qual desenvolupem un estudi acurat de l’evolució temporal dels factors que condicionen 
la competitivitat i la posició en el mercat de les empreses del Maresme. Com a element 
innovador i singular destaquem l’elaboració de l’Índex Sintètic de Competitivitat, una mesura que 
resumeix en un sol valor els resultats de l’enquesta, el qual agrega i integra els indicadors de 
mercats, estratègies, tecnologies, recerca, desenvolupament i innovació en una sola xifra que 
permet capturar l’evolució de la competitivitat empresarial entesa en sentit ampli. 
En els seus inicis l’informe fou de periodicitat semestral i després canvià cap al número únic cada 
any. El darrer número, el 7, està actualment en fase d’elaboració. 
 
Nom: Informació trimestral. Sinistralitat Laboral al Maresme 
Periodicitat: trimestral Any inici i número: 2004/24 Format: Web 
Destinataris: Tècnics i càrrecs electes de promoció econòmica, grups polítics, entitats integrants 
del Pacte i públic interessat en general. 
Localització: Comarca del Maresme 
Descripció: informe trimestral d’escala comarcal en què s’analitza la sinistralitat laboral i la seva 
evolució respecte d’altres períodes i en base a les variables disponibles com el sexe, grau de 
gravetat dels accidents, sector econòmic, municipi on es registren, etc. S’incorpora també l’índex 
de sinistralitat. 
Bo i ser un producte trimestral cal tenir present que en els seus inicis fou anual, per la qual cosa, 
a banda dels quatre informes trimestrals de cada any, seguim mantenint l’informe anual. 
Juntament amb el Report d’atur, l’informe de la Sinistralitat és dels productes de l’observatori que 
un impacte més notori té a la comarca. 
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Nom: Informació trimestral. Situació laboral de les Activitats Turístiques 
Periodicitat: trimestral Any inici i número: 2006/16 Format: web 
Destinataris: Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme i els seus usuaris. 
Localització: Comarca del Maresme 
Descripció: informe analític de temàtica sociolaboral que l’Observatori elabora pel Consorci de 
Promoció Turística Costa del Maresme a mode de col·laboració per la importància del sector 
turístic a la nostra comarca, especialment a la zona de l’Alt Maresme. Analitzem l’evolució de les 
activitats 55-Serveis d’allotjament, 56- Serveis de menjar i begudes i 79- Agències de viatges i 
operadors turístics de la CCAE-09 en ser aquelles que, clarament, tenen un enllaç directe amb el 
sector turístic i a partir dels indicadors següents i les variables disponibles: ocupació i activitat 
econòmica, atur registrat i contractació laboral. Puntualment analitzem, també, els resultats de la 
“Encuesta de ocupación hotelera-EOH” de l’INE per la marca turística Costa de Barcelona-
Maresme. 
 
Nom: Informació trimestral. Situació laboral de les Indústries Tèxtils al Maresme 

Periodicitat: trimestral Any inici i número: 2004/14 Format: pdf, distribució 
correu-e 

Destinataris: ASEGEMA (Associació d’empresaris de gèneres de punt de Mataró i comarca) i 
CETEMMSA (Centre tecnològic empresarial de Mataró i Maresme, S.A). 
Localització: Comarca del Maresme 
Descripció: informe analític de temàtica sociolaboral que l’Observatori elabora expressament per 
dues entitats de la comarca (ASEGEMA i CETEMMSA) a mode de col·laboració i que té el seu 
origen en la demanda de les dues entitats per la importància històrica del sector tèxtil a la nostra 
comarca i pel camp de treball que aquestes desenvolupen.  Analitzem l’evolució de les activitats 
13-Indústria tèxtil i 14- Confecció de peces de vestir  de la CCAE-09 que són les que conformen 
el que anomenem el sector de les Indústries a partir dels indicadors següents i les variables 
disponibles: ocupació i activitat econòmica, atur registrat i contractació laboral. 
 
Nom: Informació anual. Padró continu. Xifra oficial de població 
Periodicitat: anual Any inici i número: 2004/6 Format: Web  
Destinataris: tècnics, càrrecs electes, entitats i població en general 
Localització: Comarca del Maresme 
Descripció: nota informativa sobre l’actualització de la xifra oficial de població per municipis i total 
de la comarca i evolució experimentada. 
 
Nom: Pla de Polítiques de Dones del Consell Comarcal del Maresme, 2011-2013 

Periodicitat: bianual  Any inici i número: 2010 Format: en elaboració, 
no publicat 

Destinataris: primàriament Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Maresme 
Localització: Comarca del Maresme 
Descripció: l’Observatori ha participat activament en la fase diagnòstica del projecte en tres 
aspectes: assessorament, recerca d’informació tant quantitativa com qualitativa en tots els àmbits 
temàtics i elaboració de l’anàlisi del capítol Activitat econòmica i mercat de treball, en el qual hem 
desenvolupat els punts següents: l’activitat econòmica de la comarca; el mercat de treball: 
activitat, ocupació i atur; mobilitat laboral.  
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Nom: Projecte de recol·locació de treballadors i treballadores acomiadats del tèxtil a 
Catalunya 
Periodicitat: 6 mesos Any inici i número: 2010 Format: paper 
Destinataris: Persones aturades que participen del projecte. Ajuntament de Tordera 
Localització: Tordera 
Descripció: l’Observatori va participar de manera puntual en aquest projecte per la voluntat dels 
tècnics responsables del projecte del municipi de Tordera. La participació fou a mode de xerrada-
exposició d’”estat de la qüestió” del mercat de treball al municipi i a la comarca posant èmfasi, 
sobretot, en el sector del tèxtil bo i que acabà en debat. La xerrada va estar suportada per un 
power-point del qual se’n van fer còpia pels participants del projecte. 
 
Nom: Diagnòstic del sector nàutic del Maresme dins el projecte Maresme Marítim 
Periodicitat: any i mig Any inici i número: 2010 Format:  
Destinataris: Institut municipal de Promoció econòmica de Mataró, sector nàutic i ciutadania en 
general 
Localització: Comarca del Maresme 
Descripció: preveiem que l’Observatori participarà en l’acció Diagnòstic del sector nàutic del 
Maresme dins el projecte Maresme Marítim liderat per l’IMPEM. De fet, ja hem definit, 
conjuntament amb la tècnica del Consorci de Turisme, el guió de la diagnosi i estem a l’espera 
d’iniciar els treballs. 
 
Nom: Projecte Observatori Joventut 
Periodicitat: en fase d’investigació Any inici i número: 2010 Format:  
Destinataris: Subàrea de Joventut del Consell Comarcal del Maresme 
Localització:  
Descripció: l’Observatori està treballant directament amb les tècniques de joventut per intentar 
definir continguts d’un possible Observatori de la joventut o alguna eina semblant. 
 
Nom: Servei de sol·licituds 

Periodicitat: diari Any inici i número: 1996 Format: Web/ 
paper/CD/DVD... 

Destinataris: Tècnics de la comarca, càrrecs electes, entitats del Pacte, gremis, altres entitats i 
associacions i ciutadania en general 
Localització: segons demanda 
Descripció: l’Observatori segueix oferint el servei de Sol·licitud d’informació a mida. El major 
nombre de demandes sol·liciten dades estadístiques si bé també n’hi ha d’assessorament, 
d’informació qualitativa, etc... Abasta tots els àmbits temàtics. 
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OBSERVATORI DEL MOIANÈS 
 
Entitat a la qual pertany: Consorci per la promoció dels municipis del Moianès 
Responsable polític: Josep Montràs i Rovira (president del Consorci del Moianès i alcalde 
de Moià) 
Responsable tècnic: Judit Sala Carbonés  
Adreça: c/ Joies, 11-13 
Municipi: Moià (Moianès) CP: 08180  
Telèfon: 938301418 Fax: 938207624 
Correu electrònic:  
cmoianes@diba.cat / salacjd@diba.cat  Web: www.consorcidelmoianes.cat 
 

Àmbit territorial de treball: Moianès 

Municipis integrants: 
Calders, Castellcir, Castellterçol, Collsuspina, l’Estany, Granera, 
Moià, Monistrol de Calders, Sant Quirze Safaja i Santa Maria 
d’Oló. 

Any inici: 2005 
Missió: L’Observatori Estratègic del Moianès és un procés d’integració 

d’informació i coneixement per la construcció d’una eina de 
suport a l’anàlisi i presa de decisions dels agents del territori en 
la planificació estratègica i seguiment de les polítiques 
territorials. 

Objectius: - Esdevenir un instrument àgil i fiable orientat al coneixement 
de la realitat socioeconòmica del territori. 

- Esdevenir una eina que ajudi a la presa de decisions per 
part dels principals agents socioeconòmics del territori. 

- Aportar informació i coneixement estratègic a l'Agència de 
Desenvolupament Local. 

- Realitzar un seguiment i contribuir a l'actualització periòdica 
de plans, programes i acords estratègics que tenen lloc 
entre les institucions i els agents socials i econòmics del 
territori. 

- Ajudar a posicionar el territori de forma proactiva en relació 
als processos de planificació territorial i urbanística. 

Recursos humans: 1 tècnic responsable Àrea de Desenvolupament Local 
1 tècnic de suport Àrea de Desenvolupament Local 

 
Productes i serveis 
 
Nom: Full informatiu de l’Observatori Estratègic del Moianès  
Periodicitat: mensual Any inici i número:  

2009 - 15 Format: Web / paper 

Destinataris: Ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general 
Localització: document en pdf (servidor general de l’entitat) 
Descripció:  
Butlletí electrònic amb informació específica dels deu municipis del Moianès i del territori 
centrada amb dades socioeconòmiques d’actualitat.  
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Nom: Informes socioeconòmics municipals 
Periodicitat: anual Any inici i número: 2009 -22 Format: paper /web 
Destinataris: Ajuntaments del Moianès i el Consorci del Moianès, tant a nivell tècnic com també 
polític. 
Localització: servidor de l’entitat 
Descripció:  
Informes d’anàlisi de l’evolució d’indicadors socioeconòmics per cada municipi del Moianès, per 
tal de disposar d’informació actualitzada bàsica pel disseny i la planificació de noves actuacions i 
projectes als municipis i al conjunt del territori. 
 
Nom:  Informe socioeconòmic del Moianès 
Periodicitat: anual Any inici i número: 2009 -2 Format: paper/ web 
Destinataris: Ajuntaments del Moianès i el Consorci del Moianès, tant a nivell tècnic com també 
polític. 
Localització: servidor de l’entitat 
Descripció:  
Informe d’anàlisi de l’evolució d’indicadors socioeconòmiques amb dades del territori, per tal de 
disposar d’informació actualitzada bàsica per la planificació de noves actuacions i projectes a 
nivell mancomunat. 
 
Nom:  Monogràfics sectorials – variables estratègiques 
Periodicitat: anual Any inici i número: 2010- 4 Format: paper/ web 
Destinataris: Ajuntaments del Moianès i el Consorci del Moianès, tant a nivell tècnic com també 
polític. Els col·lectius i entitats directament implicades en l’àmbit del monogràfic, les associacions 
empresarials.  
Localització: servidor de l’entitat 
Descripció:  
Informe d’un àmbit concret, considerat estratègic en el desenvolupament del territori. S’elaboren 
al llarg d’un any seguint les següents fases: 
- Disseny de les variables i indicadors a recollir i operacionalització. 
- Preparació i disseny del sistema de recollida d’informació 
- Realització  del treball de camp amb una mostra representativa 
- Buidat del treball de camp, anàlisi i redacció de l’informe 
 
Nom:  Informe estratègic de les polítiques territorials del Moianès 
Periodicitat: anual / bianual Any inici i número:  Format: paper / web 
Destinataris: Ajuntaments del Moianès i el Consorci del Moianès, tant a nivell tècnic com també 
polític. 
Localització: servidor de l’entitat 
Descripció:  
Informe d’anàlisi del seguiment i avaluació de les polítiques que s’estan aplicant en el territori a 
nivell mancomunat o d’incidència a llarg termini a tots els municipis del Moianès. L’informe 
analitzarà l’aplicació de les línies i programes operatius del Pla d’Acció Territorial del Moianès. La 
informació que es farà servir serà la del recull de les fitxes de seguiment i avaluació dels Plans, 
estudis i accions del mapa visual. 
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Nom:  Termòmetre 
Periodicitat: mensual Any inici i número:  Format: web 
Destinataris: població en general 
Localització: servidor de l’entitat 
Descripció:  
Secció de la web que mostri dades d’actualitat sobre temes d’interès polític, econòmic i social i 
en relació a la conjuntura del moment. 
 
Nom:  Entrevistes experts i agents clau 
Periodicitat: realització d’una entrevista 
cada tres mesos Any inici i número:  Format: web 

Destinataris: la població en general 
Localització: servidor de l’entitat 
Descripció:  
Realització d’entrevistes a experts que assisteixin a actes organitzats des de les actuacions dels 
diferents estudis, plans i projectes. Realització d’entrevistes a agents clau del propi territori que 
participin als programes actius o altres espais de col·laboració i/o participació ciutadana. 
 
Nom:  Entrevistes grupals a participants de projectes 
Periodicitat: realització d’entrevistes 
seguint el calendari dels projectes Any inici i número:  Format: web 

Destinataris: la població en general 
Localització: servidor de l’entitat 
Descripció:  
Realització d’entrevistes grupals a participants de projectes concrets. Aquestes entrevistes es 
poden realitzar al principi de l’actuació per conèixer les expectatives respecte el projecte i al 
finalitzar per avaluar l’impacte de l’actuació i recollir valoracions dels participants. 
 
Nom:  Guia metodològica de l’Observatori estratègic del Moianès 
Periodicitat: quinquenal Any inici i número:  Format: web i electrònic 
Destinataris: la població en general 
Localització: servidor de l’entitat 
Descripció:  
Realització d’un document que expliqui la metodologia i els conceptes que fa servir l’Observatori 
Estratègic del Moianès a nivell general i en cada un dels productes. 
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OBSERVATORI PER AL DESENVOLUPAMENT LOCAL D’OSONA  
(ODLO) 
 
Entitat a la qual pertany: Consell Comarcal d’Osona 
Responsable polític:  Francesc Xavier Sardà Cabero (delegat especial de Promoció 
Econòmica i Cooperació i regidor de Tona) 
Responsable tècnic:  Cristina Escrig Boixeda 
Adreça: c/ Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, núm .5 Edifici El Sucre 3a planta 
Municipi: Vic CP: 08500 
Telèfon: 938 834 131 Fax: 938 895 632 
Correu electrònic: observatori@ccosona.cat Web: www.ccosona.cat/observatori 
 

Àmbit territorial 
de treball:   Comarca d’Osona 

Municipis 
integrants: 

Els 51 municipis de la comarca, Aiguafreda, Sant Feliu Sasserra i Santa 
Maria de Merlès 

Any inici: 1996 
Missió: L'Observatori és una eina d'anàlisi i diagnosi socioeconòmica per a la 

planificació, gestió i avaluació de les actuacions generals de promoció 
econòmica i ocupació (pactes territorials, determinació de l'àmbit dels 
mercats locals de treball, projectes socioeconòmics...) 

Objectius:  Dissenyar, planificar i vetllar per la correcta execució del productes de 
l'Observatori del Mercat de Treball. 

 Ser un dels instruments que necessiten els pactes territorials davant 
la Diputació de Barcelona. 

 Potenciar i promoure el teixit socieconòmic i productiu de la comarca. 
 Dur a terme projectes socieconòmics a la comarca d'Osona de 

manera conjunta.  
 Millorar en el coneixement dels diferents aspectes socioeconòmics 

que incideixen en el mercat laboral a la comarca d'Osona.  
 Constituir-se en un instrument de suport per la definició de les 

polítiques actives locals en l'àmbit de l'ocupació que permeti donar 
resposta a les necessitats plantejades pels diferents integrants.  

 Fer una anàlisi del mercat laboral i la seva evolució per tal d'assolir 
alternatives.  

 Observar l'evolució de l'atur.  
 Conèixer les ofertes que poden permetre avaluar la direcció de les 

necessitats del mercat de treball. 
 Conèixer les prestacions dels aturats, per tal de conèixer les seves 

necessitats.  
 Facilitar dades de contractació.  
 Conèixer els programes aprovats amb la participació dels Fons Social 

Europeu a la comarca d'Osona. 
 Facilitar un cens de fluxos migratoris i d'altres que puguin estar 

relacionats amb l'ocupació i la promoció econòmica. 
 

Recursos 
humans: 

1 tècnic responsable Àrea de Promoció Econòmica 
1 tècnica de l’ODLO 
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Productes i serveis 
 
Nom: Butlletí mensual 
Periodicitat: mensual Any inici i número: 1996 Format: Web... 
Destinataris: Ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general 
Localització: document en pdf (servidor general de l’entitat) 
Descripció: Recull de dades d'atur i contractació mensualment de la comarca d'Osona. 
 
Nom: Butlletí trimestral 
Periodicitat: trimestral Any inici i número: 2003 Format: Web... 
Destinataris: Ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general 
Localització: document en pdf (servidor general de l’entitat) 
Descripció: Informe de caràcter trimestral on es recull dades d'atur, contractació i teixit 
empresarial  i de cadascun dels 4 pactes territorials que formen la comarca. 
 
Nom: Informe anual 
Periodicitat: anual... Any inici i número: 2005 Format: Web  
Destinataris: Ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general 
Localització: document en pdf (servidor general de l’entitat) 
Descripció: Informe on es recull les dades de tot l'any respecte atur, contractació i teixit 
empresarial. 
 
Nom: Informes  especials 
Periodicitat:  no definida Any inici i número: 2004 Format: Web  
Destinataris: Ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general, CESCO 
Localització: document en pdf (servidor general de l’entitat) 
Descripció: Informe no periòdic d'algun tema d'actualitat que es creu oportú fer-ne un esment 
especial o fet a mida a petició d’algun organisme comarcal. 
 
Nom: Anuari socioeconòmic de la comarca d’Osona 
Periodicitat:  no definida Any inici i número: 2003 Format: Web  
Destinataris: Ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general, CESCO 
Localització: www.ccosona.cat/anuari 
Descripció: Base de dades interactiva sobre l'economia i la societat de la comarca d'Osona amb 
informació desagregada a nivell municipal.  
 
Nom: Dades oficials de població 
Periodicitat:  anual Any inici i número: 2008 Format: Web  
Destinataris: Ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general 
Localització: document en pdf (servidor general de l’entitat) 
Descripció: Dades de població a 1 de gener de cada any. Aquestes són les darreres dades 
oficials segons l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
Nom: Estudis 
Periodicitat:  sense periodicitat Any inici i número: 1998 Format: Web  
Destinataris: Ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general 
Localització: document en pdf (servidor general de l’entitat) 
Descripció: Monogràfics sobre sectors productius, territoris, formació,... 
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OBSERVATORI DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL DEL 
VALLÈS OCCIDENTAL 
 
Entitat a la qual pertany: Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès 
Occidental 
Responsable polític: Manel Pérez (membre de l’executiva del Consorci per l’Ocupació i la 
Promoció Econòmica del Vallès Occidental i regidor de Terrassa) 
Responsable tècnic: Elena Donate Montoya 
Adreça:  N-150 Km. 15 
Municipi: Terrassa CP: 08227 
Telèfon: 93 707 07 07 Fax: 93 727 23 73 
consorci@consorciocupaciovalles.cat Web: www.consorciocuapciovalles.cat 
 

Àmbit territorial de treball: Comarca del Vallès Occidental 
Any inici: 2007 
Missió: Elaborar informació i eines de suport per facilitar la presa de 

decisions en els agents territorials en el marc de la planificació 
estratègica 

Objectius: Promoure l’estudi, l’anàlisi i l’elaboració de projectes en relació 
als temes centrals per a l’ocupació i el desenv. econòmic. 
Desenvolupar tasques d'observació permanent de l'evolució 
socioeconòmica  

Recursos humans: 1 tècnic a mitja jornada (temporal) 
Més suport administratiu, de gestió i comunicació  

 
Productes i serveis 
 
Nom: Info atur 
Periodicitat: mensual Any inici i número: 2009 (18) Format: Web  
Destinataris: Entitats consorciades i població en general 
Localització: Comarca i municipis 
Té per objectiu analitzar les dades d’atur registrat i taxa d’atur de la comarca i municipis per tal 
d’observar la seva evolució i comparar el seu comportament respecte altres períodes, indicadors 
o d’altres àmbits territorials. Es tracta d’una eina de caràcter predominantment quantitativa i que 
posem al servei de tots els agents i institucions del territori. 
La finalitat és difondre informació rellevant i ràpida que permeti fer un seguiment i valoració de 
l'evolució de la l’atur al Vallès Occidental i els seus municipis. 
 
Nom: Flaix socioeconòmic 
Periodicitat: trimestral Any inici i número: 2008 (5) Format: Web  
Destinataris: Entitats consorciades i població en general 
Localització: Comarca 
Té per objectiu disposar d'una radiografia general de la situació socioecònomica de la comarca. 
S'analitza l'evolució de l'estructura econòmica (assalariats/des, empreses, autònoms) les 
tendència dels sectors i de les principals activitats econòmiques, el ritme de la contractació... 
També es detalla les principals característiques dels desocupats de la comarca (col·lectius més 
afectats i amb majors increments). La finalitat és difondre informació rellevant que permeti fer un 
seguiment i valoració de l'evolució socioeconòmica als agents i institucions del territori. 
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Nom: Info expedients 
Periodicitat: mensual Any inici i número: 2008 (18) Format: electrònic 
Destinataris: Entitats consorciades (intranet) 
Localització: Comarca i municipis 
Descripció:  
Té per objectiu informar a les entitats consorciades dels expedients de regulació en curs del seu 
municipi per tal d’endegar polítiques proactives vers les empreses i treballadors/es afectats. 
 
Nom: Sistema d’indicadors pel seguiment i avaluació 
Periodicitat: Anual Any inici: 2009 Format: electrònic 
Destinataris: Entitats consorciades  
Localització: Comarca i municipis 
Descripció:  
Base de dades georeferenciada que integra l’evolució socioeconòmica, els programes i projectes 
que desenvolupa Copevo, les polítiques actives d’ocupació i promoció econòmica de la comarca i 
les infraestructures territorials (centres formatius, ocupacionals, polígons...) 
 
Nom: Estudis i informes 
Periodicitat: Anual Any inici: 2007 Format: paper  
Destinataris: Entitats consorciades i ciutadania en general 
Localització: Comarca i municipis 
Descripció:  
Coordinació i suport en l’elaboració d’estudis monofogràfics endegats des de diferents 
projectes(informació, impacte polítiques actives, polígons...) i elaboració d’informes específics. 
 
Nom: Informes locals del mercat de treball 
Periodicitat: permanent Any inici: 2007 Format: document  
Destinataris: Entitats consorciades i ciutadania en general 
Localització: municipis 
Descripció:  
Suport a les necessitats de municipis de la comarca sense observatori local que requereixen 
d’informació socioeconòmica específica. 
 
Nom: Informes estratègics 
Periodicitat: permanent Any inici: 2007 Format: document  
Destinataris: Entitats consorciades  
Localització: comarca 
Descripció:  
Suport a les diferents accions d’anàlisi i prospectiva socioeconòmica impulsades des del Pla 
Estratègic Vallès Avança 2008-2013 (escenaris de futur, projectes rellevants...) 
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OBSERVATORI DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL DEL VALLÈS 
ORIENTAL 
 
Entitat a la qual pertany: CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL 
Responsable polític: ANTONIO RÍSQUEZ CABALLERO (president del Consell Comarcal i 
alcalde de La Llagosta) 
Responsable tècnic: NÚRIA MAYNOU i HERNÁNDEZ 
Adreça: C/ Miquel Ricomà, 46 
Municipi: Granollers CP: 08401 
Telèfon: 938791465 Fax: 938790444 
Correu electrònic: estudis@vallesoriental.cat Web: www.lobservatori.net 
 

Àmbit territorial de treball: municipis de la comarca del Vallès Oriental 
Municipis integrants: 43 municipis 
Any inici: 1996 
Missió:   

- Donar suport en la presa de decisions als responsables polítics i als agents socials i  
econòmics, mitjançant la recerca i el tractament de les dades, així com l’elaboració i la 
tramesa de diferents informacions i documents..  

- Elaborar estudis sectorials que permetin el coneixement exhaustiu de la comarca. A la 
vegada fer previsions per preveure les actuacions que cal dur a terme en un futur 
immediat i així donar resposta als problemes futurs. 

Objectius:  
- Facilitar l’accés i la difusió de la informació, tant interna com externa, a partir de la 

plataforma “L’Observatori del Vallès Oriental”, amb domini propi a la xarxa (http: 
//www.lobservatori.net). 

- Editar col·leccions, butlletins i monografies que siguin un instrument per a l’anàlisi de la 
comarca, tant en suport  paper com electrònic.  

- Dinamitzar i potenciar el Comitè de conjuntura, “grup d’experts” de l’àmbit públic i privat 
que es reuneixen periòdicament i amb el qual es comenta i debat sobre la realitat 
econòmica comarcal i s’encarrega de supervisar l’elaboració dels informes de conjuntura 
econòmica elaborats des de l’Observatori comarcal. 

Recursos humans: 1 cap d’àrea; 1 tècnica responsable de l’Observatori 
 
Productes i serveis 
 
Nom: BUTLLETINS ELECTRÒNICS D’ATUR I CONTRACTACIÓ 

Periodicitat: mensual Any inici i número: 2001; 
darrer butlletí: núm.139  Format: digital.  

Destinataris: tècnics i responsables polítics dels municipis de la comarca, mitjans de comunicació 
locals, públic en general que s’ha subscrit via web. 
Localització: www.lobservatori.net 
Descripció: Butlletins on es resumeixen i difonen les principals dades d’atur i contractació. 
Aquests butlletins inclouen a més a més de les dades estadístiques, una notícia i un enllaç 
d’interès. Serveix com a eina de difusió de les principals dades referents al mercat de treball i 
també permet donar a conèixer altres dades, anàlisis o estudis vinculats al mercat de treball i el 
desenvolupament local. 
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Nom: REVISTA L’OBSERVATORI 
Periodicitat: semestral Any inici i número: 1996; 

Darrera revista núm. 28 Format: digital. 

Destinataris: tècnics i responsables polítics dels municipis de la comarca, mitjans de comunicació 
locals, públic en general que s’ha subscrit via web 
Localització: www.lobservatori.net 
Descripció: és una publicació periòdica que inclou un monogràfic que varia en funció de la 
temàtica que interessa tractar. Inclou un apartat de dades estadístiques semestrals sobre 
demografia, mercat de treball (atur, contractació, afiliació al RGSS i RETA), sinistralitat laboral, 
regulacions d’ocupació i consum (on s’inclou habitatge, consum d’aigua i electricitat i altres dades 
vàries puntualment disponibles). 
 
Nom: INFORME DE CONJUNTURA ECONÒMICA DEL VALLÈS ORIENTAL 

Periodicitat: anual Any inici i número: 2002. 
Darrer informe núm. 11 

Format: paper (resum 
executiu) i web 

Destinataris: tècnics i responsables polítics dels municipis de la comarca, mitjans de comunicació 
locals, públic en general que s’ha subscrit via web. 
Localització: www.lobservatori.net 
Descripció: Aquest informe s’elabora com una eina de planificació i anàlisi estratègica, amb la 
qual conèixer i analitzar el teixit productiu de la comarca i les seves característiques 
socioeconòmiques, tot comparant-ho amb altres àmbits territorials que influeixen a la comarca 
(context internacional, europeu i estat espanyol; Catalunya i àmbit metropolità). L’Informe inclou 
un anàlisi exhaustiu de les dades de mercat de treball, activitat econòmica i altres indicadors de 
conjuntura i dinàmica econòmica. 
 
Per a l’elaboració d’aquests es compta amb la participació del Comitè de conjuntura, que 
supervisa i proposa temes, esmenes i continguts de l’Informe. 
 
Nom: ANUARI SOCIOECONÒMIC DEL VALLÈS ORIENTAL 

Periodicitat: anual Any inici i número: 2007 
Darrer anuari núm. 3 Format: Web  

Destinataris: tècnics i responsables polítics dels municipis de la comarca, mitjans de comunicació 
locals, públic en general que s’ha subscrit via web 
Localització: www.lobservatori.net 
Descripció: publicació on s’inclou un exhaustiu recull de les dades estadístiques sobre la 
comarca i els 43 municipis que la conformen. Es presenten les dades en relació a una sèrie de 
blocs: Geografia; Demografia, Economia i mercat de treball; Estadístiques socials i altres 
indicadors municipals. 
 
Nom: COP D’ULL 
Periodicitat: anual Any inici i número: 2009 Format: Web  
Destinataris: tècnics i responsables polítics dels municipis de la comarca, mitjans de comunicació 
locals, públic en general que s’ha subscrit via web 
Localització: www.lobservatori.net 
Descripció: publicació amb la qual es donen a conèixer treballs o recerques elaborades des de 
l’àrea o amb la implicació d’altres àrees del propi consell. “Cop d’Ull” vol plantejar la importància 
de l’anàlisi de la nostra comarca i el territori que l’envolta des del punt de vista del 
desenvolupament local. 
 


