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Què són els observatoris del desenvolupament
econòmic local?
Els Observatoris del desenvolupament econòmic local són dispositius que recopilen, organitzen,
generen i difonen, de manera permanent, informació territorial d’interès per a la presa de
decisions, a fi de promoure el desenvolupament econòmic local.
Els observatoris elaboren serveis i productes que permeten augmentar el coneixement que els
agents tenen sobre el mercat de treball, l’activitat econòmica i el desenvolupament local per tal
de millorar la planificació de les polítiques públiques.
Els observatoris integren informació sobre polítiques pròpies de l’àmbit del desenvolupament
local com l’ocupació, la formació i la promoció econòmica amb d’altres que tenen a veure amb
els vectors de competitivitat econòmica, cohesió social i sostenibilitat mediambiental: demografia,
planificació urbana, habitatge, sostenibilitat, innovació, transport i mobilitat, comerç, rendes o
educació, entre d’altres.

Què ofereixen?
La producció dels observatoris és diversa. Cal destacar els següents productes i serveis:
• síntesis periòdiques d’indicadors clau,
• informes de mercat de treball i estructura empresarial,
• informes de conjuntura socioeconòmica,
• informes i estudis sectorials específics (habitatge, formació i educació, demografia, comerç,
sostenibilitat, sòl industrial, turisme, innovació i competitivitat, etc.),
• anuaris estadístics,
• diagnosis territorials,
• estudis prospectius,
• seguiment i avaluació de polítiques públiques,
• suport a processos de planificació estratègica,
• participació en projectes de desenvolupament econòmic,
• coordinació d’estudis,
• atenció de consultes,
• organització de jornades i seminaris.
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La Xarxa d’Observatoris del
Econòmic Local (XODEL)

Desenvolupament

La Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) és un espai on es
genera, es comparteix i es difon informació i on es fomenta el debat, la reflexió i l’intercanvi
d’experiències entre els observatoris membres.
La Xarxa està composta de 21 observatoris i coordinada per l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al
Desenvolupament Econòmic de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de
Barcelona.
La Xarxa disposa d’una comunitat virtual (http://xodel.diba.cat), una eina de comunicació
horitzontal que permet al grup comunicar-se, treballar de manera col·laborativa i gestionar
coneixement distribuït mitjançant diverses eines de participació.

Observatoris membres
Observatoris municipals
Observatori de desenvolupament local de l’IMPO (Badalona)
Observatori econòmic i social de Barberà del Vallès
Departament d’estudis de la Gerència de política econòmica i desenv. local (Barcelona)
Observatori socioeconòmic de l'Hospitalet de Llobregat
Servei d’estratègia i governança (Mataró)
Gabinet d’estudis i estadístiques (Rubí)
Observatori de l’economia local (Sabadell)
Observatori socioeconòmic de Santa Coloma de Gramenet
Observatori econòmic i social i de la sostenibilitat de Terrassa

Observatoris supramunicipals
Observatori del desenvolupament local de l'Alt Penedès i del Garraf
Observatori socioeconòmic de l’Anoia
Observatori del Bages
Observatori comarcal del Baix Llobregat
Observatori del Barcelonès
Observatori de desenvolupament local del Berguedà
Observatori de desenvolupament local del Maresme
Observatori estratègic del Moianès
Observatori socioeconòmic d’Osona
Observatori de la Riera de Caldes
Observatori comarcal del Vallès Occidental
L’Observatori – Centre d’estudis del Vallès Oriental
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Àmbit territorial dels Observatoris
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Observatori de Desenvolupament Local de Badalona
Observatori Econòmic i Social de Barberà del Vallès
Departament d'Estudis de l'Àrea d'Economia, Empresa i Ocupació (Barcelona)
Observatori Socioeconòmic de l'Hospitalet de Llobregat
Servei d'Estudis i Planificació de Mataró
Observatori de la Ciutat de Rubí
Observatori de l'Economia Local de Sabadell
Observatori Socioeconòmic de Santa Coloma de Gramenet - Grameimpuls, SA
Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de Terrassa
Observatori del Desenvolupament Local de l'Alt Penedès i del Garraf
Observatori Socioeconòmic de l'Anoia
Observatori del Bages
Observatori Comarcal del Baix Llobregat
Observatori del Barcelonès Nord
Observatori del Desenvolupament Econòmic Local del Berguedà
Observatori de Desenvolupament Local del Maresme
Observatori Estratègic del Moianès
Observatori del Desenvolupament Local d'Osona
Observatori de la Riera de Caldes
Observatori del Vallès Occidental
L'Observatori - Centre d'Estudis del Vallès Oriental

Enllaços
Web: http://www.diba.cat/web/economieslocals/xodel
Comunitat virtual: http://xodel.diba.cat
Grup de correu: http://xodel.googlegroups.com
YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLJz0Sj1ADXYHeqVxBxHlsa4eXnPQO2pJ2
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Principals dades

21 Observatoris
9 observatoris municipals
12 observatoris supramunicipals

295 productes i serveis
37
38
13
114
29
43
21

mensuals
trimestrals
semestrals
anuals
continus / permanents
monogràfics / a demanda / ad-hoc
servei d’atenció de consultes

A més...
• participació en els grups de recerca de la XODEL,
• organització i participació en cursos de formació, jornades, tallers i seminaris,
• assistència i suport tècnic,
• coordinació d’estudis,
• col·laboració amb altres àrees i entitats,
• participació en tribunals de selecció,
• participació en xarxes,
• publicació d’articles en premsa,
• gestió de xarxes socials,
• gestió de fons documentals,
• etc.
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Observatori de desenvolupament local de l’IMPO (Badalona)
Entitat: Ajuntament de Badalona (Impuls Municipal de
Promoció de l’Ocupació)
Responsable tècnic: Francesc Tosas i Pifarré
Adreça: C/ Nova Cançó, 1
Municipi: Badalona

CP: 08915

Telèfon: 934 605 200

Correu electrònic: sae@impo.cat

Web: www.impo.cat

Xarxes socials:

Àmbit territorial: Badalona (integrat a l’Observatori del Pacte Territorial del Barcelonès Nord)
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/a al 30%
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Productes i serveis
Informe mensual “primeres dades” d’atur i contractació
Periodicitat: mensual

Any inici: 2001

Format: web, paper

Destinataris: tècnics i agents relacionats amb el desenvolupament local, així com població en
general.
Enllaç: http://www.impo.cat/observatori.php
Descripció: breu recull sobre l’atur registrat així com la seva evolució i comparació amb el
Barcelonès i Catalunya. També s’hi inclouen les taxes d’atur registrat estimat. La seva difusió és
tant interna com d’accés públic a través de la nostra pàgina web. Es publica entre els dies 4 i 5 de
cada més i es substitueix a mitjans de més per l’Informe mensual més complet “El Flaix” d’atur i
contractació.

Informe mensual “El Flaix” d’atur i contractació
Periodicitat: mensual

Any inici: 2005

Format: web, paper

Destinataris: tècnics i agents relacionats amb el desenvolupament local així com població en
general.
Enllaç: http://www.impo.cat/observatori.php
Descripció: 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. La seva
difusió és tant interna com d’accés públic a través de la nostra pàgina web.

Informe semestral de desenvolupament local
Periodicitat: semestral

Any inici: 2008

Format: web, paper

Destinataris: tècnics i agents relacionats amb el desenvolupament local així com població en
general.
Enllaç: http://www.impo.cat/observatori.php
Descripció: informe on es recullen les dades semestrals per tal de mostrar les evolucions.
L’objectiu és aprofundir en aspectes dels quals no hi incidim en els informes mensuals, com ara
dades socioeconòmiques, teixit productiu i ocupació de la població. Cada informe semestral
incorpora un apartat de documents relacionats amb la promoció econòmica a tots nivells.
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Anàlisi de l’atur per zones de Badalona
Periodicitat: trimestral

Any inici: 2015

Format: web, paper

Destinataris: tècnics i agents relacionats amb el desenvolupament local i població en general.
Enllaç: http://www.impo.cat/observatori.php
Descripció: principals dades de l’atur de totes les zones de Badalona i comparació de la situació
entre elles i respecte a les dades del total de la ciutat.

El Flaix-trim
Periodicitat: trimestral

Any inici: 2016

Format: web, paper

Destinataris: tècnics i agents relacionats amb el desenvolupament local i població en general.
Enllaç: http://www.impo.cat/observatori.php
Descripció: anàlisi de les dades d’atur i contractació, que s’amplia en els informes semestrals.

Anàlisi evolució sectors econòmics de Badalona (des de 2008)
Periodicitat: anual

Any inici: 2015

Format: web, paper

Destinataris: tècnics i agents relacionats amb el desenvolupament local i població en general.
Enllaç: http://www.impo.cat/observatori.php
Descripció: s’analitza l’evolució dels sectors econòmics a Badalona en els darrers anys.

Anàlisi evolució sectors econòmics de Badalona (interanual)
Periodicitat: anual

Any inici: 2015

Format: web, paper

Destinataris: tècnics i agents relacionats amb el desenvolupament local i població en general.
Enllaç: http://www.impo.cat/observatori.php
Descripció: s’analitza l’evolució interanual dels sectors econòmics de Badalona.
Consultes a mida
Periodicitat: variable

Any inici: 1993

Format: web, telèfon, paper

Destinataris: tècnics i agents relacionats amb el desenvolupament local i població en general.
Enllaç: http://www.impo.cat/observatori.php
Descripció: resposta a necessitats d’informació sobre el mercat de treball i teixit econòmic.
13
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Observatori econòmic i social de Barberà del Vallès
Entitat: Fundació Barberà Promoció. Ajuntament de
Barberà del Vallès
Responsable tècnic: Maite Morales. Gerent / Carlos Pardo.
Responsable Observatori econòmic i social
Adreça: carrer de la Torre d’en Gorgs, 40
Municipi: Barberà del Vallès

CP: 08210

Telèfon: 937192837

Correu electrònic: gerencia@barberapromocio.cat
observatori@barberapromocio.cat

Web: www.esbarbera.cat

Xarxes socials:

Àmbit territorial: Barberà del Vallès
Any inici: 1996
Missió: l'Observatori Econòmic i Social té per finalitat l’anàlisi 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 i entorn.
-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 coordinador de l’Observatori econòmic i social al 100%
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Productes i serveis
Informe de conjuntura socioeconòmica. Barberà del Vallès
Periodicitat: anual

Any inici: 2003

Format: web i newsletter

Destinataris: polítics, tècnics i responsables, entitats, empreses i població en general.
Enllaç: http://www.bdv.cat/informes-de-conjuntura
Descripció: informe anual on s’analitza la conjuntura sobre mercat de treball, activitat econòmica
i altres àmbits socioeconòmics. Àmbits: Demografia, Empreses amb treballadors assalariats,
Treballadors assalariats, Treballadors autònoms, Economia conduïda pel coneixement,
Especialització productiva, Contractació laboral i Atur registrat.
Barberà en Xifres
Periodicitat: trimestral

Any inici: 2001

Format: web i newsletter

Destinataris: polítics, tècnics i responsables, entitats, empreses i població en general.
Enllaç: http://www.bdv.cat/barbera-en-xifres
Descripció: butlletí trimestral on en cada edició es tracta un tema relatiu a l’ocupació i a l’activitat
econòmica prioritàriament, obert a d’altres temes d’interès per la ciutat.
Conjuntura laboral BdV
Periodicitat: trimestral

Any inici: 2007

Format: web i newsletter

Destinataris: Genèric: polítics, tècnics i responsables, entitats, empreses i població en general.
Enllaç: http://www.bdv.cat/esbarbera/apartats/index.php?apartat=5228
Descripció: butlletí trimestral estandarditzat sobre filiació (empreses, assalariats i autònoms),
contractació laboral i atur registrat.
Informes sota demanda
Periodicitat: variable

Any inici: 1996

Format:

Destinataris: reports a gerència i a responsables de serveis ocupacionals locals i polítics, i en
general a altres àrees de l’administració municipal.
Enllaç: document intern.
Descripció: informes socioeconòmics diagnòstics sota demanda de suport a la sol·licitud i
justificació de programes en l’àmbit de l’entitat i en general per a la planificació per al
desenvolupament local.
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Informe el Perfil de la Ciutat
Periodicitat: anual

Any inici: 2011

Format: web

Destinataris: Genèric: tècnics i responsables, entitats, empreses i població en general.
Enllaç: www.perfilciutat.net
Descripció: en el marc de la Xarxa Perfil de la Ciutat, 13 municipis realitzem l’informe anual, en
format web, amb 7 àmbits d’anàlisi: demografia, mercat de treball, habitatge, activitat econòmica,
teixit empresarial, inclusió social, i sostenibilitat. L’estructura de cada àmbits és: taula comparativa
d’indicadors triats (entre 6 i 10), representació gràfica, valoració qualitativa.
De l’Informe 2018 Barberà del Vallès realitzarà el capítol de Demografia.
Articles pel bloc Xarxa Perfil de la Ciutat
Periodicitat: semestral

Any inici: 2010

Format: weblog

Destinataris: genèric: tècnics i responsables, entitats, empreses i població en general.
Enllaç: http://www.perfilciutat.net
Descripció: articles d’anàlisi o metodològics del mercat de treball i l’activitat econòmica que es
realitzen de forma rotatòria pels municipis components de la Xarxa Perfil de la Ciutat, i que es
publiquen al weblog citat. La Xarxa consisteix en la col·laboració tècnica, metodològica i de
recerca d’una sèrie d’Ajuntaments, a través de les seves àrees de Promoció Econòmica amb
l’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.
Seguiment del Pla director de Desenvolupament econòmic, Comerç i Ocupació de
l’Ajuntament de Barberà del Vallès
Periodicitat: semestral, 2018-2020

Any inici: 2018

Format:

Destinataris: polítics i tècnics de l’àmbit de Desenvolupament econòmic, Comerç i Ocupació de
l’Ajuntament de Barberà del Vallès.
Enllaç:
Descripció: s’ha realitzat en 2017 el Pla director de Desenvolupament econòmic, Comerç i
Ocupació, un procés d’anàlisi, reflexió i debat compartit amb la voluntat de definir un model
territorial de futur, establir objectius a mitjà i llarg termini i definir els mitjans per assolir-los.
Incorpora una metodologia sistematitzada que assegura les fases d’organització, diagnosi,
implementació i avaluació.
A partir de 2018 es realitza un seguiment i avaluació semestral del Pla director.
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Estudi “Dinàmiques sectorials dels sistemes productius locals”
Periodicitat: puntual

Any inici: 2018

Format:

Destinataris: polítics i tècnics de l’àmbit de Desenvolupament econòmic, Comerç i Ocupació de
l’Ajuntament de Barberà del Vallès.
Enllaç:
Descripció: el Pla director de Desenvolupament econòmic, Comerç i Ocupació de l’Ajuntament
de Barberà del Vallès en l’eix “LE1. Afavorir la implantació de nova activitat econòmica a Barberà
del Vallès” preveu l’actuació “Anàlisi sectorial de l’activitat econòmica de Barberà del Vallès”, un
estudi per detectar les tendències en la creació d’empreses i generació d’ocupació, segmentat per
sectors i subsector d’activitat econòmica. Es tracta, en definitiva, d’identificar els sectors i clústers
d’empreses en creixement i en procés de recessió per tal d’orientar les polítiques de promoció
econòmica i els nínxols d’oportunitat.
Seguiment i avaluació d’accions
Periodicitat: anual

Any inici: 1997

Format:

Destinataris: gerència, Patronat de la Fundació Barberà Promoció, responsable de Qualitat i
resta de responsables de serveis ocupacionals locals.
Enllaç: document intern.
Descripció: a) Seguiment i avaluació dos cops l’any dels serveis i programes per retiment de
comptes al Patronat de l’entitat mitjançant la Memòria d’Activitats i pel Pla d’Actuació. b)
Recompte d’usuaris i accions per a la justificació de serveis i programes de l’entitat.
Servei de consultes
Periodicitat: variable

Any inici: 1996

Format:

Destinataris: reports a gerència i a responsables de serveis ocupacionals locals, i en general a
altres àrees de l’administració municipal. També obert a sol·licituds externes d’informació del
mercat de treball (estudiants, etc.)
Enllaç: document intern.
Descripció: inclou consultes o informes de detall que impliquen una menor elaboració/dedicació
que els “informes sota demanda”. L’àmbit de les consultes rebudes abasta un ampli ventall relatiu
a l’ocupació i l’activitat econòmica. S’inclouen consultes que impliquin un cert anàlisi i devolució,
no s’inclouen consultes que es resolen derivant a la informació ja publicada, o actualització de
consultes prèvies.
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Departament d’estudis de la Gerència de política econòmica i
desenvolupament local (Barcelona)
Entitat: Ajuntament de Barcelona / Barcelona Activa
Departament d’estudis de la Gerència de política econòmica
i desenvolupament local
Responsable tècnic: Àngels Santigosa
Adreça: C/Llacuna,162
Municipi: Barcelona

CP: 08018

Telèfon: 932 563 936 / 932 563 937

Correu electrònic: asantigosa@bcn.cat
tudina@bcn.cat

Web: www.barcelonanegocis.cat

Xarxes socials:

Àmbit territorial: Barcelona
Any inici: 1998
Missió: donar suport a Barcelona Activa/ la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament
Local de l’Ajuntament en l’àmbit de l’anàlisi i estudis per a la realització i gestió de les polítiques
municipals en el camp de l’ocupació, l’empresa, 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 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 amb 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 altres institucions.
Recursos humans:
1 directora del departament
1 tècnic economista (37 hores i mitja)
2 becaris (30 hores)
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Productes i serveis
Informe d’atur a Barcelona i Informe contractació a Barcelona
Periodicitat: mensual

Any inici: 2011

Format: web / infografia

Destinataris: agents econòmics
Enllaç: https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/mercat/indicadors_mercat_treball/index.jsp
Descripció: dades bàsiques d’atur registrat a la ciutat amb comparació per àmbits territorials i
anàlisi per sector, sexe, edats, ocupació, perfil de l’aturat i taxa d’atur per districtes de la ciutat.
Dades bàsiques de contractació i comparació per àmbits territorials.

Síntesi i tarja d’indicadors socioeconòmics
Periodicitat: mensual

Any inici: 2011

Format: electrònic / pdf

Destinataris: responsables polítics/tècnics de l’àrea.
Enllaç: enviament mail, tarja personal (30)
Descripció: recull mensual actualitzat dels principals indicadors socioeconòmics de la ciutat.

Informes trimestrals afiliació a la Seguretat Social i EPA
Periodicitat: trimestral

Any inici: 2011

Format: web / infografia

Destinataris: agents econòmics/responsables polítics.
Enllaç: http://w27.bcn.cat/porta22/cat/
Descripció: dades bàsiques d’afiliació a la ciutat amb comparació per àmbits territorials i anàlisi
per sectors. Dades bàsiques d’EPA: taxa d’atur, taxa d’ocupació i taxa d’activitat.

Enquesta de clima empresarial AMB
Periodicitat: trimestral amb Cambra Comerç

Any inici: 2009

Format: web

Destinataris: agents econòmics interessats a fer negocis a Barcelona.
Enllaç: http://www.bcn.cat/estadistica/catala/index.htm
Descripció: situació de l’últim trimestre i perspectives pel proper trimestre de les empreses de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a partir dels resultats de l’Enquesta de Clima Empresarial.
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Informes semestrals de comerç exterior i inversió estrangera
Periodicitat: semestral

Any inici: 2009

Format: web / infografia

Destinataris: agents econòmics/responsables polítics.
Enllaç:
Descripció: anàlisi de les dades semestrals i anuals de comerç exterior- exportacions i
importacions- de la província de Barcelona a partir de la base de dades Datacomex del Ministerio
de Economia y Competitividad.
Anàlisi de les dades semestrals i anuals d’inversió estrangera a Catalunya i inversió catalana a
l’estranger.

Informe de conjuntura econòmica de Barcelona
Periodicitat: semestral

Any inici: 2013

Format: web

Destinataris: responsables polítics/tècnics de l’àrea.
Enllaç: https://www.slideshare.net/barcelonactiva/informe-econmic-de-conjuntura-de-la-ciutat-debarcelona-per-a-la-comissi-deconomia-i-hisenda-maig-2017
Descripció: anàlisi de conjuntura de Barcelona ciutat i el seu entorn a partir d’un ampli conjunt
d’indicadors econòmics i socioeconòmics.

Barcelona en Xifres
Periodicitat: anual

Any inici: 2006

Format: pdf / web; fulletó
de versió resumida

Destinataris: agents econòmics de Barcelona o que volen instal·lar-se a la ciutat.
Enllaç: http://w42.bcn.cat/web/cat/media-room/presentacions/index.jsp?componente=201-122892
Descripció: indicadors de Barcelona referents a població, ocupació, empresa, capital humà,
coneixement, oferta immobiliària, turisme, comerç, qualitat de vida i posicionament internacional
de Barcelona.

Observatori Barcelona
Periodicitat: anual, amb Cambra de Comerç

Any inici: 2002

Format: web / USB

Destinataris: agents econòmics interessats a fer negocis a Barcelona.
Enllaç: http://w42.bcn.cat/web/cat/media-room/presentacions/index.jsp
Descripció: posicionament de Barcelona respecte de les principals ciutats del món en un conjunt
d’indicadors econòmics, empresarials, ambientals i socials de referència.
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Els sectors estratègics a Barcelona
Periodicitat: anual

Any inici: 2017

Format: web / USB

Destinataris: agents econòmics interessats a fer negocis a Barcelona.
Enllaç:
Descripció: principals dades dels Sectors estratègics que han estat definits aquest mandat:
Indústria manufacturera; Sector TIC/Mobile; Sectors creatius; Economia Verda i Circular;
Mobilitat; Salut i Bio; Economia Social i Solidària.
El comerç a Barcelona
Periodicitat: anual

Any inici: 2003

Format: web

Destinataris: agents econòmics.
Enllaç: http://comerc.bcn.cat/
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.

Indicadors d’economia verda a l’àrea de Barcelona
Periodicitat: permanent

Any inici: 2017

Format: web

Destinataris: departaments municipals, agents econòmics interessats.
Enllaç: s’envia a llistat d’agents; Pendent de difusió a la web.
Descripció: principals indicadors econòmics de l’economia verda a Barcelona.

Polítiques públiques i economia verda
Periodicitat: anual (en procés)

Any inici: 2017/2018

Format: web

Destinataris: agents econòmics.
Enllaç:
Descripció: l’estudi pretén identificar i avaluar l’impacte de les principals polítiques i projectes
promoguts des de l’Ajuntament de Barcelona en aquest mandat sobre l’economia verda de la
ciutat, mesurant la contribució de les mateixes en termes d’ocupació (directe i indirecte), inversió
realitzada, impacte ambiental associat, i potencial econòmic generat. Alhora es pretén detectar
els àmbits, sectors i perfils associats a l’economia verda a prioritzar en les polítiques d’ocupació,
empresa i emprenedoria de Barcelona Activa.
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Emprenedoria femenina
Periodicitat: anual (en procés)

Any inici: 2017/2018

Format: web

Destinataris: agents econòmics, socials.
Enllaç:
Descripció: recull de dades que caracteritzen l’emprenedoria femenina a Barcelona a partir de
l’explotació de l’enquesta que s’utilitza al Global Entrepreneurship Monitor (GEM) per a
Catalunya: Valors, percepcions i aptituds sobre l’emprenedoria femenina, l’activitat emprenedora
femenina i el perfil i característiques de l’emprenedoria femenina a Catalunya i l’Àrea de
Barcelona.

Dona i empresa
Periodicitat: anual (en procés)

Any inici: 2018

Format: web

Destinataris: agents econòmics, socials.
Enllaç:
Descripció: estudi quantitatiu basat en les dades de la MCVL(Mostral continua de la vida laboral)
i altres fonts estadístiques a Catalunya per conèixer on són les dones a l’empresa catalana i
estudi qualitatiu sobre valors i actituds per emprendre entre la població femenina.

Cens d’empreses
Periodicitat: anual (en procés)

Any inici: 2018

Format: web

Destinataris: tècnics de l’Ajuntament.
Enllaç:
Descripció: cens d’empreses de la ciutat que permeti treballar amb dades agregades per sectors
i per territoris, i Dades empresa per empresa, per realitzar una anàlisi més profunda de la marxa
d’una empresa en particular i les seves ràtios econòmico- financeres.
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Observatori socioeconòmic de l'Hospitalet de Llobregat
Entitat: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Responsable tècnic: Carles Talavera / Raül Blanco
Adreça: Ctra. del Mig, 85-87
Municipi: L’Hospitalet de Llobregat

CP: 08907

Telèfon: 934 032 537

Correu electrònic: rblanco@l-h.cat, ctalavera@l-h.cat

Web: www.dinamitzaciolocallh.cat

Xarxes socials:

Àmbit territorial: L’Hospitalet de Llobregat
Any inici: 2000
Missió: eina de suport per al coneixement socioeconòmic de la ciutat i per a la presa de decisions
en matèria de promoció econòmica, l’ocupació, i per a la planificació estratègica.
Objectius:
-Recollir, tractar i analitzar les dades de conjuntura socioeconòmica incidint de manera especial
en les relatives al mercat de treball de la ciutat i el seu entorn, i difondre-les en l’Àrea de Promoció
Econòmica i Ocupació i altres Àrees de l’Ajuntament.
-Donar suport a la planificació i a la gestió estratègica de l’Àrea de Promoció Econòmica i
Ocupació, mitjançant l’elaboració d’indicadors i diagnosis, la supervisió d’estudis, i
l’assessorament tècnic.
-Donar suport al Pacte Local per l’Ocupació i el Desenvolupament Econòmic de l’Hospitalet 20162019 en el seguiment dels indicadors associats i en la supervisió d’estudis.
-Difondre estudis, informes i dades socioeconòmiques entre els diferents departaments de l’Àrea
de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, com a via per al foment de
la reflexió, el debat i la participació.
-Col·laborar en l’avaluació de les polítiques públiques locals, tot subministrant aquelles dades
necessàries per al seguiment del Pla d’Actuació Municipal i del Panel d’Informació Permanent
d’Alcaldia.
Recursos humans:
1 tècnic/a: dedicació 100%
1 cap de secció: dedicació 10%

25

Productes i serveis
Informe mensual de conjuntura de l’Hospitalet
Periodicitat: mensual

Any inici: 2005

Format: web, paper

Destinataris: personal tècnic i directiu de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació. Públic en
general.
Enllaç: http://www.dinamitzaciolocallh.cat/240687_1.aspx?id=1
Descripció: butlletí de recull, tractament i anàlisi d’informació del mercat de treball local (atur i
contractació).

Info-atur
Periodicitat: mensual

Any inici: 2016

Format: web, paper

Destinataris: personal tècnic i directiu de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació. Públic en
general.
Enllaç: http://www.dinamitzaciolocallh.cat/240687_1.aspx?id=1
Descripció: infografia que recull les dades més importants d’atur del mes corrent i les variacions
bàsiques.

Flaix d’atur
Periodicitat: mensual

Any inici: 2010

Format: electrònic / paper

Destinataris: personal directiu de departaments de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació.
Enllaç: fons de l’Observatori.
Descripció: primeres dades d’atur registrat de cada mes. Comparativa gràfica de variacions
intermensuals i interanuals amb els principals municipis de la província, RMB, i Catalunya.

Actualització del panel d’informació permanent d’alcaldia
Periodicitat: mensual

Any inici: 2000

Format: electrònic

Destinataris: Gabinet d’Alcaldia.
Enllaç: servidor electrònic de l’Ajuntament.
Descripció: recull dels principals indicadors del mercat de treball, de conjuntura laboral de la
ciutat, i de prestacions a les persones aturades.
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Beneficiaris de prestacions a l’Hospitalet
Periodicitat: regular bimensual

Any inici: 2012

Format: electrònic

Destinataris: personal tècnic i directiu de diferents departaments de l’Àrea de Promoció
Econòmica i Ocupació, i personal directiu d’altres àrees o dispositius de l’Ajuntament.
Enllaç: http://www.dinamitzaciolocallh.cat/240689_1.aspx?id=1
Descripció: graficació de l’evolució de prestacions econòmiques dels aturats de l’Hospitalet, a
partir de dades de l’Observatorio de Ocupaciones-Servicio Público de Empleo Estatal de BCN.

Informe trimestral de conjuntura econòmica de l’Hospitalet
Periodicitat: trimestral

Any inici: 2002

Format: web, paper

Destinataris: personal tècnic i directiu de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació. Públic en
general.
Enllaç: http://www.dinamitzaciolocallh.cat/240688_1.aspx?id=1
Descripció: recull, tractament i anàlisi d’informació d’indicadors d’activitat econòmica (afiliació i
comptes de cotització).

El mercat de treball a l’Hospitalet des de 2008
Periodicitat: puntual

Any inici: 2015

Format: electrònic / paper

Destinataris: càrrecs públics i tècnics de l’Ajuntament.
Enllaç: http://www.dinamitzaciolocallh.cat/1068836_1.aspx?id=1
Descripció: ampliació dels informes de conjuntura i d’atur i contractació, amb tractament més
gràfic i en profunditat de la distribució i evolució de l’afiliació i el teixit empresarial, així com una
breu anàlisi d’índex d’especialització i altres índex sintètics.

Diagnosis territorials
Periodicitat: a demanda

Any inici: 2000

Format: electrònic / paper

Destinataris: personal directiu i tècnic de diferents departaments de l’Àrea de Promoció
Econòmica i Ocupació.
Enllaç: fons de l’Observatori.
Descripció: diagnosis locals ad hoc (sociodemogràfiques, d’activitat econòmica, etc.) de la ciutat
o de parts del seu territori, a demanda de serveis o programes de l’Àrea, com ara Llei de BarrisTreball als Barris, SIOL, Plans d’Ocupació, etc.
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Taules d’indicadors de seguiment i avaluació de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació
Periodicitat: puntual

Any inici: 2009

Format: electrònic

Destinataris: personal tècnic i directiu de l’Àrea de Promoció Econòmica i del Gabinet d’Alcaldia.
Enllaç: fons de l’Observatori.
Descripció: recull d’indicadors interns de l’Àrea per a reportar al Pla d’Actuació Municipal.

Servei d’atenció de consultes i demandes ad hoc
Periodicitat: regular

Any inici: 2000

Format: electrònic

Destinataris: personal tècnic i directiu de diferents departaments de l’Àrea de Promoció
Econòmica i Ocupació, així com d’altres àrees o dispositius de l’Ajuntament. Públic en general.
Enllaç: fons de l’Observatori
Descripció: informes i respostes a consultes que recullen dades específiques locals o infralocals
relacionades amb el teixit empresarial, la demografia, el mercat de treball, la immigració, etc.
Sovint la demanda té a veure també amb la col·laboració en l’elaboració de sol·licituds,
justificacions i memòries de programes o accions de l’Àrea o d’altres departaments o dispositius
de fora d’ella. Les fonts solen ser les mateixes que per a la resta d’informes, a més a més de la
base de dades d’empreses del municipi, o els indicadors propis de l’Àrea (usuaris, accions
formatives, etc.)

Formació. Dades de la ciutat i de l’entorn
Periodicitat: regular

Any inici: 2008

Format: presencial

Destinataris: alumnes de Plans d’Ocupació i programes formatius.
Enllaç: fons de l’Observatori.
Descripció: formació presencial als alumnes que provenen principalment de Plans d’Ocupació. El
contingut de la formació és una introducció a la ciutat tant des del punt de vista històric i geogràfic
com des del vessant de les dades sociodemogràfiques. L’objectiu final té a veure amb la
integració i el coneixement de l’entorn (molts d’ells solen ser d’origen extracomunitari) més que no
pas amb la simple adquisició d’informació sobre dades locals. Aquesta formació es complementa
sovint amb altres continguts especialitzats per part d’altres formadors, i té lloc diversos cops a
l’any.
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Servei d’estratègia i governança (Mataró)
Entitat: Ajuntament de Mataró
Responsable tècnic: Jordi Arderiu Camarasa
Adreça: El Carreró, 13
Municipi: Mataró

CP: 08301

Telèfon: 937 582 100

Correu electrònic: estrategia@ajmataro.cat

Web: http://www.mataro.cat

Xarxes socials:

Àmbit territorial: 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:
 Recursos estratègics (identificació d’oportunitats de recursos; seguiment coordinació,
impuls de projectes, etc.)
 Coneixement estratègic (impuls estudis, anàlisi, elaboració de publicacions periòdiques,
etc.)
 Estratègia, planificació i avaluació de polítiques (gestió interna).
 Oficina de projectes suport a Gerència (impuls, direcció de projectes transversals, disseny
i coordinació del sistema Integral de Gestió, etc.)
Recursos humans:
 1 Cap del Servei d’Estratègia i Governança: 50%
 2 tècnics d’anàlisi d’informació socioeconòmica: 100%
El Servei d’Estratègia i Governança compta amb 5 persones més dedicades a altres àmbits:
pressupost, programa d’actuació municipal, pla de qualitat, recursos externs, pla estratègic,
processos participatius dels diferents plans i projectes de l’ajuntament, etc.
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Productes i serveis
Observatori de Ciutat (espai al web Municipal)
Periodicitat:

Any inici: 2013

Format: web

Destinataris: públic en general.
Enllaç: http://www.mataro.cat/web/portal/ca/Ajuntament/publicacions/observatori/index.html
Descripció: l’Observatori de la Ciutat de Mataró és l’espai telemàtic al web municipal on queda
recollida la informació socieconòmica presentada en els següents continguts. Actualment la
informació s’estructura en els apartats de Demografia, Activitat econòmica, Mercat Laboral,
Habitatge, Mobilitat, Consum. Cadascun d'aquests apartats conté informació relacionada amb la
seva temàtica i provinent de publicacions com l'Informe de Conjuntura Socioeconòmica,
l'Observatori del Mercat de Treball de Mataró, l'Estudi de la Població de Mataró, així com d'altres
observatoris en els quals hi participa el Servei d'Estratègia i Avaluació de l'Ajuntament de Mataró.
Observatori del Mercat de Treball de Mataró
Periodicitat: mensual

Any inici: 1995

Format: web

Destinataris: públic en general
Enllaç:
http://www.mataro.cat/web/portal/ca/Ajuntament/publicacions/observatori/observatori_mercat_est.html

Descripció: l’Observatori del Mercat de Treball de Mataró és una publicació mensual telemàtica
(en els seus inicis era trimestral i en paper) 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. A més de la publicació de l’informe complert, prèviament i
immediatament a la publicació de les dades s’elabora un avanç informatiu sobre l’atur registrat a
la ciutat i la seva comparació de nivell i evolució amb altres ciutats mitjanes de la província.
Informe de conjuntura socioeconòmica de Mataró
Periodicitat: continu

Any inici: 1996

Format: web

Destinataris: públic en general.
Enllaç:
http://www.mataro.cat/web/portal/contingut/document/publicacions/conjuntura_socioeconomica/Inf
orme_Conjuntura_Socioeconomica_de_Mataro_desembre_2013.pdf
Descripció: publicació on es presenten de forma estructurada l’estat en que es troba
socioeconòmicament la ciutat i el seu entorn més proper. Habitualment l’informe incorpora un
monogràfic on s’analitza amb profunditat un tema en concret. Actualment, l’informe en un nou
format s’actualitza de forma permanent i està disponible al web.
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Estat de la ciutat
Periodicitat: continu

Any inici: 2009

Format: web

Destinataris: òrgans de Govern i gestió municipal, i públic en general.
Enllaç:
http://www.mataro.cat/web/portal/ca/observatori/altres_temes/2016/09/docs/Estat_de_la_ciutat_se
tembre_2016_2.pdf
Descripció: quadre sintètic d’informació contínuament actualitzada amb un recull de les
principals dades d’informació socioeconòmica de la ciutat i presentada en diferents órgans de
Govern i taules de gestió municipal. Comissió Informativa de l’Àrea d’Administració i Atenció
Ciutadana i Consell Econòmic i Social.
Observatori de la nova ciutadania
Periodicitat: anual

Any inici: 2005

Format: web

Destinataris: intern
Enllaç:
Descripció: recull i anàlisi anual 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, Servei d’Educació.
Observatori municipal de consum de drogues (OMCD)
Periodicitat: anual / bianual la publicació web

Any inici: 2003

Format: web

Destinataris: Comissió Tècnica del Pla Municipal de drogues i públic en general.
Enllaç: 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.
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Observatori municipal sobre el VIH i la SIDA
Periodicitat: anual / bianual la publicació web

Any inici: 2009

Format: web

Destinataris: Comissió Tècnica del Pla d’Actuació sobre el VIH i la Sida, i públic en general.
Enllaç: http://www.mataro.cat/web/portal/ca/Ajuntament/publicacions/index.html
Descripció: es tracta d’un sistema estable de recollida i tractament d’informació per avaluar els
programes d’intervenció i adequar aquestes a les necessitats detectades. Les dades que
composen l’informe de l’observatori provenen d’una xarxa àmplia d’entitats i institucions, algunes
d’elles són membres de la comissió tècnica del Pla d’actuació sobre el VIH i la sida a Mataró. En
aquest enllaç hi trobareu un infografia de l’últim observatori:
https://magic.piktochart.com/output/18656289-observatori-municipal-vih-i-sida-mataro-2016
Observatori de l’habitatge
Periodicitat: anual

Any inici: 2013

Format: web

Destinataris: públic en general.
Enllaç:
http://www.mataro.cat/web/portal/ca/observatori/habitatge/2016/Observatori_Municipal_Habitatge
_2016_24_11.pdf
Descripció: els profunds canvis que han tingut lloc des de mitjans de 2007 ha situat a la
construcció, i més concretament a l’habitatge, en el centre de crisi social que està vivint el país, i
que també afecta, com no podia d’una altra manera, a Mataró. En aquest context es planteja la
necessitat, juntament amb el servei d’habitatge, de definir un sistema estable de recollida i
tractament d’informació que ampliï la seva visió cap els problemes d’accessibilitat a l’habitatge i
altres necessitats entorn l’habitatge.
Mataró en xifres
Periodicitat: continu

Any inici: 2008

Format: web

Destinataris: públic en general.
Enllaç: http://www.mataro.cat/web/portal/ca/ciutat/mataro/xifres_detall/index.html
Descripció: bateria d’indicadors actualitzats de diferents àmbits de la ciutat i en la que es pot
accedir a una sèrie històrica.
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Centre de coneixement urbà
Periodicitat: discrecional, a sol·licitud dels
usuaris.

Any inici: 2004

Format: mapes
d’informació, e-mail i paper

Destinataris: diferents serveis de l’Ajuntament de Mataró.
Enllaç: http://serveisweb.mataro.cat/visorSIG/perfil/subperfil.jsp?nom=CCU
Descripció: projecte desenvolupat conjuntament amb l’Escola Superior Politècnica del
Tecnocampus, 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.
Observatori de la qualitat de la formació
Periodicitat: discrecional, a sol·licitud del
Consell de la Formació Professional,
publicació anual

Any inici: 2009

Format: web

Destinataris: Consell de la Formació Professional format per Servei d’Ocupació de Mataró,
entitats docents, sindicats, associacions empresarials, públic en general.
Enllaç: http://www.mataro.cat/portal/ca/observatori/formacio/index.html
Descripció: assessorament i recerca d’informació de l’àmbit de la formació, especialment la
Formació Professional. Assistència a les diferents reunions del Consell de la Formació
Professional amb caràcter d’equip de suport. Per exemple, recerca i actualització d’informació
rellevant en relació a l’actual oferta formativa al territori, les possibles necessitats vinculades al
teixit productiu existent, i el nivell d’inserció laboral dels alumnes procedents de les diferents
branques. S’han dut a terme amb la Direcció d’Ensenyament de l’Ajuntament de Mataró els
treballs necessaris per definir l’estructura i els indicadors de la qualitat de la formació a Mataró.
Treballs de projeccions de la demanda educativa i de definició de l’oferta existent i necessària.
Perfil de la Ciutat
Periodicitat: informe anual, i entrades al
bloc quinzenals

Any inici: 1998

Format: web

Destinataris: públic en general.
Enllaç: http://www.perfilciutat.net
Descripció: projecte compartit amb altres observatoris de Catalunya dedicat a la mesura de la
qualitat de vida de les ciutats. Durant l’any 2010 es va posar en marxa un bloc on es publiquen
regularment diferents articles sobre aquesta temàtica. A més, s’elabora una publicació anual (ja
es porten set edicions) amb recull d’informació i indicadors comparats entre els 13 municipis que
actualment integren el projecte.
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Programa d’actuació municipal (PAM)
Periodicitat: anual

Any inici: 2003

Format: web

Destinataris: públic en general.
Enllaç: https://serveisweb.mataro.cat/gestpam/public/pam.do?method=getPam&dboidany=2015
Descripció: recull anual i sistema de seguiment de les actuacions del conjunt de l’organització
municipal, definides a partir del Pla de Govern, i que incorporen aportacions a partir d’un procés
de participació ciutadana. El Servei d’Estratègia i Avaluació (SEA) coordina i centralitza les
aportacions de l’organització, i els seus respectius serveis, així com aquelles procedents del
procés de participació ciutadana. Així mateix, el SEA s’encarrega de coordinar el seguiment del
nivell d’acompliment del PAM mitjançant l’aplicatiu de gestió del PAM on-line.
Sistema integral de gestió
Periodicitat: continu

Any inici: 2016

Format: aplicatiu informàtic

Destinataris: diferents serveis de l’Ajuntament de Mataró, i públic en general.
Enllaç:
Descripció: seguiment sistemàtic de l'activitat municipal mitjançant una eina unificada per als
diferents serveis de l'organització i destinada a facilitar i millorar la seva gestió (descripció dels
serveis, planificació, pressupost, quadre de comandament, etc.) i coneixement per part de la
ciutadania.

Memòria municipal
Periodicitat: anual

Any inici: 2003

Format: web

Destinataris: públic en general.
Enllaç: https://serveisweb.mataro.cat/gestpam/public/pam.do?method=getPam&dboidany=2015
Descripció: recull anual de l’activitat municipal. Des del 2014 incorpora també, a més de la
informació del Programa d’Actuació Municipal i l’activitat regular dels diferents serveis, la
informació pressupostària, de cost i els indicadors de gestió de cada servei.
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Transparència i retiment de comptes
Periodicitat: continu

Any inici: 2008

Format: web

Destinataris: públic en general.
Enllaç: http://www.mataro.cat/web/portal/ca/Ajuntament/pam/index.html
Descripció: dins del projecte municipal de Bon Govern, ètica i transparència, espai on es recull
informació sobre les activitats desenvolupades des de l'Ajuntament de Mataró. Es poden
consultar, endreçats per anys, els Programes d'Actuació Municipal (PAM), les memòries globals
de l'Ajuntament amb l'inventari de serveis i projectes desenvolupats, el pressupost, les relacions
de lloc de treball i les plantilles de personal, els contractes formalitzats, les subvencions
atorgades, etc.
Així mateix, pot també consultar-se el nivell d’acompliment dels requeriments de la legislació
vigent en matèria de transparència, així com altres indicadors utilitzats des de diferents
organismes amb el propòsit d’avaluar la transparència en les administracions.
Retre comptes de manera transparent, més enllà d'un deure de l'Administració Pública,
contribueix a la millora contínua dels serveis que aquesta administració presta.
Actualització de l’informe “Els components del creixement a les economies locals de la
província de Barcelona. Anàlisi shift-share”
Periodicitat: puntual

Any inici: 2018

Format: web

Destinataris: públic en general.
Enllaç:
Descripció: l’any 2015, la Diputació de Barcelona va signar un conveni de col·laboració amb
l’Ajuntament de Mataró i la Fundació Barberà Promoció (Ajuntament de Barberà del Vallès) per
elaborar conjuntament entre les tres entitats l’informe Els components del creixement a les
economies locals de la província de Barcelona. Anàlisi shift-share. Al 2018 està previst actualitzar
les dades publicades en aquest informe amb els mateixos actors.
Informe “Els salaris a Mataró. Distribució i dispersió 2010-2016”
Periodicitat: anual

Any inici: 2018

Format: web

Destinataris: públic en general.
Enllaç:
Descripció: l’any 2017, el Servei d’Estratègia i Governança a petició del Servei d’Ingressos de
l’Ajuntament de Mataró va elaborar un informe sobre els salaris a Mataró utilitzant la Mostra
Contínua de Vides Laborals (MCVL) amb dades fins al 2015. Aquest any 2018, es vol actualitzar i
ampliar aquest informe amb les dades de la MCVL del 2016.
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Informe “Satisfacció dels usuaris de la Fira Ferroviària. 2017”
Periodicitat: puntual

Any inici: 2018

Format: web

Destinataris: intern
Enllaç:
Descripció: l’any 2017, el Servei de Promoció de Ciutat va dur a terme la Fira Ferroviària. Durant
la celebració de la fira es van fer enquestes a usuaris de la fira sobre el grau de satisfacció sobre
la mateixa. El Servei d’Estratègia i Governança és l’encarregat d’elaborar l’informe d’aquesta
enquesta.
Comandes externes d’informació
Periodicitat: discrecional,
a sol·licitud dels usuaris

Any inici: 1996

Format: e-mail
principalment,
ocasionalment paper.

Destinataris: diferents serveis de l’Ajuntament de Mataró, i públic en general.
Enllaç:
Descripció: servei de resposta a les comandes d’informació procedents d’altres serveis de
l’organització, així com d’usuaris externs. El volum anual de comandes rebudes supera les 360.
Per tipologia és força divers en relació als diferents àmbits d’informació treballats: mercat laboral,
demografia, habitatge, activitat, estructura productiva, gestió interna, etc.
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Gabinet d’estudis i estadístiques (Rubí) (informació de l’any 2017)
Entitat: Ajuntament de Rubí
Responsable tècnic: Enrica Bornao Barceló
Adreça: c/ Pere Aguilera, 1
Municipi: Rubí

CP: 08191

Telèfon: 935 887 000

Correu electrònic: ebb@ajrubi.cat

Web:
https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/transparencia/ob
servatoridelaciutat/gabinet-destudis-i-estadistiques

Xarxes socials:

Àmbit territorial: municipi de Rubí
Any inici: 2005
Missió: ésser per una banda una eina de recollida, anàlisi i difusió de les dades estadístiques de
la ciutat, basada en la implantació dels valors d´Especialització, Eficàcia i Eficiència, a través de
l´Observatori de la Ciutat. Per l´altra banda, generar coneixement de la realitat i expectatives de la
ciutadania mitjançant estudis quantitatius i qualitatius periòdics i específics, amb la creació
d'indicadors de satisfacció amb especial èmfasi en l´avaluació que fa la ciutadana de les
polítiques i els serveis prestats per l´Ajuntament, així com la detecció de necessitats de la
ciutadania.
Objectius:
 Generar coneixement sobre la realitat, mitjançant estudis específics i especialitzats.
 Gestionar un banc d´estudis propis i/o externs sobre la ciutat.
 Generar indicadors estratègics de satisfacció ciutadana.
 Elaborar enquestes anuals de percepció ciutadana i valoració serveis municipals.
 Elaborar Memòria general anual de l´Ajuntament i dels serveis municipal.
 Construir panells històrico-evolutius de sèries de dades sectorials (mercat de treball, serveis
socials, educació, habitatge, etc.)
 Creació de sistema d´avaluació permanent de la qualitat dels serveis municipals d´atenció al
públic.
 Atendre les demandes ad-hoc internes de l´organització.
 Atendre consultes i demandes externes i Carpeta Ciutadana.
Recursos humans: 1 tècnica al 100%

37

Productes i serveis
Informe El Perfil de la Ciutat
Periodicitat: anual

Any inici: 2010

Format: web, paper

Destinataris: ciutadania en general i investigadors i experts sobre les ciutats.
Enllaç: www.elperfildelaciutat.net
Descripció: recopilació d´indicadors de comparació municipal de les següents temàtiques:
demografia, mercat de treball, habitatge, activitat econòmica, teixit empresarial, cohesió social i
sostenibilitat.

Carpeta ciutadana
Periodicitat: regular a demanda

Any inici: 2012

Format: formulari web

Destinataris: ciutadans en general i investigadors.
Enllaç: www.ajrubi.cat
Descripció: servei de consulta telemàtica sobre dades estadístiques i estudis de la ciutat.

Demandes a mida
Periodicitat: regular a demanda

Any inici: 2005

Format: tots els canals de
comunicació

Destinataris: ciutadans, experts, estudiants o entitats poden demandar dades, estudis, etc.
Enllaç: presencial, www.rubi.cat/obsevatori
Descripció: servei de consulta telemàtica sobre dades estadístiques i estudis de la ciutat.

Enquestes qualitatives i quantitatives i resta d´estudis específics i periòdics
Periodicitat: anual

Any inici: 2015

Format: paper

Destinataris: ciutadania en general i investigadors i experts sobre les ciutats.
Enllaç: www.rubi.cat
Descripció: servei de gestió de dades integral, que realitza enquestes d´opinió, satisfacció
ciutadana i avaluació de polítiques públiques. Treballa per a estandarditzar processos dins de
l´organització i bases de dades pròpies. Aporta coneixement científic a la ciutadania i a la resta
d´administracions.

38

Banc d’estudis i estadístiques municipals
Periodicitat: anual

Any inici: 2015

Format: digital

Destinataris: ciutadania en general i investigadors i experts sobre les ciutats.
Enllaç: www.rubi.cat
Descripció: recopilació de tots els estudis, enquestes i treballs d´investigació fets amb finalitat
d’investigar la ciutat de Rubí. Consta d´estudis interns de l´ajuntament, així com de tots els
estudis externs realitzats sobre la ciutat (digitalització i indexació de documentació estadística
històrica).

Anuari estadístic
Periodicitat: anual

Any inici: 2015

Format: web

Destinataris: ciutadania en general i investigadors i experts sobre les ciutats.
Enllaç: www.rubi.cat
Descripció: recopilació anual d´indicadors estadístics municipals. L´anuari 2015 és el primer en
versió íntegrament digital.

Observatori de la ciutat
Periodicitat: anual

Any inici: 2015

Format: web

Destinataris: ciutadania en general i investigadors i experts sobre les ciutats.
Enllaç: www.rubi.cat
Descripció: eina de recollida, anàlisi i difusió de les dades estadístiques de la ciutat, basada en
la implantació dels valors d´Especialització, Eficàcia i Eficiència. Construir panells històricoevolutius de sèries de dades sectorials (Mercat de Treball, Serveis Socials, Educació, habitatge,
etc.). Fer seguiment de l´evolució de la ciutat pel que fa a desenvolupament econòmic i observarne els indicadors que la defineixen.
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Observatori de l’economia local (Sabadell)
Entitat: Ajuntament de Sabadell. Promoció Econòmica
Responsable tècnic: Roger Roca Saquero
Adreça: Carretera de Barcelona. 208 bis
Municipi: Sabadell

CP: 08205

Telèfon: 93 745 31 61 (ext. 5940)

Correu electrònic: oel@ajsabadell.cat

Web:
http://www.vaporllonch.net/observatorieconomia-local

Xarxes socials: https://twitter.com/OELSBD

Àmbit territorial: Municipal
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:
1 responsable d’Informació i estudis al 100%
1 tècnica al 100%

Productes i serveis
Anuari Estadístic de Sabadell
Periodicitat: anual

Any inici: 2000

Format: web

Destinataris: ciutadania en general.
Enllaç: http://opendata.sabadell.cat/ca/anuari-2017
Descripció: recull ordenat d’informació socioeconòmica estadística del municipi en forma de
taules, acompanyades per suport gràfic i cartogràfic. Es composa de 20 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.
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Informe de Conjuntura de Sabadell
Periodicitat: semestral

Any inici: 2000

Format: pdf

Destinataris: ajuntament, agents econòmics i socials que conformen el Pacte Local, entitats i
associacions del municipi, estudiants i ciutadans en general.
Enllaç: http://www.vaporllonch.net/observatori-economia-local/informe-de-conjuntura
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 pot incorporar
també un capítol monogràfic sobre algun tema actual d’interès.
Infodades
Periodicitat: trimestral

Any inici: 2000

Format: pdf

Destinataris: ajuntament, agents econòmics i socials que conformen el Pacte Local, entitats i
associacions del municipi, estudiants i ciutadans en general.
Enllaç: http://www.vaporllonch.net/observatori-economia-local/infodades
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.
Infomensual
Periodicitat: mensual

Any inici: 2003

Format: pdf

Destinataris: ajuntament, agents econòmics i socials que conformen el Pacte Local, entitats i
associacions del municipi, estudiants i ciutadans en general.
Enllaç: http://www.vaporllonch.net/observatori-economia-local/infomensual
Descripció: publicació breu que inclou les últimes dades d’atur registrat, contractació i indicadors
comparatius amb altres municipis i la mitjana de la província de Barcelona, actualitzades cada
mes.
Última hora atur registrat
Periodicitat: mensual

Any inici: 2014

Format: infografia

Destinataris: direcció promoció econòmica.
Enllaç: http://www.vaporllonch.net/observatori-economia-local/infografies
Descripció: publicació breu que inclou l’avançament de les últimes dades d’atur registrat,
comparades amb altres municipis i àmbits territorials superiors.
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Infografies i cartografia on-line
Periodicitat: puntual

Any inici: 2015

Format: infografia

Destinataris: ajuntament, agents econòmics i socials que conformen el Pacte Local, entitats i
associacions del municipi, estudiants i ciutadans en general.
Enllaç: http://www.vaporllonch.net/observatori-economia-local/infografies
Descripció: edició d’informació i dades en format infografia com a suport en la presentació de les
publicacions periòdiques, així com a suport visual en la difusió puntual d’informació i dades.
Informe Perfil de la Ciutat
Periodicitat: anual

Any inici: 2010

Format: pdf

Destinataris: ajuntament, agents econòmics i socials que conformen el Pacte Local, entitats i
associacions del municipi, estudiants i ciutadans en general
Enllaç: www.perfilciutat.net
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.
blog El Perfil de la Ciutat
Periodicitat: quinzenal

Any inici: 2011

Format: web

Destinataris: ciutadania en general.
Enllaç: http://perfilciutat.net/articles
Descripció: redacció de posts que es publiquen quinzenalment en el blog del Perfil de la Ciutat.

blog notícies web de l’Observatori
Periodicitat: setmanal.

Any inici: 2016

Format: web

Destinataris: ajuntament, agents econòmics i socials que conformen el Pacte Local, entitats i
associacions del municipi, estudiants i ciutadans en general.
Enllaç: http://www.vaporllonch.net/observatori-economia-local
Descripció: articles periòdics d’anàlisi.
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Conèixer Sabadell
Periodicitat:

Any inici: 2016

Format: presencial

Destinataris: alumnes ESO.
Enllaç:
http://www.sabadell.cat/ca/?option=com_content&view=article&id=23551&Itemid=187&search=no
vetat
Descripció: activitat que promou la utilització de dades estadístiques elaborades per l'Observatori
de l'Economia Local. Consta d'una introducció sobre l'Observatori i els seus productes i serveis
per continuar amb una part pràctica, on els alumnes utilitzen una eina de ludificació per a
respondre correctament una sèrie de preguntes sobre Sabadell.
Consultes
Periodicitat: diària

Any inici: 2000

Format: qualsevol

Destinataris: ajuntament, agents econòmics i socials que conformen el Pacte Local, entitats i
associacions del municipi, estudiants i ciutadans en general.
Enllaç: http://www.vaporllonch.net/observatori-economia-local
Descripció: atenció a consultes puntuals sobre informació socioeconòmica de Sabadell, tant
d’agents públic 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 mensuals, durada de la
comanda, canal de resposta, entre d’altres).
Informe de Conjuntura Gremi de Fabricants (col·laboració / producte nou)
Periodicitat: trimestral

Any inici: 2017

Format: pdf

Destinataris: ciutadania en general.
Enllaç: http://www.vaporllonch.cat/images/PDF/crirc_informe_conjuntura.pdf
Descripció: en procés d’elaboració.

Informe del mercat de lloguer (producte nou)
Periodicitat: trimestral

Any inici: 2018

Destinataris: ciutadania en general.
Enllaç:
Descripció: en procés d’elaboració.
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Format: pdf

Observatori socioeconòmic de Santa Coloma de Gramenet
Entitat: Grameimpuls, SA
Responsable tècnic: Ascensión Calderón
Adreça: Rafael de Casanova, 40
Municipi: Santa Coloma de Gramenet

CP: 08921

Telèfon: 934 661 565

Correu electrònic: slopezor@grameimpuls.cat

Web: www.grameimpuls.cat

Xarxes socials:
https://www.facebook.com/grameimpuls.cat
https://twitter.com/grameimpuls
https://www.linkedin.com/company/grameimpuls-sa

Àmbit territorial: municipal i comarcal
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:
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Productes i serveis
Observatori Socioeconòmic
Periodicitat: mensual

Any inici: 2009

Format: web

Destinataris: entitats, agents econòmics, professionals, polítics, tècnics i qualsevol ciutadà o
ciutadana del municipi i de la comarca.
Enllaç: http://www.grameimpuls.cat/observatori-socioeconomic-5/
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.
Butlletí mensual d’atur municipal i comarcal
Periodicitat: mensual

Any inici: 2009

Format: web

Destinataris: responsables polítics i tècnics municipals; entitats, agents econòmics i socials i
qualsevol ciutadà/na del municipi i/o de la comarca.
Enllaç: publicat a la Intranet de Grameimpuls.
Descripció: breu informe sobre el comportament mensual del registre d’aturats i les taxes d’atur
de la comarca del Barcelonès, dedicant una especial atenció als moviments i canvis que passen a
Santa Coloma. Per aquest any 2018 està previst que el producte passi a desenvolupar-se amb
l’eina Infogram.
Informe perfil de les persones usuàries
Periodicitat: anual

Any inici: 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.
Enllaç: publicat a la Intranet de Grameimpuls.
Descripció: recull de les dades dels usuaris i usuàries que fan ús dels nostres serveis, recollint
informació d’edat, nivell formatiu, procedència, etc. També s’analitzarà l’evolució mensual de les
atencions directes que es realitzen des de la recepció de les oficines centrals.
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Cercle Comparació Intermunicipal
Periodicitat: anual

Any inici: 2010

Format: PDF

Destinataris: Diputació de Barcelona i personal de Grameimpuls.
Enllaç: document intern. A partir de les dades subministrades, la Diputació de Barcelona publica
un producte agregat.
Descripció: indicadors que recullen informació per tal de facilitar la comparativa amb altres
municipis de la província de Barcelona.
Informe d’usuaris de la Serra d’en Mena
Periodicitat: 2 semestral i anual

Any inici: 2009

Format: PDF

Destinataris: Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya i personal de Grameimpuls i
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Enllaç: 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.
Informe d’usuaris de la zona del Centre
Periodicitat: 2 semestral i anual

Any inici: 2009

Format: PDF

Destinataris: Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya i personal de Grameimpuls i
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Enllaç: document intern.
Descripció: anàlisi dels i les demandants que han fet ús dels nostres serveis i que venen
provinents de l’àrea del Centre, parant atenció en les preferències d’ocupació, nivell formatiu,
procedència dels immigrants, etc.
Informe empresarial de la Serra d’en Mena i de la zona del Centre
Periodicitat: 2 semestral i anual

Any inici: 2009

Format: PDF

Destinataris: Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya i personal de Grameimpuls i
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Enllaç: 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 i de
la zona del Centre.
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Anàlisi estadístic de les persones amb discapacitat
Periodicitat: anual

Any inici: 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.
Enllaç: 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.
Perfil de la Ciutat
Periodicitat: indeterminada

Any inici: 1998

Format: Web i paper

Destinataris: responsables polítics i tècnics municipals; entitats, agents econòmics i socials i
qualsevol ciutadà/na del municipi i/o de la comarca.
Enllaç: 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. A més, es realitzen
noticies per a pujar al blog del Perfil.

Informació personalitzada
Format: demandat per la
Periodicitat: indeterminada
Any inici: 2017
persona, en funció de
disponibilitat del servei.
Destinataris: responsables polítics i tècnics municipals; entitats, agents econòmics i socials i
qualsevol ciutadà/na del municipi i/o de la comarca.
Enllaç: http://www.grameimpuls.cat/contacte
Descripció: amb l’objectiu de cobrir les potencials demandes i necessitats d’informació per a lers
persones i agents del territori tenim obert un canal de consultes a la nostra web en el que deixar
les demandes d’informació. A més, des dels diferents centres de Grameimpuls, entitats del
territori, mitjans de comunicació, etc., rebem peticions de col·laboració i de dades amb diferents
finalitats (estudis a mida, difusió d’informació o noticies del territori, col·laboració per a l’elaboració
d’informes, suport per a persones estudiants, etc.).
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Servei d’estudis i Observatori de la ciutat (Terrassa)
Entitat: Ajuntament de Terrassa
Responsable tècnic: Xavier Muñoz Torrent
Adreça: Raval de Montserrat 14
Municipi: Terrassa

CP: 08221

Telèfon: 937 397 000 ext. 7337

Correu electrònic: oest@terrassa.cat

Web:
http://www.terrassa.cat/servei-estudis

Xarxes socials:
Facebook: https://www.facebook.com/OESST.Terrassa,
Twitter: http://twitter.com/oesst
Scoop.it: http://www.scoop.it/t/oesst

Àmbit territorial: Terrassa i sistema urbà de Terrassa
Any inici: 1994
Missió: donar suport a la presa de decisió en la definició de polítiques públiques per mitjà de
l’aportació de coneixement sobre la ciutat i el seu context territorial i les activitats que se’n hi
despleguen.
Objectius:
1. Administra, desenvolupa i interpreta, de forma permanent, el sistema integrat d’informació
sobre Terrassa i la seva àrea d’influència, i el contrast amb altres territoris.
2. Contribueix a la definició d’estratègies de desenvolupament coherent i factibles, i fomenta
les accions de suport a les estructures locals.
3. Afavoreix la reflexió i l’acció de les col·lectivitats locals i dels agents econòmics i socials
amb la finalitat d’obtenir el màxim concert possible en la definició de polítiques públiques.
4. Avalua els resultats i analitza l’impacte de les polítiques públiques locals i proposar
mesures per a l’aplicació dels resultats de l’avaluació. Donar suport a la implantació
d’eines essencials d’avaluació.
5. Forma el personal de l’organització municipal (i, si s’escau, d’agents econòmics i socials),
en el camp de la gestió de la informació i el coneixement estratègics.
Recursos humans:
1 tècnic-cap al 100%
2 tècnics al 100%
1 tècnic informàtic al 10%
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Productes i serveis
Sistema d’informació socioeconòmica de Terrassa
Periodicitat: permanent

Any inici: 1994

Format: intranet, diversos formats

Destinataris: polítics i tècnics municipals i públic en general (resolució de consultes)
Enllaç: intranet de l’Ajuntament de Terrassa.
Descripció: bases de dades principalment quantitatives sobre l’economia i la societat
terrassenca. Serveix per a resoldre consultes sobre dades i indicadors locals.

Anuari estadístic de Terrassa
Periodicitat: anual

Any inici: 1996

Format: web (en paper de 19962011, en CD de 2002-2011)

Destinataris: població en general.
Enllaç: http://www.terrassa.cat/xifres
Descripció: recull de les principals estadístiques socioeconòmiques de la ciutat de Terrassa i de
la seva àrea d’influència inclòs en el Pla d’Estadística de Catalunya des de 1997. Actua com a
catàleg general del sistema d’informació socioeconòmica de Terrassa.

Informe de conjuntura de Terrassa
Periodicitat: anual

Any inici: 1998

Format: web (en paper eds. 1998-2011)

Destinataris: agents econòmics i socials, personal de l’Ajuntament, població en general.
Enllaç: http://www.terrassa.cat/xifres
Descripció: descripció: Informe d’explotació dels principals factors de l’economia i la societat
terrassenca. Inclou habitualment articles monogràfics.

Estudis, informes específics, avaluacions, enquestes ad-hoc
Periodicitat: sense periodicitat / ad-hoc

Any inici: 1995

Format: web, paper

Destinataris: agents econòmics i socials, personal de l’Ajuntament, població en general.
Enllaç: http://www.terrassa.cat/xifres
Descripció: estudis de caràcter monogràfic sobre sectors productius, territoris, recursos a la
producció, enquestes ad-hoc, documents ad-hoc de caire estratègic, etc. Interessen també peces
particulars de descripció i diagnosi incorporades a plans estratègics o d’ordenació, generals o
sectorials (p.e., Pla director de la Mobilitat, Pla de la Ciutadania, Projecte Educatiu de Ciutat,
Pactes Territorials per a l’Ocupació), i estudis d’avaluació de l’impacte econòmic i social, etc.
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Flaixos sobre perfil de la Ciutat de Terrassa – Notes generals sobre sectors productius
Periodicitat: permanent

Any inici: 2002

Format: web, paper

Destinataris: polítics i caps d’àrea, i altre personal intern.
Enllaç: intranet de l’Ajuntament de Terrassa.
Descripció: síntesi de les principals magnituds de la ciutat.

Miniflaixos sobre el perfil de la Ciutat de Terrassa
Periodicitat: permanent

Any inici: 2002

Format: web / paper
(multicopiat)

Destinataris: alcalde, altres polítics i caps d’àrea, però també a l’abast del públic en general.
Enllaç: http://www.terrassa.cat/xifres
Descripció: síntesi de la síntesi de les principals magnituds de la ciutat.

Informe sobre l’evolució del mercat de treball de Terrassa
Periodicitat: trimestral

Any inici: 2002

Format: web / paper

Destinataris: agents econòmics i socials, personal de l’Ajuntament, població en general.
Enllaç: http://www.terrassa.cat/xifres
Descripció: anàlisi succinta dels principals estadístics sobre l’evolució del mercat de treball de
Terrassa, comentats.

Informe sobre l’evolució de l’atur a Terrassa
Periodicitat: mensual

Any inici: 1995

Format: web /
paper (multicopiat)

Destinataris: agents econòmics i socials, personal de l’Ajuntament, població en general.
Enllaç: http://www.terrassa.cat/xifres
Descripció: anàlisi dels principals estadístics sobre l’evolució de l’atur a Terrassa, comentats.
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Fitxes dels grans sectors productius de Terrassa
Periodicitat: trimestral

Any inici: 2012

Format: web

Destinataris: polítics i tècnics municipals, agents econòmics i socials, empresaris.
Enllaç: http://www.terrassa.cat/xifres
Descripció: anàlisi dels principals estadístics sobre l’evolució dels grans sectors de l’economia
de Terrassa.

L’estructura econòmica terrassenca a partir del Registre Mercantil
Periodicitat: anual

Any inici: 2014

Format: web, paper

Destinataris: polítics i tècnics municipals.
Enllaç: intranet municipal
Descripció: informe intern basat en l’explotació de les dades contingudes en el Sistema de
Balanços Ibèrics (SABI), proporcionat per la XODEL, referides al municipi de Terrassa.

Informe sobre indicadors de sostenibilitat de Terrassa
Periodicitat: anual

Any inici: 2005

Format: web, paper

Destinataris: agents econòmics i socials, personal de l’Ajuntament, població en general.
Enllaç: http://www.terrassa.cat/xifres
Descripció: anàlisi dels principals indicadors sobre els que es mesura la sostenibilitat ambiental
de la ciutat.
Informe sobre impacte de la crisi econòmica a través de la informació relativa a l’activitat
judicial
Periodicitat: anual

Any inici: 2012

Format: web, paper

Destinataris: agents econòmics i socials, personal de l’Ajuntament, població en general.
Enllaç: http://www.terrassa.cat/xifres
Descripció: explotació de les dades disponible del Consejo General del Poder Judicial al
respecte.
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Informe sobre violència sobre les dones
Periodicitat: anual

Any inici: 2012

Format: web, paper

Destinataris: agents econòmics i socials, personal de l’Ajuntament, població en general.
Enllaç: http://www.terrassa.cat/xifres
Descripció: explotació de les dades disponible del Consejo General del Poder Judicial al
respecte.

Estudis d’avaluació de l’impacte econòmic i social d’esdeveniments públics
Periodicitat: anual

Any inici: 2013

Format: web, paper

Destinataris: polítics i tècnics municipals, agents econòmics.
Enllaç: http://www.terrassa.cat/xifres
Descripció: informes comprensius de resultats de l’impacte de la celebració d’esdeveniments
públics. Eina d’avaluació de les activitats, en ares a priorització en l’agenda municipal i en els
pressupostos: Fira Modernista, Denim, Jornades Gastronòmiques, Fira del Bolet, etc.

Articles i ponències metodològiques
Periodicitat: ad-hoc

Any inici: 2003

Format: web, paper

Destinataris: diferents públics en funció de la temàtica.
Enllaç: http://www.terrassa.cat/xifres
Descripció: textos de conferències a congressos i seminaris i articles ad-hoc per a blocs i
revistes.

Bloc Terrassa en xifres
Periodicitat: permanent

Any inici: 2014

Format: web

Destinataris: polítics i tècnics municipals, ciutadania en general.
Enllaç: http://terrassaenxifres.blogspot.com.es
Descripció: assaig d’un canal d’articles de síntesi vinculats a estudis i anàlisis temàtics, emprant
eines d’infografia interactiva.
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Vigiter – Sistema de vigilància tecnològica – Informes sobre empreses
Periodicitat: permanent

Any inici: 2004

Format: Access

Destinataris: alcalde, altres polítics i personal tècnic.
Enllaç: intranet de l’Ajuntament de Terrassa.
Descripció: base de dades sobre les empreses més importants de Terrassa i el seu sistema
urbà, a base d’informació capturada a internet.

Fons documental especialitzat en promoció econòmica i ocupació
Periodicitat: permanent

Any inici: 2005

Format: web

Destinataris: agents econòmics i socials, personal de l’Ajuntament, població en general.
Enllaç: http://www.fonsfoment.net/
Descripció: catàleg de publicacions i documentació disponible (sistema d’informació qualitatiu)
sobre desenvolupament econòmic i planificació estratègica. La plataforma de gestió va ser
desenvolupada pels alumnes del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de Terrassa
(UPC), mitjançant conveni.

Informe sobre l’oferta de sòl i sostre d’activitat econòmica a Terrassa - Preus
Periodicitat: permanent

Any inici: 2013

Format: web, paper

Destinataris: polítics i tècnics municipals.
Enllaç: http://www.terrassa.cat/xifres
Descripció: informe sintètic sobre les ofertes de sòl i sostre industrial a Terrassa (preus de venda
o lloguer) detectades als principals portals immobiliaris, segregades per districtes municipals.

Informe sobre l’oferta d’habitatge a Terrassa - Preus
Periodicitat: permanent

Any inici: 2016

Format: web, paper

Destinataris: polítics i tècnics municipals.
Enllaç: http://www.terrassa.cat/xifres
Descripció: informe sintètic sobre l’oferta de l’habitatge, territorialitzat per agrupament de barris i
districtes.
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Àgora Terrassa – Processos estratègics
Periodicitat: permanent

Any inici: 2013

Format: web, paper

Destinataris: ciutadania
Enllaç: http://www.agoraterrassa.cat
Descripció: endegament amb caràcter continu d’un dispositiu de processos de participació
ciutadana, lligat als processos de planificació i decisió estratègiques.

Enquesta sobre valors ciutadans (Enquesta IES Santa Eulàlia)
Periodicitat: permanent

Any inici: 2013

Format: web

Destinataris: ciutadania
Enllaç: http://www.terrassa.cat/xifres (article
https://elperfildelaciutat.wordpress.com/2016/06/17/enquestes-que-fan-ciutadania)
Descripció: plantejament, disseny, execució, procés de dades i anàlisi de resultats de les
enquestes concertades amb la comunitat educativa de l’IES Santa Eulàlia. Per a 2014, s’ha
emprat el dispositiu assajat l’any anterior per a aplicar-lo a una enquesta sobre fluxos de vida
urbana que ha demandat la utilització de suport cartogràfic i la seva digitalització. L’actuació
permet interactuar amb els alumnes de l’IES Santa Eulàlia en matèries de corresponsabilitat
ciutadana.

Enquesta sobre serveis públics
Periodicitat: experimental

Any inici: 2017

Format: web

Any inici: 2016

Format: web

Destinataris: ciutadania
Enllaç: http://www.terrassa.cat/xifres
Descripció: Baròmetre de ciutat

Projeccions demogràfiques
Periodicitat: experimental
Destinataris: Serveis interns
Enllaç: http://www.terrassa.cat/xifres
Descripció: projeccions demogràfiques enfocades als serveis bàsics municipals
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Pla de mandat (diagnosis, seguiment i avaluació)
Periodicitat: permanent

Any inici: 2011

Format: web.

Destinataris: polítics i tècnics municipals, ciutadania en general
Enllaç: http://www.terrassa.cat
Descripció: l’OESST participa en facilitar les dades estadístiques i en la redacció de documents
de diagnosi que permeten substanciar les línies estratègiques plantejades en el Pla de Mandat.

Informe i bloc de la xarxa El Perfil de la Ciutat (participació en la xarxa)
Periodicitat: permanent

Any inici: 1998

Format: web.

Destinataris: polítics i tècnics municipals, ciutadania en general.
Enllaç: http://www.perfilciutat.net i http://www.terrassa.cat/xifres
Descripció: anàlisi dels principals indicadors comparats en matèria de població, mercat de
treball, habitatge, activitat econòmica, teixit empresarial, cohesió social i sostenibilitat.
Grup de treball XODEL sobre avaluació de l’impacte econòmic i social d’esdeveniments
(coordinació i participació)
Periodicitat: ad-hoc

Any inici: 2015

Format: web

Destinataris: tècnics de la XODEL i altres tècnics municipals.
Enllaç: http://xodel.diba.cat
Descripció: coordinació del GT XODEL sobre valuació de l’impacte econòmic i social
d’esdeveniments públics, amb la finalitat de redactar un manual d’aplicació general.

Grup de treball XODEL sobre visualització i infografia de dades estadístiques (participació)
Periodicitat: ad-hoc

Any inici: 2015

Format: web

Destinataris: tècnics de la XODEL i altres tècnics municipals.
Enllaç: http://xodel.diba.cat
Descripció: analitzar les eines de visualització de dades estadístiques i realitzar un catàleg
permanent de les més rellevants per a l’ús dels tècnics dels observatoris.
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Grup de treball XODEL sobre economia social (participació)
Periodicitat: ad-hoc

Any inici: 2016

Format: web

Destinataris: tècnics de la XODEL i altres tècnics municipals
Enllaç: http://xodel.diba.cat
Descripció: mètodes de mesura i paper dels observatoris en l’anàlisi de les empreses
d’economia social.

Grup de treball XODEL sobre anàlisi de l’oferta / demanda de FP (participació)
Periodicitat: ad-hoc

Any inici: 2018

Format: web

Destinataris: tècnics de la XODEL i altres tècnics municipals
Enllaç: http://xodel.diba.cat
Descripció: mètodes de mesura i paper dels observatoris en l’anàlisi de les empreses
d’economia social.
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Observatoris supramunicipals
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Observatori del desenvolupament local de l'Alt Penedès i del
Garraf
Entitat: Mancomunitat Penedès Garraf
Responsable tècnic: Anna Mir i Serra
Adreça: Centre Àgora, Pl. Àgora, 1
Can Giró, Av. Cubelles, 88, baixos
Municipi: Vilafranca del Penedès
Vilanova i la Geltrú

Telèfon: 938 172 423 / 938 140 189

Web:
www.iniciativeseconomiques.com/banc
dedades

CP: 08720
08800
Correu electrònic:
amir@mancomunitat.cat
sievilafranca@mancomunitat.cat
sievilanova@mancomunitat.cat
Xarxes socials: https://twitter.com/mancomunitatpg

Àmbit territorial: comarca de l’Alt Penedès i del Garraf
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
1 tècnic al 100% i 1 tècnic al 25%
1 administrativa al 50%
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Productes i serveis
Banc de dades
Periodicitat: permanent

Any inici: 1986

Format: web

Destinataris: ajuntaments, representants polítics, sindicals, tècnics d’administracions,
representants entitats, tècnics entitats, empresaris, emprenedors, estudiants i la població en
general.
Enllaç: www.iniciativeseconomiques.com/bancdedades
Descripció: tota la informació socioeconòmica de les comarques de l’Alt Penedès i del Garraf
tant l’actualitzada com la històrica.
Observatori del mercat de treball al dia
Periodicitat: mensual

Any inici: 2000

Format: web

Destinataris: ajuntaments, representants polítics, sindicals, tècnics d’administracions,
representants entitats, tècnics entitats, empresaris, emprenedors, estudiants i la població en
general.
Enllaç: www.iniciativeseconomiques.com/bancdedades
Descripció: dades d’atur, contractació, comptes de cotització i treballadors afiliats i autònoms.

Informe municipal mensual
Periodicitat: mensual

Any inici: 2013

Format: web

Destinataris: els 33 ajuntaments dels municipis del Alt Penedès i Garraf.
Enllaç: www.iniciativeseconomiques.com/bancdedades
Descripció: els informes contenen dades d’atur, contractació, autònoms, empreses i assalariats.

Observatori del desenvolupament local
Periodicitat: trimestral

Any inici: 1995

Format: web

Destinataris: ajuntaments, representants polítics, sindicals, tècnics d’administracions,
representants entitats, tècnics entitats, empresaris, emprenedors, estudiants i la població en
general.
Enllaç: www.iniciativeseconomiques.com/bancdedades
Descripció: atur registrat i 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 i per grup professional, atur per sectors, contractació per mes d’inici i sector
econòmic, contractació per edats i per sexes, contractació per tipologia indicadors sectorials.
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Observatori de la immigració Alt Penedès-Garraf
Periodicitat: trimestral

Any inici: 2002

Format: web

Destinataris: ajuntaments, representants polítics, sindicals, tècnics d’administracions,
representants entitats, tècnics entitats, empresaris, emprenedors, estudiants i la població en
general.
Enllaç: www.iniciativeseconomiques.com/bancdedades
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.

Observatori mercat treball dels joves
Periodicitat: trimestral

Any inici: 2013

Format: web

Destinataris: ajuntaments, representants polítics, sindicals, tècnics d’administracions,
representants entitats, tècnics entitats, empresaris, emprenedors, estudiants i la població en
general.
Enllaç: www.iniciativeseconomiques.com/bancdedades
Descripció: contractació registrada de joves 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 dels joves per sexe i edat, per sector econòmic i nivell
d’estudis; atur registrat per municipis, mesos i sector econòmic.
AIS (Anuari d’indicadors socioeconòmics)
Periodicitat: anual

Any inici: 1991

Format: web, USB

Destinataris: ajuntaments, representants polítics, sindicals, tècnics d’administracions,
representants entitats, tècnics entitats, empresaris, emprenedors, estudiants i la població en
general.
Enllaç: www.iniciativeseconomiques.com/bancdedades
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.
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Observatori de la innovació de l’Alt Penedès
Periodicitat: puntual

Any inici: 2014

Format: paper

Destinataris: Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
Localització: Servei d’iniciatives econòmiques.
Descripció: l’objectiu de l’estudi és proporcionar informació actualitzada sobre l’ocupació i les
empreses d’alt contingut tecnològic i tecnologia mitjana-alta, d’empreses en tecnologies de la
informació i comunicació, d’empreses en indústries creatives, d’empreses exportadores, patents,
models d’utilitat, marques i dissenys industrials.
Servei de consultes
Periodicitat: diàriament
Destinataris: ajuntaments, representants polítics, sindicals, tècnics d’administracions,
representants entitats, tècnics entitats, empresaris, emprenedors, estudiants i la població en
general.
Enllaç: www.iniciativeseconomiques.com/bancdedades
Descripció: amb aquest servei es dóna la possibilitat de sol·licitar informació a mida referent al
mercat de treball i altres dades socioeconòmiques de què disposa l’Observatori. Les peticions es
poden realitzar per via telefònica, correu electrònic i presencialment.

Informació de dades a través de Twitter
Periodicitat: puntual

Any inici: 2017

Format: electrònic

Destinataris: població en general.
Localització: Servei d’iniciatives econòmiques.
Descripció: l’objectiu és informar de les actualitzacions de les dades d’atur, i adreçar-los a la
nostra pàgina web per tal de poder completar la informació.
Altres: mapeig i infografia de dades
Periodicitat: trimestral

Any inici: 2018

Format: web

Destinataris: ajuntaments, representants polítics, sindicals, tècnics d’administracions,
representants entitats, tècnics entitats, empresaris, emprenedors, estudiants i la població en
general.
Localització: Servei d’iniciatives econòmiques.
Descripció: dades gràfiques del mercat de treball.
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Observatori socioeconòmic de l’Anoia
Entitat: Ajuntament d’Igualada
Responsable tècnic: Joan Domingo
Adreça: Avinguda Barcelona, 105
Municipi: Igualada

CP: 08700

Telèfon: 938066555

Correu electrònic: domingoj@aj-igualada.net

Web: www.observatorianoia.cat

Xarxes socials:

Àmbit territorial: 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. 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:
1 tècnic/a al 70%
1 administratiu/va al 40%
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Productes i serveis
Informe econòmic de l’Anoia
Periodicitat: anual

Any inici: 1997

Format: web, PDF

Destinataris: agents socioeconòmics del territori, població en general.
Enllaç: http://observatorianoia.cat/informe-socioeconomic/
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 elaborat pel personal tècnic del
departament i és una síntesi de l’evolució socioeconòmica de la comarca. És un document de
referència al territori pel que fa a continguts, especialment pels agents socioeconòmics.

Igualada en xifres
Periodicitat: anual

Any inici: 2015

Format: web, PDF

Destinataris: agents socioeconòmics del territori, població en general.
Enllaç: http://observatorianoia.cat/igualada-en-xifres/
Descripció: és un informe que pretén recollir les principals dades socioeconòmiques relatives a
la ciutat d’Igualada, talment com fa l’informe econòmic anual, però centrades en la ciutat
d’Igualada. Repassa les principals variables socioeconòmiques en sèries temporals. Introdueix
també dades d’ensenyament i universitats.

Fitxes resum - municipals
Periodicitat: anual

Any inici: 2013

Format: web, PDF

Destinataris: agents socioeconòmics del territori, població en general.
Enllaç: http://observatorianoia.cat/fitxes-municipals/
Descripció: són un seguit de fitxes resum que contenen taules i gràfics relatius a la situació
socioeconòmica de cada municipi de la comarca de l’Anoia. Hi ha una fitxa per a cada municipi,
amb la informació municipal i la comparativa amb la situació comarcal. És una eina sintètica amb
informació sobre l’evolució demogràfica, la situació del mercat de treball, el teixit productiu, així
com del mercat immobiliari.
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Mapes temàtics de l’Anoia
Periodicitat: anual

Any inici: 2016

Format: web

Destinataris: agents socioeconòmics del territori, població en general.
Enllaç: http://observatorianoia.cat/mapes-tematics/
Descripció: són un seguit de mapes interactius, consultables on-line a través de la pàgina web
de l’observatori, amb la representació de la informació per municipis de diferents variables
socioeconòmiques.

Diagnosi de desenvolupament local
Periodicitat: anual

Any inici: 2008

Format: PDF

Destinataris: agents socioeconòmics del territori.
Enllaç:
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.
Aquesta informació és la que es fa servir de base per a la majoria de diagnosis requerides per les
diferents entitats finançadores de programes de desenvolupament local.

Informe de l’atur d’Igualada
Periodicitat: anual

Any inici: 2008

Format: PDF

Destinataris: agents socioeconòmics del territori.
Enllaç:
Descripció: es tracta del seguiment mensual de les dades d’atur desglossades per sectors, sexe
i edat dels aturats, i d’altres característiques.

Diagnosi de caracterització de les empreses d’Igualada
Periodicitat: anual

Any inici: 2009

Format: PDF

Destinataris: agents socioeconòmics del territori.
Enllaç:
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, etc. tot relacionant-lo amb
la seva evolució en el temps. A partir del 2016, aquest informe forma part de la publicació
‘Igualada en xifres’.
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Informe de l’activitat econòmica de la Conca d’Òdena
Periodicitat: anual

Any inici: 2016

Format: PDF

Destinataris: agents socioeconòmics del territori.
Enllaç:
Descripció: es tracta d’un anàlisi que recull diferents aspectes de la situació econòmica de la
Conca d’Òdena de manera global, repassant aspectes demogràfics, mercat de treball, l’atur, teixit
productiu i sectors industrials significatius.

Informes sectorials o temàtics
Periodicitat: puntual

Any inici:

Format: PDF

Destinataris: agents socioeconòmics del territori.
Enllaç:
Descripció: es tracta de documents que analitzen les principals característiques d’alguns sectors
específics amb pes a la comarca. Podem trobar informes sobres sectors de la ciutat d’Igualada o
bé de seguiment de certs indicadors, així informes de les dades més rellevants relatives a la
comarca de l’Anoia de l’Informe territorial de la província de Barcelona.
Consulta i descàrrega de dades on-line
Periodicitat: a demanda

Any inici: 2017

Format: web

Destinataris: agents socioeconòmics del territori, població en general.
Enllaç: http://observatorianoia.cat/consulta-de-dades/
Descripció: es tracta d’un servei que s’ofereix a través de la mateixa pàgina web de l’observatori,
en què els usuaris poden descarregar-se dades (i arxius) que s’usen per a l’elaboració dels
diferents estudis i/o informes. Aquestes dades estan classificades per àmbits temàtics i poden
seleccionar-se per variables, anys o municipis de la comarca, així com per zones comarcals.
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Col·laboració amb estudis de desenvolupament local o altres
Periodicitat: anual

Any inici:

Format:

Destinataris: agents socioeconòmics del territori, altres departaments de l’ajuntament.
Enllaç:
Descripció: es tracta de les col·laboracions que es fan amb altres departaments del propi
ajuntament, altres administracions locals o bé amb entitats de la ciutat. Es participa, per exemple,
en la diagnosi del Pla d’Inclusió i Cohesió social d’Igualada (impulsat pel Departament de Serveis
Socials), en el projecte comarcal Anoia Activa (d’execució conjunta entre l’Ajuntament d’Igualada i
el Consell Comarcal de l’Anoia), o bé s’aporten informacions per a altres iniciatives a càrrec de les
administracions o entitats d’Igualada i de la comarca de l’Anoia.

Servei d’atenció a consultes
Periodicitat: a demanda

Any inici:

Format: web, correu
electrònic

Destinataris: agents socioeconòmics del territori, població en general.
Enllaç: http://observatorianoia.cat/contacte/
Descripció: es tracta d’un servei que pot proporcionar dades segons la pròpia demanda dels
ciutadans o bé dels agents socials. Solen ser consultes referides a seguiment de dades de l’atur i
de la seva composició, de l’estructura empresarial, o bé consultes puntuals sobre projectes del
municipi o de la comarca en general.
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Observatori del Bages
Entitat: Ajuntament de Manresa
Responsable tècnic: Ramon Culleré
Adreça: Plaça Major, 1
Municipi: Manresa

CP: 08241

Telèfon: 938 782 396

Correu electrònic: rcullere@ajmanresa.cat

Web: www.manresa.cat

Xarxes socials:

Àmbit territorial: Bages
Any inici: 2001
Missió: coneixement de la situació social i econòmica de la comarca.
Objectius: al Bages es disposa d’un conveni signat entre la Cambra de Comerç de Manresa i
l’Ajuntament de Manresa. En virtut d’aquest conveni, les dues entitats elaboren de forma
coordinada els productes de l’Observatori del Bages.
Recursos humans:
1 tècnic (Ramon Culleré) al 100%
1 auxiliar tècnica (Déborah Puig-Pey) al 75%

Productes i serveis
Creixement econòmic i activitat empresarial al Bages 2012 – 2016. L’índex de dinamisme
empresarial
Periodicitat: anual

Any inici: 2009

Format: Web

Destinataris: responsables polítics, tècnics administració, agents socials, agents econòmics i
ciutadania.
Enllaç: www.cambramanresa.cat
Descripció: anàlisi de l’economia del Bages.
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Informe social de Manresa. Edició 2018
Periodicitat: bianual

Any inici: 2010

Format: web i paper

Destinataris: responsables polítics, tècnics administració, agents socials, agents econòmics i
ciutadania.
Enllaç: www.cambramanresa.cat
Descripció: anàlisi socioeconòmic del Bages.

Estructura empresarial del Bages. Edició 2018
Any inici: 2007
Periodicitat: anual

Format: web i paper

Destinataris: responsables polítics, tècnics administració, agents socials, agents econòmics i
ciutadania.
Enllaç: www.manresa.cat apartat: La ciutat, subapartat: informació socioeconòmica.
Descripció: anàlisi de l’estructura del teixit empresarial del Bages a partir d’informació del
Registre Mercantil.

Observatori del Bages
Periodicitat: trimestral

Any inici: 2012

Format: web

Destinataris: responsables polítics, tècnics administració, agents socials, agents econòmics i
ciutadania.
Enllaç: www.manresa.cat apartat: La ciutat, subapartat: informació socioeconòmica.
Descripció: recull de les dades bàsiques del mercat de treball del Bages.

Polígons i empreses del Bages
Periodicitat: permanent

Any inici: 2010

Format: web

Destinataris: responsables polítics, tècnics administració, agents socials, agents econòmics i
ciutadania.
Enllaç: www.poligonsbages.cat
Descripció: elaboració i explotació de les estadístiques sobre sòl industrial i polígons
empresarials de la comarca. Es tracta d’un recull estadístic sobre el sòl industrial i els polígons
empresarials del Bages, amb informació detallada de cada un dels cent polígons existents.
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Comerç – centre històric de Manresa
Periodicitat: trimestral

Any inici: 2013

Format: web

Destinataris: responsables polítics, tècnics administració, agents socials, agents econòmics i
ciutadania.
Enllaç: www.manresa.cat apartat: La ciutat, subapartat: informació socioeconòmica.
Descripció: recompte trimestral de les botigues obertes en els eixos comercials del Centre
Històric de Manresa. Aquest informe recull l’evolutiu de les botigues obertes en el Centre Històric
de la capital del Bages.

Atenció de consultes
Periodicitat: regular

Any inici: 2001

Format: telèfon i correu
electrònic
Destinataris: tècnics i agents relacionats amb el desenvolupament local, serveis locals
d’ocupació, entitats del tercer sector, ajuntaments, sindicats, empreses, premsa, estudiants, etc.
Enllaç:
Descripció: donar resposta a aquelles necessitats d’informació referents al mercat de treball i
desenvolupament local del Bages. Aquestes consultes es poden fer via telefònica, via web o via
correu electrònic.
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Observatori comarcal del Baix Llobregat
Entitat: Consell Comarcal del Baix Llobregat
Responsable tècnic: Andrés Andrés Jara
Adreça: Parc Torreblanca N-340 pk 1.249
Municipi: Sant Feliu de Llobregat

CP: 08980

Telèfon: 936 852 400

Correu electrònic: observatori@elbaixllobregat.cat

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

Xarxes socials: @observatoribl

Àmbit territorial: 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 i amb altres administracions i entitats en matèria de desenvolupament local.
Objectiu general 3: Realitzar una detecció periòdica de necessitats informatives del territori i dels
agents de desenvolupament local, així com un espai intern de recerca i formació continuada.
Recursos humans:
1 coordinador al 10%
2 tècnics/es al 100%
1 auxiliar administrativa al 5%
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Productes i serveis
Informe mensual d’atur registrat
Periodicitat: col·lecció (mensual)

Any inici: 1993

Format: pdf-web

Destinataris: responsables de les entitats de l’Acord de concertació territorial per al
desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, tècnics de les entitats de l’Acord de
concertació territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, altres
observatoris, població en general (pàgina web).
Enllaç: http://www.elbaixllobregat.cat/observatori/economia-i-treball?f[0]=field_tax_tipus_publicacio%3A1134
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.
Informe trimestral de conjuntura laboral
Periodicitat: col·lecció (trimestral)

Any inici: 1993

Format: pdf-web

Destinataris: responsables de les entitats de l’Acord de concertació territorial per al
desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, tècnics de les entitats de l’Acord de
concertació territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, altres
observatoris, població en general (pàgina web).
Enllaç: http://www.elbaixllobregat.cat/observatori/economia-i-treball?f[0]=field_tax_tipus_publicacio%3A1157
Descripció: informe on es publiquen dades de caràcter trimestral d’atur registrat, contractació
registrada i estructura productiva. Les dades que es publiquen són d’àmbit territorial municipal i
comarcal. Aquest informe publica les taules de dades en format excel per facilitar la consulta i el
resum de les dades en pdf per tal de tenir una visió global del trimestre en quant conjuntura
laboral del Baix Llobregat.
Informe trimestral d’ocupació hotelera i apartaments
Periodicitat: col·lecció (trimestral)

Any inici: 2008

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.
Enllaç: http://www.elbaixllobregat.cat/observatori/turisme?f[0]=field_tax_tipus_publicacio%3A1155
Descripció: informe trimestral de síntesi de dades d’ocupació hotelera de la comarca del Baix
Llobregat. Pel 2018 es preveu reprendre aquesta publicació tot adoptant els criteris i les dades de
la plataforma Tourism Data System de LABturisme.
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Nota de conjuntura laboral
Periodicitat: col·lecció (trimestral).

Any inici: 2010

Format: pdf-web

Destinataris: responsables de les entitats de l’Acord de concertació territorial per al
desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, tècnics de les entitats de l’Acord de
concertació territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, altres
observatoris, població en general (pàgina web).
Enllaç: http://www.elbaixllobregat.cat/observatori/economia-i-treball?f[0]=field_tax_tipus_publicacio%3A1207
Descripció: monogràfic on es tracten diverses temàtiques a partir de les dades que es tracten en
els informes trimestrals o semestrals sobre atur registrat, contractació registrada, estructura
productiva, regulació d’ocupació i sinistralitat laboral. L’objectiu del monogràfic és aprofundir una
mica més en les dades que treballa l’Observatori, passant de la vessant més descriptiva de les
dades a una més explicativa.
Informe de violència contra les dones
Periodicitat: col·lecció (trimestral)

Any inici: 2008

Format: pdf-web

Destinataris: Consell de les Dones del Baix Llobregat, responsables de les entitats de l’Acord de
concertació territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, tècnics de les
entitats de l’Acord de concertació territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix
Llobregat, altres observatoris, població en general (pàgina web).
Enllaç: http://www.elbaixllobregat.cat/observatori/igualtat?f[0]=field_tax_tipus_publicacio%3A1210
Descripció: els informes de violència contra les dones fan una explotació de les dades del
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.
Informe semestral de relacions laborals i qualitat en el treball
Periodicitat: col·lecció (semestral)

Any inici: 2013

Format: pdf-xls-web

Destinataris: responsables de les entitats de l’Acord de concertació territorial per al
desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, tècnics de les entitats de l’Acord de
concertació territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, altres
observatoris, població en general (pàgina web).
Enllaç: http://www.elbaixllobregat.cat/observatori/economia-i-treball?f[0]=field_tax_tipus_publicacio%3A1204
Descripció: informe on es publiquen dades de caràcter semestral de regulació d’ocupació i
sinistralitat laboral. Inclou les dades en excel i una síntesi de les dades en format pdf.
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L’ocupació als establiments hotelers i apartaments del Baix Llobregat a la Setmana Santa
Periodicitat: col·lecció (anual)

Any inici: 2013

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.
Enllaç: http://www.elbaixllobregat.cat/observatori/turisme?f[0]=field_tax_tipus_publicacio%3A1310
Descripció: pel 2018 es preveu reprendre aquesta publicació tot adoptant els criteris i les dades
de la plataforma Tourism Data System de LABturisme.
L’ocupació als establiments hotelers i apartaments del Baix Llobregat a l’estiu
Periodicitat: col·lecció (anual)

Any inici: 2011

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.
Enllaç: http://www.elbaixllobregat.cat/observatori/turisme?f[0]=field_tax_tipus_publicacio%3A1301
Descripció: pel 2018 es preveu reprendre aquesta publicació tot adoptant els criteris i les dades
de la plataforma Tourism Data System de LABturisme.
Informe socioeconòmic anual
Periodicitat: col·lecció (anual)

Any inici: 2005

Format: pdf-web

Destinataris: responsables de les entitats de l’Acord de concertació territorial per al
desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, tècnics de les entitats de l’Acord de
concertació territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, altres
observatoris, població en general (pàgina web).
Enllaç: http://www.elbaixllobregat.cat/observatori/economia-i-treball?f[0]=field_tax_tipus_publicacio%3A1205
Descripció: informe on es publiquen dades i s’analitzen indicadors demogràfics, econòmics i de
mercat de treball de l’últim any. L’informe es realitza considerant els col·lectius més sensibles a
les polítiques de desenvolupament local (dones, joves, majors de 45 anys i immigrants) com
també a les magnituds productives de l’economia. Número a número l’informe incorpora millores
metodològiques, de contingut i de format.

78

Anuari comarcal del Baix Llobregat - Dades municipals
Periodicitat: col·lecció (anual)

Any inici: 2004

Format: pdf- xls- web

Destinataris: responsables de les entitats de l’Acord de concertació territorial per al
desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, tècnics de les entitats de l’Acord de
concertació territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, altres
observatoris, població en general (pàgina web).
Enllaç: http://www.elbaixllobregat.cat/observatori/dades-municipals
Descripció: recull d’indicadors d’àmbit municipal i comarcal dels àmbits que treballa l’Observatori
Comarcal del Baix Llobregat: territori, medi ambient i comunicacions, demografia, economia,
activitat econòmica, mercat de treball, turisme, habitatge, educació, salut, serveis i prestacions
socials. Les dades municipals s’amplien anualment a mesura que les fonts d’informació amplien
l’accessibilitat de les dades a nivell municipal.
L’Anuari es publica en format excel la taula de dades, i en format pdf les notes de difusió: nota
d’estructura i nota de continguts.
Dades municipals de població estrangera resident
Periodicitat: col·lecció (anual)

Any inici: 2013

Format: web

Destinataris: responsables de les entitats de l’Acord de concertació territorial per al
desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, tècnics de les entitats de l’Acord de
concertació territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, altres
observatoris, població en general (pàgina web).
Enllaç:
http://www.elbaixllobregat.cat/observatori/tax/Dades%20municipals%20de%20poblaci%C3%B3%20estrangera

Descripció: mapeig a través de Google Maps i Google Fusion Tables de les dades de població
estrangera resident per cadascun dels municipis de la comarca. Es mostren els principals
indicadors per a cada municipi i es facilita un enllaç a l’Institut d’Estadística de Catalunya.
Actualització anual.
Informe anual de conjuntura del sector turístic
Periodicitat: col·lecció (anual)

Any inici: 2010

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.
Enllaç:
http://www.elbaixllobregat.cat/observatori/tax/Informe%20anual%20de%20conjuntura%20tur%C3%ADstica

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 econòmiques vinculades directament amb el turisme. L’informe també
inclou una revisió a les darreres tendències globals del sector com l’evolució del posicionament
de Barcelona a l’informe anual de l’ICCA.
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L’ocupació en establiments hotelers i apartaments. Baix Llobregat
Periodicitat: col·lecció (anual)

Any inici: 2010

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.
Enllaç: http://www.elbaixllobregat.cat/observatori/turisme?f[0]=field_tax_tipus_publicacio%3A1300
Descripció: pel 2018 es preveu reprendre aquesta publicació tot adoptant els criteris i les dades
de la plataforma Tourism Data System de LABturisme.
Nota Dades oficials de població a 1 de gener
Periodicitat: col·lecció (anual)

Any inici: 2010

Format: pdf-web

Destinataris: responsables de les entitats de l’Acord de concertació territorial per al
desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, tècnics de les entitats de l’Acord de
concertació territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, altres
observatoris, població en general (pàgina web).
Enllaç: http://www.elbaixllobregat.cat/observatori/poblacio?f[0]=field_tax_tipus_publicacio%3A1216
Descripció: a partir de la publicació, per part de l’Institut d’Estadística de Catalunya, del padró
continu d’habitants, l’OC-BL realitza una nota informativa amb les dades actualitzades del padró
per a tots els municipis del Baix Llobregat.
La natalitat al Baix Llobregat
Periodicitat: col·lecció (anual)

Any inici: 2010

Format: pdf-web

Destinataris: responsables de les entitats de l’Acord de concertació territorial per al
desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, tècnics de les entitats de l’Acord de
concertació territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, altres
observatoris, població en general (pàgina web).
Enllaç: http://www.elbaixllobregat.cat/observatori/poblacio?f[0]=field_tax_tipus_publicacio%3A1219
Descripció: nota informativa amb les principals dades de natalitat del darrer any disponible del
Baix Llobregat. S’inclouen dades de natalitat segons nacionalitat de la mare, situació de
convivència o edat.
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Estadística de variacions residencials al Baix Llobregat
Periodicitat: col·lecció (anual)

Any inici: 2010

Format: pdf-web

Destinataris: responsables de les entitats de l’Acord de concertació territorial per al
desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, tècnics de les entitats de l’Acord de
concertació territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, altres
observatoris, població en general (pàgina web).
Enllaç: http://www.elbaixllobregat.cat/observatori/poblacio?f[0]=field_tax_tipus_publicacio%3A1220
Descripció: l’OC-BL aprofita les dades que facilita l’IDESCAT de l’Estadística de Variacions
Residencials per elaborar una nota informativa respecte els fluxos migratoris del Baix Llobregat.
S’inclouen dades generals, d’estructura i segons nacionalitat i edat del migrant. A nivell municipal
s’inclouen els moviments migratoris entre els municipis de la comarca.
Macromagnituds econòmiques de la comarca. Dades municipals i comarcals
Periodicitat: col·lecció (anual)

Any inici: 2008

Format: pdf-web

Destinataris: responsables de les entitats de l’Acord de concertació territorial per al
desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, tècnics de les entitats de l’Acord de
concertació territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, altres
observatoris, població en general (pàgina web).
Enllaç: http://www.elbaixllobregat.cat/observatori/economia-i-treball/el-pibpm-del-baix-llobregatrepresenta-el-106-del-producte-interior
Descripció: l’Observatori publica de manera anual les macromagnituds econòmiques per al Baix
Llobregat. Es publiquen les dades que IDESCAT actualitza anualment del les macromagnituds
econòmiques de PIB i VAB a nivell municipal i comarcal.
Dades de RBFD a la comarca. Dades municipals i comarcals
Periodicitat: col·lecció (anual)

Any inici: 2013

Format: pdf-web

Destinataris: responsables de les entitats de l’Acord de concertació territorial per al
desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, tècnics de les entitats de l’Acord de
concertació territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, altres
observatoris, població en general (pàgina web).
Enllaç: http://www.elbaixllobregat.cat/observatori/economia-itreball?f[0]=field_tax_ambit_tematic_concret%3A1141&f[1]=field_tax_tipus_publicacio%3A1299
Descripció: la nota presenta l’explotació de dades comarcals i municipals de Renda Bruta
Familiar Disponible, amb mapes temàtics i els principals indicadors de distribució de la renda per
càpita i per principals recursos. La publicació d’aquesta nota està subjecta a l’actualització de les
dades per part de l’IDESCAT.
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Dades de violència contra les dones
Periodicitat: col·lecció (anual)

Any inici: 2010

Format: pdf-web

Destinataris: Consell de les Dones del Baix Llobregat, responsables de les entitats de l’Acord de
concertació territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, tècnics de les
entitats de l’Acord de concertació territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix
Llobregat, altres observatoris, població en general (pàgina web).
Enllaç: http://www.elbaixllobregat.cat/observatori/igualtat?f[0]=field_tax_tipus_publicacio%3A1302
Descripció: per tal de copsar l’evolució de les dades de violència contra les dones facilitades pel
Consejo General del Poder Judicial s’elabora un nota informativa amb les dades anuals de
violència contra les dones. Alhora s’aprofita aquesta publicació per a fer un recull de les dades
disponibles de violència contra les dones, així s’inclouen les dades del repositori estadístic del
ministeri de sanitat, serveis socials i igualtat, les dades del telèfon d’atenció a les dones víctimes
de violència masclista com també les estadístiques nacionals i internacionals que recullen la
presència de la violència masclista a la societat com també la percepció de seguretat de les
dones. Aquest informe és utilitzat pel Consell de les Dones com element de sensibilització davant
la violència masclista en la nostra societat (ja sigui explotant les dades del CGPJ com demandant
més dades de violència (actualitzant enquestes existents o recollint registres existents no
publicats).
Dades d’ensenyament del Baix Llobregat: escolarització i èxit escolar
Periodicitat: col·lecció (anual)

Any inici: 2011

Format: pdf-web

Destinataris: responsables de les entitats de l’Acord de concertació territorial per al
desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, tècnics de les entitats de l’Acord de
concertació territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, tècnics
municipals dels departaments d’ensenyament i regidors/es d’educació, altres observatoris,
població en general (pàgina web).
Enllaç: http://www.elbaixllobregat.cat/observatori/educacio?f[0]=field_tax_tipus_publicacio%3A1303
Descripció: amb la intenció d’elaborar una radiografia de les característiques de l’escolarització
al Baix Llobregat, es presenta una breu explotació dels principals nivells educatius. Les dades
publicades corresponen als ensenyaments de règim general a partir de les estadístiques del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
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L’oferta formativa post obligatòria
Periodicitat: col·lecció (anual)

Any inici: 2011

Format: pdf-web

Destinataris: responsables de les entitats de l’Acord de concertació territorial per al
desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, tècnics de les entitats de l’Acord de
concertació territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, tècnics
municipals dels departaments d’ensenyament i regidors/es d’educació, altres observatoris,
població en general (pàgina web).
Enllaç: http://www.elbaixllobregat.cat/observatori/educacio?f[0]=field_tax_tipus_publicacio%3A1304
Descripció: mitjançant la col·laboració dels serveis territorials Baix Llobregat-Anoia del
Departament d’Ensenyament, es realitza una explotació de l’oferta formativa post obligatòria
(cicles formatius i Batxillerat) del Baix Llobregat. Aquesta publicació esdevé eina de treball per a
agents socials diversos del territori: des de responsables d’educació municipals fins associacions i
agències empresarials.
Mobilitat per raons d’estudi
Periodicitat: col·lecció (anual)

Any inici: 2013

Format: pdf -web

Destinataris: responsables de les entitats de l’Acord de concertació territorial per al
desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, tècnics de les entitats de l’Acord de
concertació territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, tècnics
municipals dels departaments d’ensenyament i regidors/es d’educació, altres observatoris,
població en general (pàgina web).
Enllaç: http://www.elbaixllobregat.cat/observatori/poblacio?f[0]=field_tax_ambit_tematic_concret%3A1154
Descripció: aprofitant la publicació de l’Estadística de Mobilitat Obligada i les dades facilitades
per l’Idescat de mobilitat per raons d’estudi per als municipis del Baix Llobregat, l’OC-BL elabora
un informe analitzant aquesta informació.

83

Informe seguiment crisi
Periodicitat: col·lecció (anual)

Any inici: 2015

Format: pdf -web

Destinataris: responsables de les entitats de l’Acord de concertació territorial per al
desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, tècnics de les entitats de l’Acord de
concertació territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, altres
observatoris, població en general (pàgina web).
Enllaç:
http://www.elbaixllobregat.cat/observatori/economia-i-treball?f[0]=field_tax_tipus_publicacio%3A1206

Descripció: informe de seguiment de l’impacte de la crisi al Baix Llobregat a partir de les dades
de mercat de treball, estructura productiva i les dades que publica trimestralment el Consejo
General del Poder Judicial (efecte de la crisi en els òrgans judicials). Considerant l’abast
econòmic i social d’aquesta crisi a nivell comarcal l’OC-BL realitzarà de manera anual aquest
seguiment sense preveure la finalització del mateix (ja que no es preveu recuperar els valors dels
indicadors observats amb anterioritat al 2008).
Informe Les Dones en el mercat de treball
Periodicitat: col·lecció (anual)

Any inici: 2016

Format: pdf-web

Destinataris: Consell de les Dones del Baix Llobregat, responsables de les entitats de l’Acord de
concertació territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, tècnics de les
entitats de l’Acord de concertació territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix
Llobregat, altres observatoris, població en general (pàgina web).
Enllaç:
http://www.elbaixllobregat.cat/observatori/economia-i-treball?f[0]=field_tax_tipus_publicacio%3A1318

Descripció: des de 2014 es realitza un informe anual de la situació de les dones en el mercat de
treball. Un dels objectius principals del mateix és conèixer la situació actual de les dones del Baix
Llobregat en el mercat de treball i que aquest informe serveixi com a eina de treball del Consell de
les Dones. Aquesta publicació s’ha consolidat com a producte regular de l’Observatori.
Dades municipals d’IRPF
Periodicitat: col·lecció (anual)

Any inici: 2018

Format: pdf-xls-web

Destinataris: responsables de les entitats de l’Acord de concertació territorial per al
desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, tècnics de les entitats de l’Acord de
concertació territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, altres
observatoris, població en general (pàgina web).
Enllaç:
Descripció: el 2017 es realitza a nivell intern una exploració de les dades publicades per l’AEAT
de l’IRPF a nivell municipal. A partir dels resultats obtinguts es considera realitzar una sèrie de
productes derivats d’aquestes dades: Un informe de dades; un conjunt de fitxes municipals amb
les dades bàsiques d’IRPF i un excel interactiu de dades municipals.
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Estructura empresarial del Baix Llobregat. Anàlisi del Sistema Anual de Balanços Ibèrics
(SABI)
Periodicitat: sense definir

Any inici: 2018

Format: pdf-web

Destinataris: responsables de les entitats de l’Acord de concertació territorial per al
desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, tècnics de les entitats de l’Acord de
concertació territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, tècnics
municipals dels departaments d’ensenyament i regidors/es d’educació, altres observatoris,
població en general (pàgina web).
Enllaç:
Descripció: aprofitant l’informe que publica Diputació de Barcelona de l’anàlisi de l’estructura
empresarial de la demarcació de Barcelona, l’OC-BL publicarà una nota informativa tot recollint
les dades comarcals publicades en aquest informe. L’objectiu d’aquesta publicació és ampliar els
coneixements d’estructura empresarial amb aquesta font d’informació (SABI) que fins ara no
s’havia emprat a nivell comarcal.
Cooperatives del Baix Llobregat
Periodicitat: col·lecció (anual)

Any inici: 2016

Format: pdf-web

Destinataris: intern. Personal tècnic Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat.
Enllaç:
Descripció: resultat de la col·laboració amb el projecte d’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat,
l’OC-BL depura i manté una base de dades amb les cooperatives del Baix Llobregat. L’objectiu
final d’aquesta base de dades és servir de suport per a les diagnosis del projecte.
Millora i manteniment de la nova pàgina web
Periodicitat: a demanda

Any inici: 2017

Format: web

Destinataris: responsables de les entitats de l’Acord de concertació territorial per al
desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, tècnics de les entitats de l’Acord de
concertació territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, altres
observatoris, població en general (pàgina web).
Enllaç: http://www.elbaixllobregat.cat/observatori/
Descripció: després del llançament de la nova pàgina web de l’Observatori en el primer trimestre
de 2017 es preveu continuar millorant l’accessibilitat i estructura de la web com mantenint els
continguts de la mateixa al llarg de 2018.
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Difusió productes a la web
Periodicitat: a demanda

Any inici:

Format: pdf-web

Destinataris: responsables de les entitats de l’Acord de concertació territorial per al
desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, tècnics de les entitats de l’Acord de
concertació territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, altres
observatoris, població en general (pàgina web).
Enllaç: http://www.elbaixllobregat.cat/observatori/
Descripció: amb la nova web del Consell Comarcal i la major relació amb els mitjans de
comunicació locals, s’ha donat una major importància a la difusió dels productes que publica l’OCBL. Així, per a cada producte que es publica es realitza una breu nota de premsa amb la síntesi
de la informació continguda en aquest com un major esforç en la visualització de la informació.
Difusió productes a la web mitjançant visualització de la informació
Periodicitat: a demanda

Any inici: 2015

Format: web

Destinataris: responsables de les entitats de l’Acord de concertació territorial per al
desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, tècnics de les entitats de l’Acord de
concertació territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, altres
observatoris, població en general (pàgina web).
Enllaç: http://www.elbaixllobregat.cat/observatori/recursos/infografies
Descripció: aprofitant els recursos de visualització de dades disponible, l’OC-BL treballa amb
infografies per tal de millorar la difusió de la informació de les publicacions realitzades. Durant el
2016 i el 2017 hem treballat amb els recursos infogràfics infogram i piktochart. Les infografies que
es realitzen són de caràcter regular (per a ampliar la difusió dels informes mensuals d’atur,
trimestrals de violència i turisme o anuals de turisme i socioeconòmics) o puntual (per a senyalar
algunes publicacions puntuals realitzades per l’Observatori).
Difusió productes a la web de la XODEL
Periodicitat: a demanda

Any inici: 2014

Format: web

Destinataris: responsables de les entitats de l’Acord de concertació territorial per al
desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, tècnics de les entitats de l’Acord de
concertació territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, altres
observatoris, població en general.
Enllaç: http://xodel.diba.cat/
Descripció: publicació a l’espai web de la Xarxa d’Observatoris de la Província de Barcelona dels
productes més significatius i de major difusió de l’Observatori. Alhora, participació en la
dinamització d’aquesta xarxa i creació de nous continguts.
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Difusió productes a la web estudis locals
Periodicitat: a demanda

Any inici: 2017

Format: web

Destinataris: responsables de les entitats de l’Acord de concertació territorial per al
desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, tècnics de les entitats de l’Acord de
concertació territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, altres
observatoris, població en general.
Enllaç: http://www.estudislocals.cat
Descripció: a iniciativa de la Diputació de Barcelona es posa en marxa la web estudis locals (el 7
de febrer es preveu el seu llançament). Entre d’altres objectius es vol difondre l’activitat analítica
local de les entitats de la demarcació, així es recolliran tots aquells estudis i publicacions realitzats
al Baix Llobregat on l’objecte d’estudi sigui la comarca. L’OC-BL recollirà en els primers mesos de
l’any aquestes publicacions per tal de ser difosos en la nova pàgina web.
Dinamització del compte twitter
Any inici: 2011
Format:
658 seguidors
Destinataris: responsables de les entitats de l’Acord de concertació territorial per al
desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, tècnics de les entitats de l’Acord de
concertació territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, altres
observatoris, població en general.
Periodicitat: a demanda

Enllaç: https://twitter.com/observatoribl
Descripció: elaboració i publicació de piulades referents als productes que es publiquen a
l’Observatori. Cada producte té una mitjana de 5 tuits.
Al gener de 2018 tenim 658 seguidors (56 més que l’any passat), seguim a 208 tuitaires, formem
part de 41 llistes dels usuaris i s’han publicat 1.285 tuits.
La ràtio seguidors-seguits és de 3,2 seguidors per cada tuitaire que seguim.
Tenim una mitjana de 188 impressions per tuit i 4,7 interaccions per tuit.
Els 3 tuits amb major impacte del darrer any van ser:
1. La bretxa salarial existeix i és major entre les grans i entre les que menys guanyen
#8M #corregimladesigualtat @donesllobregat
2. Al #BaixLlobregat hi ha 156.612 dones afiliades a la Seguretat social, un 11,5% menys
que homes #8M #corregimladesigualtat
3. 2016, consolidació del turisme com a motor econòmic del #BaixLlobregat
@TurismeBaixLlob

87

Consultes
Periodicitat: a demanda i regulars

Any inici: 1993

Format: web, paper, CD,
DVD, etc.

Destinataris: tothom que accedeixi al servei de consultes de l’Observatori
Enllaç: http://www.elbaixllobregat.net/analisi/indexN.asp?id_menu=568
Descripció: atenció a les consultes directes, internes (del propi Consell Comarcal del Baix
Llobregat) i externes. Les consultes poden ser de qualsevol àmbit de treball de l’OC-BL i poden
ser de caràcter permanent o puntual. 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. S’inclouen consultes de diferents mitjans de
comunicació i entrevistes a ràdios locals, consultes d’estudiants universitaris i d’institut per a
treball de recerca o consultes d’empreses que sol·liciten dades per a estudis de mercat.
El perfil de les consultes del 2017 és el següent:
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Presentació de productes i jornades d’anàlisi socioeconòmica
Periodicitat: a demanda.

Any inici:

Format:

Destinataris: responsables de les entitats de l’Acord de concertació territorial per al
desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, tècnics de les entitats de l’Acord de
concertació territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat, altres
observatoris, població en general.
Enllaç:
Descripció: participació en jornades d’anàlisi socioeconòmica i/o presentacions de productes,
l’objectiu de les quals és fer difusió de la informació que treballa l’Observatori d’una manera més
directa i aplicada.
Col·laboració amb altres àrees i departaments del Consell Comarcal
Periodicitat: a demanda.

Any inici:

Format:

Destinataris: altres àrees i departaments del Consell Comarcal.
Enllaç:
Descripció: col·laboració activa aportant coneixement de l’Observatori a altres àrees i
Departaments del propi Consell Comarcal. Majoritàriament aquesta col·laboració es realitza sota
demanda de les àrees i departaments.
En el 2017 les àrees que més han compta amb la col·laboració de l’Observatori han estat:
Igualtat, Presidència, Gerència, Promoció Econòmica i Consorci de Turisme. En el 2018 ja es
preveuen aquestes col·laboracions:
En l’Àrea de Desenvolupament Estratègic:
a) Seguiment de personal en pràctiques i de programes,
b) Participació en diagnosis de programes,
c) Participació en l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat i
d) Col·laboració amb AODL de prospecció empresarial.
e) Col·laboració amb el programa UBICAT:
- Elaborant informes mensuals d’atur i contractació i trimestrals d’activitat econòmica
adaptats a la seva demanda.
- Participant en les sessions de seguiment.
En el Consorci de Turisme del Baix Llobregat:
a) Participació en les dades d’ocupació hotelera.
En l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials:
a) Col·laboració regular preparatòria de les comissions de treball i jornades.
En el Consell Econòmic i Social:
a) Participació en les sessions de treball
b) Realització de documents de debat i reflexió entorn la realitat social i econòmica de la
comarca.
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Participació en la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local
Periodicitat: regular

Any inici:

Format:

Destinataris: Consell Comarcal del Baix Llobregat, Diputació de Barcelona i altres Observatoris
membres de la Xarxa.
Enllaç:
Descripció: participació en les reunions periòdiques i grups de treball de la XODEL.
Per al 2018 es preveu la participació en els grups de treball indicadors de benestar, visualització
de dades i formació professional. En el 2018, l’OC-BL s’incorpora al grup de treball de formació
professional que té com a principal objectiu proposar una adequació metodològica de les famílies
professionals a les activitats econòmiques com també realitzar una projecció de les necessitats
formatives futures. Respecte als grups de treball restants, l’OC-BL participarà en les sessions de
treball tot aportant el coneixement adquirit.
Participació activa en la comunitat virtual xodel.diba.cat mitjançant la difusió d’articles o ponències
relacionades amb la tasca de la XODEL i la participació en els diferents debats que puguin sorgir.
Per al 2018 es preveu l’assistència a jornades, cursos de formació i la visita a centres de recerca.
Espai intern de recerca
Periodicitat: regular

Any inici:

Format: web, paper, CD,
DVD, etc.

Destinataris: Observatori Comarcal del Baix Llobregat, Consell Comarcal del Baix Llobregat.
Enllaç:
Descripció: l’espai intern de recerca vol reflexionar sobre diferents temes que sovint no es
tracten en la feina del dia a dia però que poden ser susceptibles de ser treballats des de
l’Observatori per tal de millorar el seu servei. En aquests espais interns de recerca es preveu la
participació puntual d’altres membres del Consell Comarcal o, si s’escau, de tècnics municipals
interessats en l’àmbit de treball.
Participació en els TEB ESA BIC
Periodicitat: a demanda

Any inici:

Format:

Destinataris: Consell Comarcal del Baix Llobregat.
Enllaç:
Descripció: l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat participa en el tribunal de selecció
d’iniciatives empresarials a incubar en el centre d’incubació d’empreses (BIC ESA) situat al Parc
Mediterrani de la Tecnologia de la UPC (Castelldefels).
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Observatori del Barcelonès
Entitat: Consell Comarcal del Barcelonès
Responsable tècnic: Jesús de la Varga
Adreça: Carrer de les Tàpies, 4, 3r
Municipi: Barcelona

CP: 08001

Telèfon: 935 534 992

Correu electrònic: consell@barcelones.cat

Web:
http://pacte.barcelones.cat/ca/094/Obs
ervatori-del-mercat-de-treball

Xarxes socials:

Àmbit territorial: comarca del Barcelonès
Any inici: 2001
Missió: aprofundir en el coneixement de la realitat social, econòmica, territorial i ambiental de la
comarca del Barcelonès. 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, per tal de donar suport a la presa de decisions en l'àmbit de les polítiques actives
d'ocupació i desenvolupament local.
 Optimitzar els recursos i instruments d'anàlisi del territori fent productes d'abast comarcal que
permeten obtenir una visió global.
 Fomentar la difusió i el debat entre els agents socioeconòmics al voltant dels diversos aspectes
que incideixen en les polítiques actives d’ocupació i desenvolupament local.
Recursos humans:
Un tècnic mig a mitja jornada.
Un tècnic mig amb dedicació esporàdica.
Direcció a càrrec del cap de l’Oficina de Territori.
Suport de l’estructura administrativa i els serveis generals del Consell Comarcal del Barcelonès.
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Productes i serveis
Evolució mensual de l’atur registrat al Barcelonès
Periodicitat: col·lecció ( mensual)

Any inici: 2008

Format: web

Destinataris: tècnics i electes dels ens locals i altres administracions públiques que operen al
territori, agents socials i econòmics, escoles universitats i centres de formació, mitjans de
comunicació i població en general del Barcelonès
Enllaç: http://pacte.barcelones.cat/ca/109/Publicacions-mensuals
Descripció: informe mensual per seguir de prop i amb immediatesa els efectes de la crisi al
mercat de treball del Barcelonès, per aportar informació bàsica amb rapidesa.

Informe trimestral sobre el mercat de treball dels joves del Barcelonès
Periodicitat: col·lecció (trimestral)

Any inici: 2013

Format: web

Destinataris: pensat específicament pels tècnics de joventut dels cinc municipis i els del Consell
Comarcal del Barcelonès, però també per a tècnics i electes dels ens locals i altres
administracions públiques que operen al territori, agents socials i econòmics, escoles, universitats
i centres de formació, mitjans de comunicació i jovent i població en general del Barcelonès.
Enllaç: http://pacte.barcelones.cat/ca/1010/Publicacions-trimestrals
Descripció: document per seguir específicament l’evolució del mercat de treball del col·lectiu dels
joves. La periodicitat trimestral ofereix informació actualitzada i alhora permet relativitzar els
efectes de l’estacionalitat al mercat de treball. Els informes també inclouen un apartat amb
explotació de dades que s’actualitzen anualment (sobretot demografia, ensenyament secundari,
universitari, etc.) El format dels informes és molt visual, les dades es presenten mitjançant
gràfiques i taules de lectura fàcil i que ressalten els resultats més rellevants que contribueixin més
a la caracterització dels joves del Barcelonès. Va acompanyat de comentaris breus, en format
punts, dels resultats més destacats.
És un encàrrec de l’Oficina de Joventut i Habitatge del Consell Comarcal del Barcelonès, acordat
amb les regidories de joventut dels cinc municipis.
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Informe socioeconòmic anual
Periodicitat: col·lecció (anual)

Any inici: 2006

Format: web

Destinataris: tècnics i electes dels ens locals i altres administracions públiques que operen al
territori, agents socials i econòmics, escoles, universitats i centres de formació, mitjans de
comunicació i població en general del Barcelonès.
Enllaç: http://pacte.barcelones.cat/ca/1011/Publicacions-anuals
Descripció: aporta una visió del conjunt del territori, tot analitzant com canvien els temes amb
valor estratègic dins de la planificació, especialment els relacionats amb la demografia, el mercat
de treball i l’activitat econòmica a la comarca. Pretén documentar l’evolució dels aspectes clau del
territori i millorar-ne el coneixement.
En funció de les necessitats específiques de cada moment, aquest informe anual s’adapta i
s’especialitza en la temàtica i àmbit territorial que sigui requerit.
Seminari de l’Observatori del Mercat del Treball
Format: presencial i per la
documentació generada web
Destinataris: especialment adreçat a tècnics i electes dels ens locals i altres administracions
públiques que operen al territori i agents socials i econòmics.
Periodicitat: col·lecció (anual)

Any inici: 2001

Enllaç: http://pacte.barcelones.cat/ca/1012/Altres-documents
Descripció: jornada de treball presencial amb ponències a càrrec d’experts per analitzar i
fomentar el debat territorial al voltant dels canvis de conjuntura econòmica, les perspectives del
mercat de treball, l'impacte de les polítiques actives i de desenvolupament local realitzades al
territori, l’evolució de l’entorn, etc.
Quaderns socioeconòmics del Barcelonès
Periodicitat: col·lecció (anual)

Any inici: 2006

Format: web

Destinataris: tècnics i electes dels ens locals i altres administracions públiques que operen al
territori, agents socials i econòmics, escoles, universitats i centres de formació, mitjans de
comunicació i població en general del Barcelonès.
Enllaç: http://pacte.barcelones.cat/ca/1012/Altres-documents
Descripció: és una manera de fomentar la difusió i el debat al voltant de temes específics
d’interès pel territori, amb l’edició i publicació d’estudis, informes, ponències de jornades, etc.
seguint el format de les publicacions periòdiques col·leccionables.
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Consultes a mida
Periodicitat: a demanda

Any inici: 2001

Format: electrònic

Destinataris: tècnics i electes dels ens locals i altres administracions públiques que operen al
territori, agents socials i econòmics, escoles, universitats i centres de formació, mitjans de
comunicació i població en general del Barcelonès.
Enllaç:
Descripció: servei obert a tothom que ofereix respostes a mida concretes i individualitzades a
qualsevol tipus de consulta dels àmbits de treball de l’Observatori. En funció de la demanda la
resposta pot ser que sigui només una xifra o dada concreta, o, si és necessari, elaborar un
informe específic. Inclou el suport a estudis i anàlisis d’altres àrees del CCB, ja sigui proveint de
dades i explotacions a mida o participant al seguiment d’estudis contractats a tercers.
Col·laboracions amb altres entitats del territori
Periodicitat: a demanda

Any inici: 2017

Format: paper/web

Destinataris: en funció del producte. N’hi ha d’interns, adreçats a les pròpies entitats, i d’altres de
públics, adreçats a tècnics i electes dels ens locals i altres administracions públiques que operen
al territori, agents socials i econòmics, escoles, universitats i centres de formació, mitjans de
comunicació i població en general del Barcelonès.
Enllaç:
Descripció: elaboració de productes a demanda, en col·laboració amb altres entitats del territori,
en funció de les necessitats i requeriments que es plantegin.
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Observatori de desenvolupament local del Berguedà
Entitat: Agència de Desenvolupament del Berguedà
Responsable tècnic: Carles Pastor Hernàndez
Adreça: Plaça Sant Joan, 16 1r. pis
Municipi: Berga

CP: 08600

Telèfon: 938 247 700 ext. 207

Correu electrònic: agencia@adbergueda.cat

Web: www.adbergueda.cat

Xarxes socials:
Facebook: https://www.facebook.com/adbergueda
Twitter: https://twitter.com/ADBergueda
Youtube: http://www.youtube.com/user/ADBergueda

Àmbit territorial: comarca del Berguedà (àmbit territorial supramunicipal de 31 municipis).
Any inici: 1990
Missió: l’Observatori de Desenvolupament Econòmic genera i recull la informació sobre l’evolució
de l’ocupació i del teixit econòmic de la comarca per tal de 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.
Igualment, es tracta d’una eina de suport al marc de l’Oficina de Gestió Estratègica per donar
suport tant a la dimensió executiva com a la participativa en l’estructura de desenvolupament
econòmic territorial comarcal que és l’Agència de Desenvolupament del Berguedà.
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 a través de:
•El coneixement de la realitat social i econòmica de la comarca.
•Dades objectives de l’evolució de l’activitat econòmica i el mercat de treball.
•Suport a la presa de decisions en l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació.
•Suport a la presa de decisions i la planificació dels agents econòmics i socials vers una
perspectiva estratègica d’elaboració de polítiques de desenvolupament comarcal.
•Suport en els processos de seguiment i avaluació de les polítiques públiques per una
implantació més eficient de les mateixes.
•Difusió d’anàlisis sobre activitat econòmica adaptats a les necessitats dels agents econòmics i
socials comarcals.
•Realització i difusió d’estudis realitzats transversalment amb els diferents serveis de l’Agència.
•Comunicació, notes de premsa i facilitació d’informació socioeconòmica via web.
•Elaboració i desplegament de l’Estratègia Berguedana 2015-2022 i del seu Pla d’Acció.
•Participació en xarxes i projectes, tant nacionals com internacionals.
Recursos humans: 1 tècnic al 20%, 1 tècnic al 100%
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Productes i serveis
Butlletí dades atur
Format: infografia, web,
xarxes socials
Destinataris: agents socials i econòmics del Berguedà, tant del sector públic com privat; i públic
general interessat.
Periodicitat: mensual

Any inici: 2005

Enllaç: http://www.adbergueda.cat/serveis.php?recurs_id=24&categoria=3&taula=mod_serveis
Descripció: butlletí d’informació socioeconòmica comarcal de caràcter permanent que s’edita
amb periodicitat mensual. Recull i anàlisi de dades d’atur registrades del mes. L’anàlisi de les
dades es realitza de forma segregada en funció del sexe, edat, nivell d’estudis, sector econòmic, i
durada de la demanda. La difusió es realitza internament en tots els serveis de l’Agència i
externament d’accés públic via web, xarxes socials i butlletí electrònic. Producte: Infografia
mensual de dades d’atur comarcal.
Butlletí dades contractació
Format: infografia, web,
xarxes socials
Destinataris: agents socials i econòmics del Berguedà, tant del sector públic com privat; i públic
general interessat.
Periodicitat: mensual

Any inici: 2005

Enllaç: http://www.adbergueda.cat/serveis.php?recurs_id=24&categoria=3&taula=mod_serveis
Descripció: butlletí d’informació socioeconòmica comarcal de caràcter permanent que s’edita
amb periodicitat mensual. Recull i anàlisi de dades de contractació laboral registrades del mes.
L’anàlisi de les dades es realitza de forma segregada en funció del sexe, edat, nivell d’estudis,
sector econòmic, i tipus de contracte. La difusió es realitza internament en tots els serveis de
l’Agència i externament d’accés públic via web, xarxes socials i butlletí electrònic. Producte:
Infografia mensual de dades de contractació comarcal.
Infografia dades ocupació turística
Periodicitat: mensual

Any inici: 2016

Format: infografia, web, xarxes socials

Destinataris: agents socials i econòmics del Berguedà, tant del sector públic com privat; i públic
general interessat.
Enllaç: http://www.adbergueda.cat/serveis.php?recurs_id=24&categoria=3&taula=mod_serveis
Descripció: butlletí d’informació socioeconòmica de caràcter permanent que s’edita amb
periodicitat de Setmana Santa i els mesos de juny a setembre. Recull i anàlisi de dades
d’ocupació turística del mes en allotjament de turisme rural, hotels i càmpings, i la seva
comparativa amb la província. La difusió es realitza internament en tots els serveis de l’Agència i
externament d’accés públic via web, xarxes socials i butlletí electrònic. Producte: Infografia de
dades d’ocupació turística comarcal.
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Infografia dades activitat econòmica
Periodicitat: trimestral

Any inici: 2018

Format: infografia, web, xarxes socials

Destinataris: agents socials i econòmics del Berguedà, tant del sector públic com privat; i públic
general interessat.
Enllaç: http://www.adbergueda.cat/serveis.php?recurs_id=24&categoria=3&taula=mod_serveis
Descripció: butlletí d’informació socioeconòmica comarcal de caràcter permanent que s’edita
amb periodicitat trimestral. Recull i anàlisi de dades de les empreses i la seva evolució i pes per
sectors. La difusió es realitza internament en tots els serveis de l’Agència i externament d’accés
públic via web, xarxes socials i butlletí electrònic. Producte: Infografia trimestral de dades
d’activitat econòmica.
Informe socioeconòmic anual de la comarca del Berguedà
Periodicitat: anual

Any inici: 2005

Format: web, pdf

Destinataris: agents socials i econòmics del Berguedà, tant del sector públic com privat; i públic
general interessat.
Enllaç: http://www.adbergueda.cat/serveis.php?recurs_id=24&categoria=3&taula=mod_serveis
Descripció: informe anual de caràcter permanent del resum de les dades socioeconòmiques
comarcals. Recull i anàlisi de dades de demografia, activitat econòmica, atur, població activa.
Producte: Butlletí anual de dades socioeconòmiques comarcals.
Memòria anual Agència Desenvolupament del Berguedà
Periodicitat: anual

Any inici: 2013

Format: web, pdf, paper

Destinataris: agents socials i econòmics del Berguedà, tant del sector públic com privat; i públic
general interessat així com d’altres administracions públiques.
Enllaç: http://www.adbergueda.cat/l-agencia/publicacions.php
Descripció: memòria anual de caràcter permanent del recull d’activitats realitzades, i avaluació i
seguiment dels programes mitjançant indicadors numèrics i qualitatius. Producte: Memòria anual
d’indicadors de seguiment i avaluació.
Pla d’acció comarcal de promoció econòmica
Periodicitat: anual

Any inici: 2018

Format: pdf

Destinataris: personal directiu i executiu de l’Agència, el Consell Comarcal i els Ajuntaments.
Enllaç: http://www.adbergueda.cat/desenvolupament-local.php
Descripció: informe anual de caràcter permanent de la consecució dels objectius i resultats del
pla, així com de l’avaluació i seguiment de les actuacions previstes en el pla. Producte: Informe
anual del Pla d’Acció de promoció econòmica del Berguedà.
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Suport a la planificació i diagnosi territorial
Periodicitat: anual

Any inici: 2012

Format: pdf

Destinataris: personal directiu i executiu de l’Agència, el Consell Comarcal i els Ajuntaments.
Enllaç: http://www.adbergueda.cat/desenvolupament-local.php
Descripció: realització de documents i participació activa en la planificació i diagnosi local i
comarcal a demanda de serveis o programes de l’Àgència o els agents públics. Productes:
- Pla Acció 2018-2022 per projectes que ha de formar part del document “Estratègia Berguedana”
-Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial PECT_Berguedà en l’àmbit energètic i
forestal en el marc de la política europea 2014-2020.
- Projectes Innovadors i Experimentals “Economia circular al Berguedà”.
- Pla acció anual Agència Desenvolupament Berguedà
- Mapa de projectes estratègics locals del ITPB
Suport i acompanyament al món local
Periodicitat: anual

Any inici: 2012

Format: pdf

Destinataris: l’Agència, el Consell Comarcal i els Ajuntaments.
Enllaç:
Descripció: assistència i suport tècnic en la petició d’actuacions estratègicament clau pel territori
i en la realització de sol·licituds, memòries i justificacions de caràcter supramunicipal i comarcal:
Plans de Treball als Barris, Programes de suport i acompanyament a la planificació estratègica o
Plans de foment territorial del turisme.
Oficina de relacions internacionals
Periodicitat: anual

Any inici: 2012

Format: pdf

Destinataris: agents socials i econòmics del Berguedà, tant del sector públic com privat; i públic
general interessat.
Enllaç:
Descripció: considerem que les aliances que s’estableixen participant en programes europeus
són un gran valor afegit pel territori. El foment del pensament europeu en el món local i
l’assistència tècnica als ajuntaments per impulsar el desenvolupament dels projectes estratègics
territorials extrapolant la visió local a una global de planificació territorial és clau pel
desenvolupament futur del territori. Programes concrets:
- Coordinació i assistència tècnica projectes FEDER 2014-2020
- Pla de projecció exterior de Bagà.
- Gironella Lab. Programa Europa Creativa.
- Suport al Casal d’Europa del Berguedà
- Petició d’ajuts comarcals en el marc de les convocatòries: Poctefa, Sudoe.
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Organització de jornades, seminaris i articles d’opinió
Periodicitat: anual

Any inici: 2012

Format: web, pdf

Destinataris: els agents de la comarca tant públics com privats i la ciutadania en general.
Enllaç:
Descripció: organització de jornades i seminaris considerats d’interès per a la reflexió i el debat
pel territori, així com d’articles d’opinió monogràfics de regularitat mensual pels mitjans de
comunicació:
- Articles d’opinió en el diari Regió 7.
- Càpsules de capacitació tècnica i/o directiva en economia circular en pimes.
- Jornades de transferència.
Suport i elaboració d’estudis i campanyes
Periodicitat: anual

Any inici: 2012

Format: web, pdf

Destinataris: agents públics i privats de la comarca.
Enllaç:
Descripció: realització d’estudis puntuals, en el marc de l’Oficina de Gestió Estratègica i amb el
suport de l’Observatori de Desenvolupament del Berguedà, de caràcter monogràfic sobre el
territori, els sectors productius o d’impacte econòmic i social:
- Mapes d’ocupació al sector tèxtil i electromecànic.
- Anàlisi de nous perfils professionals sector de la restauració.
Participació en xarxes territorials
Periodicitat: anual

Any inici: 2012

Format: reunions xarxes

Destinataris: tècnics de l’Agència.
Enllaç:
Descripció: assistència i participació en les xarxes territorials estratègiques de Diputació tals com
XODEL, XPEL i XARLIE. Indirectament de forma transversal amb altres tècnics de l’Agència en la
xarxa de productes de la terra, XALOC o esport i feina.
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Col·laboració i participació en projectes supralocals
Periodicitat: anual

Any inici: 2012

Format:

Destinataris: agents públics i privats de la comarca.
Enllaç: http://www.adbergueda.cat/desenvolupament-local.php
Descripció: concepció, participació i impuls de projectes supramunicipals que poden ser
considerats estratègics i tractors per la comarca tals com:
- Espais naturals protegits
- Patrimoni geològic, paleontològic i miner: Dinosaures Fumanya
- Impuls de l’Economia Circular al Berguedà
- Impuls del projecte d’emprenedoria
- Creació de cooperatives forestals
- Aliniació i encomanes amb l’Associació de Desenvolupament Rural Catalunya Central LEADER.
Servei d’atenció de consultes i informes específics
Periodicitat: anual

Any inici: 2012

Format:

Destinataris: personal tècnic i directiu dels diferents serveis de l’Agència, el Consell Comarcal,
els Ajuntaments i altres en general.
Enllaç: http://www.adbergueda.cat/desenvolupament-local.php
Descripció: informes i respostes a peticions i consultes que recullen dades específiques
comarcals i locals relacionades amb el teixit empresarial, la demografia, el mercat de treball, etc.
La demanda sol provenir del consell executiu de l’Agència o en la col·laboració en l’elaboració
d’estudis concrets, petició de dades per part dels mitjans de comunicació locals i del servei
d’inclusió social del Consell Comarcal.
Assistència tècnica als altres serveis de l’Agència per la facilitació de les dades
socioeconòmiques per la petició d’ajuts a programes de la Generalitat de polítiques de
desenvolupament econòmic i polítiques actives d’ocupació.
Participació en grups de treball
Periodicitat: anual

Any inici: 2012

Format:

Destinataris: personal tècnic i directiu dels diferents serveis de l’Agència, el Consell Comarcal,
els Ajuntaments i altres en general.
Enllaç:
Descripció: participació en el Grup de Treball “Avaluació de l'impacte econòmic i social
d'esdeveniments públics” de la Xarxa d’Observatoris amb l’objectiu de la redacció d'un manual
pràctic de metodologies d'avaluació de l'impacte econòmic i social d'esdeveniments públics.
Participació en el nou Grup de Treball “Economia social i solidària” amb l'objectiu aportar mètodes
i eines als observatoris i les entitats locals per mesurar l'economia social i solidària.
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Observatori de desenvolupament local del Maresme
Entitat: Consell Comarcal del Maresme
Responsable tècnic: Alícia Consegal i Coderch
Adreça: Plaça Miquel Biada, 1
Municipi: Mataró

CP: 08301

Telèfon: 937 411 616

Correu electrònic: observatori@ccmaresme.cat

Web: www.ccmaresme.cat

Xarxes socials:

Àmbit territorial: comarca del Maresme
Any inici: 1996
Missió: dotar d’informació i coneixement de la realitat comarcal en el major ventall d’àmbits
possibles.
Objectius: observar i analitzar variables i indicadors d’interès per la comarca i els seus municipis
que permetin conèixer les realitats de la comarca. Posar el coneixement generat a l’abast dels
diferents agents i actors que actuen a la comarca per a què en les seves funcions de planificació i
presa de decisions els siguin útils. L’observatori recopila, organitza i analitza informació, sobretot
socioeconòmica, a partir de la qual genera coneixement que difon per a un major coneixement de
les realitats comarcals amb la finalitat que es tinguin en compte a l’hora de planificar polítiques i
estratègies per al desenvolupament local del territori.
Recursos humans:
1 tècnic/a de l’Observatori al 100%
1 tècnica de comunicació com a suport per a les tasques de difusió, notes de premsa, gestió web,
contacte mitjans de comunicació. Aprox.15%
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Productes i serveis
Report d’atur
Periodicitat: mensual

Any inici: 2009

Format: infografia i excel

Destinataris: tècnics i regidors de promoció econòmica dels municipis de la comarca així com les
seves alcaldesses i alcaldes, grups polítics municipals i comarcals, govern i gerència del Consell
Comarcal del Maresme, entitats integrants de l’Acord per al Desenvolupament Econòmic i
l’Ocupació del Maresme. Mitjans de comunicació i ciutadania en general.
Enllaç: Report d'atur; accés al document excel enllaçat a la infografia.
Descripció: informe mensual en què fem el seguiment de l’evolució de l’atur registrat en el
conjunt de la comarca en relació al mes anterior i l’any anterior. La informació s’ofereix per a
diferents variables (edat, sexe, sector i sexe, etc.) i també s’hi inclou la taxa d’atur registral. A
mode més sintètic hi ha informació de la província, de Catalunya i dels diferents municipis de la
comarca.
Estem redissenyant el document per a la presentació de les dades corresponents a l’any 2018, la
qual cosa ha comportat, també, algun petit canvi en la informació que oferirem. També treballem
per millorar l’accés al document excel amb totes les dades.

Informe trimestrals sociolaboral del Maresme
Periodicitat: trimestral

Any inici: 2004

Format: web

Destinataris: tècnics dels municipis de la comarca, càrrecs electes de diferents rangs, grups
polítics locals i comarcals, entitats integrants de l’Acord per al Desenvolupament Econòmic i
l’Ocupació del Maresme, altres actors i agents de la comarca, ciutadania en general.
Enllaç: Informes trimestrals sociolaborals Maresme
Descripció: informe trimestral de temàtica sociolaboral en què analitzem el comportament i
l’evolució de diferents variables i indicadors a escala comarcal i comparats a escala provincial i
catalana. S’hi inclou un apartat amb informació estadística dels municipis de la comarca.
Analitzem els llocs de treball, l’estructura del teixit empresarial, la població ocupada (novetat
2018), procediments de regulació de l’ocupació quant a les relacions laborals, l’atur registrat i la
taxa, d’acord amb la metodologia XODEL consensuada, així com les persones beneficiàries de
prestacions, l’atur registrat del col·lectiu estranger, la contractació laboral i la contractació de
població estrangera, i la sinistralitat laboral en relació a la qualitat de l’ocupació.
Cada indicador s’analitza a partir de variables diferents.
Per aquest any 2018 pretenem canviar el format de l’informe i passar-lo d’un PDF maquetat per a
la seva publicació a un document generat directament a la web amb diferents enllaços, en cas
que sigui necessari.
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Indicadors sociolaborals
Periodicitat: trimestral

Any inici: 2016

Format: infografia

Destinataris: tècnics dels municipis de la comarca, càrrecs electes de diferents rangs, grups
polítics locals i comarcals, entitats integrants de l’Acord per al Desenvolupament Econòmic i
l’Ocupació del Maresme, altres actors i agents de la comarca, ciutadania en general.
Enllaç: Indicadors sociolaborals-infografia
Descripció: infografia en què avancem, a mode de flaix, les principals dades socioeconòmiques
analitzades en l’Informe trimestral sociolaboral i que, són aquelles que, a la vegada, queden
sempre en un segon terme en no tractar-se de forma individualitzada en cap altre producte (llocs
de treball assalariats i autònoms; contractació total i per sexe; ERO, treballadors afectats, sectors
i secció econòmica) i persones beneficiàries de prestacions per desocupació per tipus i taxa de
cobertura bruta, amb les variacions interanuals corresponents.
Donat que la publicació de l’Informe trimestral sociolaboral del Maresme va amb cert retard,
aquesta petita infografia té l’objectiu de ser un petit avanç. Amb els canvis que volem plantejar en
els Informes no tenim clar si el seguirem elaborant l’any 2018.
Informe trimestrals sociolaboral municipal (17 municipis)
Periodicitat: trimestral

Any inici: 2004

Format: pdf

Destinataris: àrea de promoció econòmica de cada ajuntament sol·licitant. Servei/producte sota
conveni. Suposarà l’elaboració de 68 informes l’any.
Enllaç: encàrrec de cada ajuntament sota conveni, per tant, el CCM no els fa públics.
Descripció: informe de periodicitat trimestral de temàtica sociolaboral. Analitzem el
comportament i l’evolució de diferents variables/indicadors de cada municipi en comparació amb
els referents al conjunt de la comarca i, puntualment, de la província i de Catalunya. Analitzem els
llocs de treball, el teixit empresarial, la població ocupada, l’atur registrat i la contractació laboral.
Sempre que la informació està disponible les variables i/o indicadors s’analitzen amb la
perspectiva de gènere, edat, sectors econòmics, nivell formatiu, etc.
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Sinistralitat laboral al Maresme
Format: informe pdf+
infografia
Destinataris: tècnics dels municipis de la comarca, càrrecs electes de diferents rangs, grups
polítics locals i comarcals, entitats integrants de l’Acord per al Desenvolupament Econòmic i
l’Ocupació del Maresme, altres actors i agents de la comarca, ciutadania en general.
Periodicitat: trimestral i anual

Any inici: 2004

Enllaç: Sinistralitat laboral (informes PDF+infografies)
Descripció: informe trimestral d’escala comarcal en què analitzem el comportament i l’evolució
dels accidents laborals amb resultat de baixa a la comarca d’acord amb diferents variables
disponibles com el gènere, el grau de gravetat, el sector econòmic i el municipi on està donada
d’alta l’empresa de les persones treballadores afectades. Incloem també l’índex de sinistralitat de
la comarca, la província i de Catalunya per poder-ne fer la comparativa així com dels mateixos
àmbits pels diferents sectors d’activitat. Al principi de l’any següent elaborem un informe anual
amb les mateixes característiques i una infografia de presentació de les dades més rellevants.
Situació laboral de les indústries tèxtils al Maresme
Format: informe PDF+
infografia
Destinataris: Associació d’empresaris de gèneres de punt de Mataró i Maresme (ASEGEMA) i
Centre Tecnològic empresarial de Mataró i Maresme, S.A- CETEMMSA-Fundació EURECAT. Per
extensió, Taula de Política Industrial, tècnics i càrrecs electes de promoció econòmica de la
comarca, grups polítics, entitats integrants de l’Acord, empreses/empresaris interessats i
ciutadania en general
Periodicitat: anual

Any inici: 2004

Enllaç: Situació laboral de les indústries tèxtils al Maresme
Descripció: informe anual d’anàlisi de les variables del mercat de treball específiques de les
indústries tèxtils. És a dir, analitzem les seccions econòmiques 13-Indústria tèxtil i 14-Confecció
de peces de vestir de la CCAE-2009 de forma separada i, també, de forma agregada.
L’origen d’aquest producte rau en l’arrelament històric d’aquestes indústries a la comarca i,
concretament, en l’encàrrec que les dues entitats citades més amunt van fer al seu dia a
l’Observatori.
Fem un seguiment del comportament i l’evolució de diferents paràmetres; llocs de treball i teixit
empresarial, atur registrat, contractació laboral i contractació per ocupacions primàries,
procediments de regulació de l’ocupació, amb les diferents variables disponibles en cada cas.
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Situació laboral de les activitats turístiques al Maresme
Format: informe PDF+
infografia
Destinataris: Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme i els seus associats. Per
extensió, tècnics i càrrecs electes de turismes i promoció econòmica, grups polítics, entitats
integrants de l’Acord, ciutadania en general.
Periodicitat: anual

Any inici: 2006

Enllaç: Activitat tursístiques, situació laboral
Descripció: informe anual d’anàlisi de les variables del mercat de treball específiques de les
activitats turístiques que elaborem per al Consorci de Promoció Turística Costa de del Maresme.
Aquest és un sector molt rellevant a la comarca, tant en termes de llocs de treball com
econòmics, amb un pes molt important a l’Alt Maresme cosa que es tradueix, també, en volums
importants de població estacional, sobretot en època estiuenca per la ran dependència del sector
del binomi sol-platja. Com que és un subsector que engloba moltes activitats de diferent
naturalesa i de difícil delimitació quant a l’obtenció d’informació estadística per a analitzar, el que
fem és analitzar aquelles que clarament identifiquem amb el subsector i que ja estan
categoritzades a nivell estadístic que són les seccions 55-Serveis d’allotjament, 56-Serveis de
menjars i begudes i 79-Agències de viatges i operadors turístics de la CCAE-2009. Fem anàlisi
agregada i anàlisi per seccions.Trobareu informació referent als llocs de treball, el teixit productiu,
l’atur registrat, la contractació i contractació per ocupacions primàries. A banda de l’informe
presentem una infografia amb les dades més rellevants.
Xifra oficial de població. Padró continu
Periodicitat: anual

Any inici: 2004

Format: informe PDF+
infografia

Destinataris: tècnics de totes les àrees, càrrecs electes, entitats i població en general.
Enllaç: Xifra ofical de població
Descripció: nota informativa referent a la xifra oficial de població publicada al BOE.
Trobareu dades agregades de la comarca, comparativa amb altres comarques, per municipis i
sexe, que són, de fet, les disponibles quan es fa oficial la xifra.
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Padró d’habitants residents a l’estranger
Periodicitat: anual

Any inici: 2012

Format: informe pdf +
mapa interactiu + excel

Destinataris: tècnics i càrrecs electes en general, grups polítics, població en general.
Enllaç: Població resident a l'estranger
Descripció: informe anual sobre la població resident a l’estranger d’acord amb el padró
d’habitants residents a l’estranger. Anàlisi a escala comarcal d’aquesta població segons el sexe,
país de residènciam lloc de naixement i continent de residència, estructura per edat i sexe i
elaboració d’un mapa interactiu amb la distribució mundial. Oferim informació municipal en format
excel (sexe, edat i sexe, lloc de naixement).

Estimació de la població estacional
Format: informe pdf +
mapa interactiu
Destinataris: tècnics i càrrecs electes de la comarca, especialment aquells dedicats a temes de
gestió d’infraestructures i turisme, grups polítics, entitats i agents de territori, població en general.
Periodicitat: anual

Any inici: 2012

Enllaç: Població estacional
Descripció: informació anual referent a les estimacions de població estacional al Maresme que
elabora l’IDESCAT. Anàlisi de l’evolució per trimestres i components, municipis i trimestres.
Moviments migratoris al Maresme
Format: informe PDF +
mapes interactius
Destinataris: tècnics i càrrecs electes en general, grups polítics, entitats i agents del territori i
població en general.
Periodicitat: anual

Any inici: 2013

Enllaç: Moviments migratoris al Maresme
Descripció: anàlisi anual referents a les altes i baixes de residència a la comarca (moviments
migratoris) i als seus municipis. Trobareu informació referent al saldo migratori, al saldo per edat i
sexe, migracions internes i externes,, immigracions externes per continent de procedència,
emigracions externes per continent de destinació, saldos migratoris per municipis i representació
gràfica en mapes i diferents mapes interactius.
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Renda familiar disponible
Periodicitat: anual

Any inici: 2012

Format: Informe PDF + mapa interactiu

Destinataris: tècnics i càrrecs electes en general, grups polítics, entitats i agents del territori i
població en general.
Enllaç: Renda familiar disponible
Descripció: anàlisi de la informació referent a la renda familiar bruta disponible de les economies
comarcals i municipals d’acord amb les dades de l’IDESCAT. Trobareu dades a escala comarcal i
catalana, distribució per municipis i procedència dels ingressos. L’informe té el suport gràfic d’un
mapa interactiu.

Les realitats juvenils del Maresme (edició 2018)
Periodicitat: biennal

Any inici: 2010

Format: informe pdf maquetat per impremta

Destinataris: Servei comarcal de Joventut del Consell Comarcal del Maresme i tècnics de
Serveis de Joventut de municipis de la comarca. Per extensió, tècnics de promoció econòmica i
càrrecs electes en el seu conjunt. Persones interessades.
Enllaç: Les realitats juvenils al Maresme
Descripció: informe extens d’anàlisi del col·lectiu jove des de diferents òptiques (mínim les tres
dimensions següents: població, formació i mercat de treball) i tant a escala comarcal com
municipal, sempre que les dades estan disponibles. Eina de suport als tècnics de joventut i
càrrecs amb responsabilitats decisòries que els permet aprofundir en el coneixement de la
situació de les persones joves dels seus municipis i de la comarca i reflexionar sobre aquells
aspectes que, ja sigui per comparació amb el territori més proper o bé per l’evolució del propi
municipi, puguin suggerir i posar de manifest situacions a les quals calgui parra atenció des de
l’òptica dels serveis públics locals que s’adrecen a les persones joves.

El Maresme 2017. Contractes per ocupacions
Periodicitat: anual

Any inici: 2016

Format: web

Destinataris: tècnics dels serveis locals d’ocupació i de prospecció empresarial i de l’Àrea de
promoció econòmica del CCM. Agents, actors i persones interessades.
Enllaç: Contractes per ocupacions
Descripció: aproximació al mercat de treball des de l’òptica de la contractació, on la major
rellevància rau en els contractes per ocupacions primàries, és a dir, a 4 dígits, per la concreció de
la informació que aporta. Podeu trobar els tipus d’ocupacions que es contracten a la comarca, en
quins subsectors econòmics i amb quin tipus de contracte. S’ofereix informació per gènere, grups
d’edats joves i majors de 45 anys. Eina de suport als serveis locals d’ocupació i prospecció per a
la tasca d’adaptació dels seus serveis a les necessitats empresarials del territori i a millorar la
tasca de prospecció a partir de la transferència d’aquest coneixement.
Estem valorant la introducció d’algun canvi per l’edició d’aquest any.
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Projecte comarcal “Programa comarcal per a la diagnosi i la implementació d’accions per
fer front a la pobresa”
Periodicitat: puntual (3 anys?)

Any inici: 2017

Format:

Destinataris: ciutadania en general i ciutadania potencialment beneficiària del servei. Una part
del projecte ha de servir per diagnosticar la pobresa a la comarca, diagnòstic a partir del qual
s’hauran de dissenyar o redissenyar serveis i o accions per fer-hi front. L’altra part estarà
destinada a la creació d’un servei en relació a al pobresa energètica.
Enllaç:
Descripció: programa que consta, bàsicament, de dues branques. La de diagnosi, en termes
amplis, de la pobresa a la comarca i els seus municipis. L’altra a una acció d’intervenció directa
per fer front a la pobresa energètica.
L’Observatori participa en el grup motor del projecte per decisió de la gerència del CCM.
*Taxes d’atur mensuals per municipis definitives*
*Afiliacions i afiliats a la SS segons residència padronal, per municipis*
Periodicitat: anual

Any inici:

Format: pdf

Destinataris: tècnics de promoció econòmica dels municipis de la comarca
Enllaç:
Descripció: *Taules per municipis amb les taxes d’atur definitives corresponents a l’any anterior.
*Taules per municipis de les afiliacions i afiliats a la SS per residència padronal d’acord amb la
informació que publica l’IDESCAT corresponents a l’any anterior.

Informes/productes a mida
Periodicitat: sota demanda

Any inici: 2004

Format: segons demanda

Destinataris: entitats/persones sol·licitants del servei.
Enllaç:
Descripció: segons la demanda feta.

Participació en les activitats de la Xarxa d’Observatoris-XODEL
Periodicitat: tot l’any

Any inici: 2004

Format:

Destinataris:
Enllaç:
Descripció: participació de les activitats proposades per la interlocució de la Xarxa XODEL o
tècnics d’altres Observatoris.
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Elaboració d’informes, memòries, marcs econòmics, infografies, mapes i documents
d’altres característiques, de caràcter intern a demanda de presidència, gerència, altres
càrrecs o tècnics del CCM per a objectius diversos.
Format: el requerit;
Periodicitat: segons demanda
Any inici:
habitualment word, excel,
infografia
Destinataris:
Enllaç:
Descripció: Són tasques no programades d’avantmà, habitualment. Objectius diversos:
seguiment per part de responsables polítics, sol·licitud de programes i/o subvencions, etc. En
algunes ocasions representen també l’exposició/explicació tècnica a presidència, gerència, àmbit
de presidència, etc.

Servei de sol·licitud d’informació a l’Observatori
Format: adequat a la
Periodicitat: tot l’any sota comanda
Any inici: 1996
sol·licitud.
Habitualment
word i excel
Destinataris: preferentment tècnics de la comarca, càrrecs electes, grups polítics, entitats
integrants de l’Acord, centres educatius, etc. Servei obert a tota la ciutadania.
Enllaç: formulari de sol·licitud
Descripció: servei de demandes d’informació a mida i/o assessorament, inclòs el desplaçament
si cal.
Cada any fem una valoració d'aquest servei d’acord amb les enquestes de satisfacció dels
usuaris.
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Observatori estratègic del Moianès
Entitat: Consorci per la promoció dels municipis del
Moianès
Responsable tècnic: Judit Sala Carbonés
Adreça: c/ Joies, 11-13
Municipi: Moià

CP: 08180

Telèfon: 938301418

Correu electrònic:
observatori@consorcidelmoianes.cat

Web: www.consorcidelmoianes.cat

Xarxes socials: @cmoianes

Àmbit territorial: Moianès
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:
- Potenciar 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.
- 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: 2 tècnics 50%
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Productes i serveis
Servei d’atenció de consultes
Periodicitat: a demanda

Any inici: 2005

Format: paper

Destinataris: ajuntaments del Moianès, el Consorci del Moianès i el Consell Comarcal del
Moianès, tant a nivell tècnic com també polític, i per altra banda, a la població en general
(estudiants, professionals, etc.) i a les empreses.
Enllaç: servidor de l’entitat.
Descripció: atendre les demandes o bé a via presencial i/o via telemàtica i elaborar els
documents i les dades en funció de la demanda.
Full informatiu de l’Observatori estratègic del Moianès
Periodicitat: col·lecció mensual

Any inici: 2009

Format: web, paper

Destinataris: ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general
Enllaç: document en format pdf (servidor general de l’entitat) / pàgina web de l’entitat
http://www.consorcidelmoianes.cat/ca/consorci/desenvolupament-local-observatori-estrategic-del-moianes

Descripció: informació específica dels deu municipis del Moianès i del territori centrada amb a
dades socioeconòmiques d’actualitat.
Diagnosi socioeconòmica i territorial del Moianès
Periodicitat: col·lecció anual
Any inici:

Format:

Destinataris: ajuntaments del Moianès, el Consorci del Moianès i el Consell Comarcal del
Moianès, tant a nivell tècnic com també polític.
Enllaç: servidor de l’entitat.
Descripció: informe socioeconòmic territorial basat en dades provinents de les fonts
estadístiques oficials i de les administracions públiques, que permet orientar estratègicament les
polítiques de desenvolupament econòmic i social de la comarca.
Informe d’anàlisi dels Indicadors estratègics i del Pla d’acció territorial del Moianès
Periodicitat: anual

Any inici: 2011

Format: paper

Destinataris: ajuntaments del Moianès, el Consorci del Moianès i el Consell Comarcal del
Moianès, tant a nivell tècnic com també polític.
Enllaç: servidor de l’entitat.
Descripció: informe d’avaluació de les actuacions dels set programes operatius del Pla d’Acció
Territorial del Moianès i anàlisi i definició d’indicadors d’impacte territorial. L’informe analitzat 30
indicadors de resultats del Pla d’Acció Territorial i 7 indicadors estratègics.
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Pla d’acció territorial del Moianès 2014-2018
Periodicitat anual

Any inici: 2005

Format: paper

Destinataris: ajuntaments del Moianès, el Consorci del Moianès i el Consell Comarcal del
Moianès, tant a nivell tècnic com polític.
Enllaç: servidor de l’entitat.
Descripció: és el pla operatiu que serveix com a instrument de treball on hi ha les línies
estratègiques i actuacions dels principals eixos vertebradors dels diferents plans sectorials i
estudis que s’han redactat. És el pla de referència per assolir el model d’estratègia territorial
definida pel Moianès, realitzat a partir dels diferents plans sectorials redactats i de les estratègies
sorgides a partir de la realització del procés participatiu “Com volem el Moianès del demà”.
Elaboració d’estudis i projectes
Periodicitat: anual

Any inici: 2005

Format: paper

Destinataris: ajuntaments del Moianès, Consorci del Moianès i el Consell Comarcal del Moianès,
tant a nivell tècnic com també polític.
Enllaç: servidor de l’entitat.
Descripció: elaboració d’estudis i projectes territorials sobre sectors productius, socials, culturals,
entre d’altres.
Elaboració i gestió de l’Eina metodològica d’anàlisi i seguiment per la creació d’ocupació i
autoocupació (EMASCOA)
Periodicitat: mensual

Any inici: 2015

Format: acces

Destinataris: ajuntaments del Moianès, el Consorci del Moianès i el Consell Comarcal del
Moianès, tant a nivell tècnic com també polític.
Enllaç: servidor de l’entitat.
Descripció: eina de gestió i d’anàlisi dels usuaris (persones, empreses, entitats) que utilitzen els
serveis i/o participen en els projectes que s’executen en el marc del pla d’acció territorial. Una
eina que permet analitzar i mesurar l’impacte de les polítiques d’ocupació i de desenvolupament
econòmic.
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Recull de l’índex d’ocupació turística
Periodicitat: anual

Any inici: 2012

Format: paper/digital

Destinataris: ajuntaments del Moianès, el Consorci del Moianès i el Consell Comarcal del
Moianès, tant a nivell tècnic com també polític, les empreses participants en el recull de l’índex
d’ocupació turística (allotjaments) i en el recull del número de visitants (activitats), així com les
altres empreses dels sectors implicats (allotjaments, activitats turístiques, baris i restaurants i
comerços), empreses d’altres sectors i, per altra banda, a la població en general (estudiants,
professionals, etc.)
Enllaç: servidor de l’entitat / pàgina web del Consorci del Moianès:
http://www.consorcidelmoianes.cat/uploads/documents/pdf/index%20ocupacio%202014.pdf
Descripció: recull anual de l’índex d’ocupació turística en els allotjaments i recull del nº de
visitants a les activitats turístiques del Moianès. Redacció d’un informe anual.
Monogràfic Els serveis socials bàsics, primer any de funcionament de l’àrea bàsica serveis
socials bàsics del Moianès
Periodicitat: anual

Any inici: 2018

Format: web, paper

Destinataris: ajuntaments del Moianès, el Consorci del Moianès i el Consell Comarcal del
Moianès, tant a nivell tècnic com també polític.
Enllaç: servidor de l’entitat.
Descripció: diagnosi i recull de dades quantitatives dels serveis socials bàsics i dels serveis
socials especialitzats del Moianès. Infància i adolescència, dependència, discapacitat, violència
masclista, casos socials i de risc d’exclusió social, entre d’altres.
Monogràfic Les polítiques de joventut de la comarca del Moianès – Anàlisis pel Pla
comarcal de joventut del Moianès
Periodicitat: anual

Any inici: 2018

Format: web, paper

Destinataris: ajuntaments del Moianès, el Consorci del Moianès i el Consell Comarcal del
Moianès, tant a nivell tècnic com també polític.
Enllaç: servidor de l’entitat.
Descripció: diagnosi i recull de les accions desenvolupades a nivell municipal i comarcal en
l’àmbit de joventut (cost econòmic, pressupostos municipals, projectes i accions de joventut, etc.)
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Memòria de resultats del Consorci del Moianès
Periodicitat: anual

Any inici: 1997

Format: paper, web

Destinataris: ajuntaments del Moianès, el Consorci del Moianès i el Consell Comarcal del
Moianès, tant a nivell tècnic com també polític i a la població en general.
Enllaç: servidor de l’entitat.
Descripció: recull dels resultats quantitatius i qualitatius de tots els serveis i projectes
desenvolupats durant l’any 2018.
Estudi actualització dels centres i llocs de treball del Moianès
Periodicitat: puntual

Any inici: 2007

Format:

Destinataris: ajuntaments del Moianès, el Consorci del Moianès i el Consell Comarcal del
Moianès, tant a nivell tècnic com també polític
Enllaç: servidor de l’entitat.
Descripció: actualització dels centres de treball i llocs de treball de la comarca del Moianès i
analitzar l’evolució dels sectors econòmics i del mercat de treball en general.
Cens dels polígons industrials del Moianès
Periodicitat: puntual

Any inici: 2012

Format: paper

Destinataris: ajuntaments del Moianès, el Consorci del Moianès i el Consell Comarcal del
Moianès, tant a nivell tècnic com també polític
Enllaç: servidor de l’entitat.
Descripció: actualització del cens de les empreses ubicades als polígons industrials dels
municipis del Moianès.
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Observatori socioeconòmic d’Osona
Entitat: Consell Comarcal d’Osona
Responsable tècnic: Sandra Álamo / Alfons Gonzàlez
Adreça: c/ Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5 3a planta
Municipi: Vic

CP: 08500

Telèfon: 938 834 131 / 938 815 533

Correu electrònic: observatori@creaccio.cat (Sandra)
observatori@ccosona.cat (Alfons)

Web: www.observatorisocioeconomicosona.cat

Xarxes socials: @Creaccio

Àmbit territorial: Comarca d’Osona (50 municipis)
Any inici: 1996
Missió: l'Observatori és una eina d'anàlisi i diagnosi socioeconòmica per a la planificació estratègica i
focus d’inspiració per a la transformació del territori, les empreses i les persones.
Objectius:
- Esdevenir una eina de monitorització de la realitat comarcal municipi a municipi.
- Facilitar informació per contribuir a desenvolupar estratègies i projectes (públics i privats) que potenciïn
la competitivitat.
- Aportar coneixement per a la presa de decisions dels diferents agents del territori.
- Facilitar l’accés a les dades en obert per al desenvolupament de noves oportunitat de negoci.
Recursos humans:
2 tècnics al 100%
1 administratiu/va al 15%
1 auxiliar administrativa al 15%
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Productes i serveis
Banc de dades de l’Observatori socioeconòmic d’Osona
Periodicitat: permanent

Any inici: 2015

Format: Web

Destinataris: ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general.
Enllaç: http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=indicadors
Descripció: dades d’indicadors de diferents àmbits (demogràfics, socials, econòmics, d’educació,
d’habitatge, de sostenibilitat) amb les dades socioeconòmiques de la comarca d’Osona (per als
50 municipis).
Servei de consultes
Periodicitat: permanent

Any inici: 2004

Format: Web i document pdf

Destinataris: ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general.
Enllaç: http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=contacte
Descripció: possibilitat de donar resposta a aquelles necessitats d’informació referents al mercat de
treball i desenvolupament local d’Osona. Aquestes consultes es poden fer via telefònica , via web o
via correu electrònic.

Dinamització del compte twitter
Periodicitat: permanent

Any inici: 2017

Format: digital

Destinataris: ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general.
Enllaç: https://twitter.com/creaccio?lang=ca
Descripció: publicació de tuits relacionats amb l’actualitat socioeconòmica d’interès comarcal.

Web El Perfil de la Ciutat
Periodicitat: permanent

Any inici: 2014

Format: Web

Destinataris: ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general.
Enllaç: www.perfilciutat.net
Descripció: participació conjunta amb altres observatoris de Catalunya. Publicació d’articles en el
web de la xarxa de El Perfil de la Ciutat.
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Taula de seguiment dels indicadors del Pla estratègic de l’FP a Osona
Periodicitat: permanent

Any inici: 2017

Format: web

Destinataris: ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general.
Enllaç: http://www.observatorisocioeconomicosona.cat
Descripció: seguiment dels principals indicadors recollits en el Pla Estratègic de la Formació
Professional a Osona.
Observatori de les transicions educatives (producte nou)
Periodicitat: permanent
Any inici: 2018
Format: presencial, físics
Destinataris: comunitat educativa de la comarca d’Osona, Taula de l’FP Osona, tècnics
d’educació i de joventut, Ajuntaments en general.
Enllaç: http://www.observatorisocioeconomicosona.cat
Descripció: observatori de seguiment i detecció de l’abandonament prematur dels estudis.
Projecte en col·laboració amb el Consell Comarcal d’Osona, els centres educatius i els serveis
territorials d’Ensenyament.
Infografies de megatendències
Periodicitat: permanent

Any inici: 2017

Format: web

Destinataris: ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general.
Enllaç:http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=tendencies
_de_futur#infografies
Descripció: 15 infografies inspiradores de megatendències (demogràfiques, tecnològiques,
mercat laboral, indústria, etc.)
Vídeos infogràfics de megatendències
Periodicitat: permanent

Any inici: 2017

Format: web

Destinataris: ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general.
Enllaç:http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=tendencies_de_futu
r#infografies

Descripció: 5 vídeos de megatendències (mercat laboral, indústria 4.0, consumidors, negocis de
futur i nous models de relació públic-privat).
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Píndoles de coneixement
Periodicitat: permanent

Any inici: 2017

Format: Web

Destinataris: ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general.
Enllaç:http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=tendencies
_de_futur#pindoles
Descripció: recull de 50 tendències agrupades en els diferents àmbits: demogràfic, social,
geopolític, tecnològic i econòmic.
De la tendència a l’oportunitat
Periodicitat: permanent

Any inici: 2017

Format: Web

Destinataris: ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general.
Enllaç:http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=tendencies
_de_futur#oportunitat
Descripció: exemples de negoci inspirats en les oportunitats generades per les megatendències.

Destacats
Periodicitat: quinzenal

Any inici: 2016

Format: web

Destinataris: ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general.
Enllaç: http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=destacats
Descripció: secció web que recull les principals notícies i novetats relacionades amb la
informació socioeconòmica d’interès.
L’Apunt (producte nou)
Periodicitat: quinzenal

Any inici: 2018

Format: web

Destinataris: ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general.
Enllaç: https://www.naciodigital.cat/osona
Descripció: publicació quinzenal al diari digital Osona.com amb informació d’actualitat
socioeconòmica (perfils d’aturat, professionals, tendències, etc.)
Idees Força
Periodicitat: quinzenal

Any inici: 2017

Format: web

Destinataris: ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general.
Enllaç: http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php
Descripció: frases inspiradores de tendències de futur.
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Flaix del mercat de treball
Periodicitat: mensual

Any inici: 2015

Format: web

Destinataris: ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general.
Enllaç: http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=semafor
Descripció: 50 fitxes estadístiques ( una per cada municipi) amb indicadors de població, taxa
d’atur, afiliacions, autònoms, contractació, universitaris, etc.

Infografies d’atur
Periodicitat: mensual

Any inici: 2016

Format: web

Destinataris: ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general.
Enllaç: http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=atur_osona
Descripció: 3 infografies d’atur mensuals dels municipis de Vic i Manlleu, i d’Osona.

Infografies de contractació
Periodicitat: mensual

Any inici: 2016

Format: web

Destinataris: ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general.
Enllaç:http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=contractaci
o_osona
Descripció: 3 infografies de contractació mensuals dels municipis de Vic i Manlleu, i d’Osona.

Infografia d’activitat econòmica - Empreses
Periodicitat: trimestral

Any inici: 2017

Format: web

Destinataris: ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general.
Enllaç:http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=ae_empres
es_osona
Descripció: 1 infografia on es visualitzen els principals indicadors del teixit empresarial.

Infografia d’activitat econòmica - Assalariats
Periodicitat: trimestral

Any inici: 2017

Format: web

Destinataris: ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general.
Enllaç:http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=ae_assalari
ats_osona
Descripció: 1 infografia on es visualitzen els principals indicadors referents als treballadors
assalariats.
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Infografia d’activitat econòmica - Autònoms
Periodicitat: trimestral

Any inici: 2017

Format: web

Destinataris: ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general.
Enllaç:http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=ae_autono
ms_osona
Descripció: 1 infografia on es visualitzen els principals indicadors referents als treballadors
autònoms.
Informe de conjuntura econòmica
Periodicitat: semestral

Any inici: 2016

Format: web

Destinataris: ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general.
Enllaç:http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=informe_de
_conjuntura
Descripció: 3 Informes semestrals que permet apuntar evolucions i tendències d'activitat
econòmica de la comarca d'Osona a partir de l'anàlisi de dades de teixit productiu i mercat de
treball. Es realitza un informes general per Osona i dos informes més detallats pels municipis de
Vic i Manlleu.
Informe de competitivitat de la comarca d’Osona
Periodicitat: anual

Any inici: 2014

Format: web

Destinataris: ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general.
Enllaç:
http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=Informe_competitiv
itat_osona
Descripció: anàlisi dels principals indicadors de desenvolupament competitiu que permet el
posicionament de la comarca, detectant noves oportunitats i identificant reptes de futur.
Coordinació i direcció dels grups de debat per dimensions amb participació d’entitats i agents
comarcals (tècnics de l’Administració local, Consell Empresarial d’Osona, Cambra de Comerç,
Xarxa d’Entitats d’Inserció Sociolaborals d’Osona, Serveis Socials, sindicats, UVic, representants
polítics, etc).
A partir de la presentació de la diagnosi comarcal dels indicadors competitius, els grups de debat
defineixen i prioritzen els principals reptes de futur estratègics comarcals.
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Informe El Perfil de la Ciutat
Periodicitat: anual

Any inici: 2014

Format: web

Destinataris: ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general.
Enllaç: www.perfilciutat.net
Descripció: participació conjunta amb altres observatoris de Catalunya en l’elaboració de
l’informe anual de El Perfil de la Ciutat ( aquest any Vic col.laborarà en el capítol de diagrames
d’informació ). Publicació d’articles en el bloc de la xarxa de El Perfil de la Ciutat.

Grup de treball XODEL Formació Professional
Periodicitat: anual
Any inici: 2017
Format: web
Destinataris: ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general, així com la
Xarxa XODEL.
Enllaç: http://xodel.diba.cat
Descripció: grup de treball per establir metodologies per la mesura de l’encaix de la FP al mercat
de treball.

Grup de treball XODEL Visualització de dades i infografies
Periodicitat: anual
Any inici: 2018
Format: web
Destinataris: ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general, així com la
Xarxa XODEL.
Enllaç: http://visualitzadades.com/
Descripció: participació en la dinamització del blog de visualització de la informació de la
XODEL.
Secció de mapes
Periodicitat: anual

Any inici: 2017

Format: web

Destinataris: ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general.
Enllaç: http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=mapes
Descripció: secció al web on es recull informació geolocalitzada d’interès comarcal i municipal.
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Infografia L’Emprenedoria a Osona
Periodicitat: anual

Any inici: 2018

Format: web

Destinataris: ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general.
Enllaç: http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=infografies
Descripció: infografia que recull les principals dades dels Serveis d’Emprenedoria de la comarca
d’Osona i perfil d’emprenedor.
Infografia Demogràfica
Periodicitat: anual

Any inici: 2018

Format: Web

Destinataris: ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general.
Enllaç: http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=infografies
Descripció: infografia que recull les principals dades demogràfiques actualitzades a 1 de gener
de cada any, que substitueix l’informe demogràfic iniciat l’any 2008.
Infografia Habitatge
Periodicitat: anual

Any inici: 2018

Format: web

Destinataris: ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general.
Enllaç: http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=infografies
Descripció: infografia que recull les principals dades actualitzades dels habitatges de la comarca.

Infografia Turisme (producte nou)
Periodicitat: anual

Any inici: 2018

Format: web

Destinataris: ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general.
Enllaç: http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=infografies
Descripció: infografia que recull les principals dades actualitzades del sector turístic de la
comarca.
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Infografia IRPF (producte nou)
Periodicitat: anual

Any inici: 2018

Format: web

Destinataris: ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general.
Enllaç: http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=infografies
Descripció: infografia que recull les principals dades actualitzades de l’IRPF de la comarca.

Infografia Dades d’Ensenyament (producte nou)
Periodicitat: anual

Any inici: 2018

Format: web

Destinataris: ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general.
Enllaç: http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=infografies
Descripció: infografia que recull les principals dades actualitzades dels centres d’Ensenyament i
alumnat de la comarca.
Infografia Indicadors Socials (producte nou)
Periodicitat: anual

Any inici: 2018

Format: web

Destinataris: ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general.
Enllaç: http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=infografies
Descripció: infografia que recull les principals dades actualitzades dels indicadors socials de la
comarca.
Infografia Tendències generals del mercat de treball a Osona (producte nou)
Periodicitat: anual

Any inici: 2018

Format: web

Destinataris: ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general.
Enllaç: http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=infografies
Descripció: infografia que recull les principals tendències anuals del mercat de treball (atur,
contractació, llocs de treball, ofertes laborals, etc.)
Infografia del sector agroalimentari a Osona (producte nou)
Periodicitat: anual

Any inici: 2018

Format: Web

Destinataris: ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general.
Enllaç: http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=infografies
Descripció: infografia que recull els principals indicadors del sector agroalimentari.
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Infografia del sector béns d’equip a Osona (producte nou)
Periodicitat: anual

Any inici: 2018

Format: web

Destinataris: ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general.
Enllaç: http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=infografies
Descripció: infografia que recull els principals indicadors del sector béns d’equip.

Informe de tendències
Periodicitat: bianual

Any inici: 2016

Format: web

Destinataris: ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general.
Enllaç: http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=Informe_megatendencies
Descripció: informe que recull les principals megatendències agrupades en cinc grans blocs;
demogràfiques, econòmiques, socials, tecnològiques i geopolítiques.
Informe Població resident a l’estranger
Periodicitat: bianual

Any inici: 2015

Format: web

Destinataris: ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general.
Enllaç:http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=informe_poblacio_osona_resi
dent_estranger

Descripció: evolució de la població osonenca resident a l’estranger i les seves característiques.

Col·laboració i seguiment del Cens de Polígons de Catalunya
Periodicitat: puntual

Any inici: 2017

Format: web

Destinataris: Generalitat de Catalunya i Diputació.
Enllaç:
Descripció: seguiment i suport als 34 ajuntaments amb polígons de la comarca d’Osona per a
l’elaboració de l’enquesta d’actualització del Cens de Polígons de Catalunya.
Estudi de la distribució de rendes a la comarca d’Osona (producte nou)
Periodicitat: puntual
Any inici: 2018
Format: web
Destinataris: ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general.
Enllaç: http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=informes
Descripció: estudi de les rendes per territori realitzat en col·laboració amb el grup de recerca
DAM de la Universitat de Vic.
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Estudi de la contractació per ocupacions (producte nou)
Periodicitat: puntual

Any inici: 2018

Format: web

Destinataris: ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general.
Enllaç: http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=informes
Descripció: anàlisi de la contractació per sectors i ocupacions a 4 dígits.

Mapeig del sector serveis a Osona (producte nou)
Periodicitat: puntual

Any inici: 2018

Format: web

Destinataris: ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general.
Enllaç: http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=informes
Descripció: anàlisi del sector serveis a Osona.

Informes especials
Periodicitat: a demanda

Any inici: 2004

Format: web

Destinataris: ajuntaments, agents econòmics i socials i a la població en general.
Enllaç: http://www.observatorisocioeconomicosona.cat / document intern
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.
Taller de transferència de coneixement
Periodicitat: a demanda
Any inici: 2014
Format: presencial
Destinataris: tècnics de l’Administració pública (tècnics d’ocupació, tècnics d’empresa),
estudiants d’escoles i instituts de la comarca, i la Universitat de Vic.
Descripció: tallers d’anàlisi i tractament de les dades i les tendències amb les que treballa
l’Observatori. Difusió i aprofitament dels recursos de l’Observatori per a tècnics i estudiants.
• L’Observatori socioeconòmic d’Osona a l’aula. Taller dirigit al professorat per donar a
conèixer l’Observatori com a recurs educatiu
• On som ? Cap on anem ? Taller dirigit als alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius sobre
l’impacte de les megatendències a la nostra societat.
• Descobrim Osona. Taller dirigit als alumnes d’ESO per conèixer la comarca.
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Presentacions Informes i estudis
Periodicitat: a demanda
Any inici: 2014
Format: presencial
Destinataris: polítics, Tècnics de l’Administració pública (tècnics d’ocupació, tècnics d’empresa),
estudiants d’escoles i instituts de la comarca, i la Universitat de Vic, ciutadania en general.
Enllaç:
Descripció: presentacions de les diferents publicacions que realitza l’Observatori socioeconòmic
d’Osona.

Col·laboració i participació en projectes comarcals
Periodicitat: a demanda

Any inici: 2014

Format:

Destinataris: agents públics i privats de la comarca.
Enllaç:
Descripció: participació i elaboració de projectes en col·laboració amb entitats i tècnics de la
comarca, ja siguin liderats des de Creacció o des d’una altra entitat.

Suport a la planificació i diagnosi territorial
Periodicitat: a demanda

Any inici: 2014

Format: pdf, excel

Destinataris: ajuntaments i entitats d’Osona.
Enllaç:
Descripció: elaboració i aportació de dades a les diagnosis i memòries de projectes comarcals

Publicació d’articles en premsa comarcal
Periodicitat: a demanda
Any inici: 2015
Format: web, paper
Destinataris: població en general
Enllaç: https://www.naciodigital.cat/osona/opinio/16682/quatre/dades/despr/crisi
Descripció: article d’opinió sobre temes socioeconòmics d’interès general.
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Observatori de la Riera de Caldes
Entitat: Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Responsable tècnic: Úrsula Cornejo del Val
Adreça: Plaça del Treball, 1
Municipi: Santa Perpètua de Mogoda

CP: 08130

Telèfon: 935 446 163

Correu electrònic: observatori@staperpetua.cat

Web:
http://www.staperpetua.cat/menuprincipal/treball/lobservatori
http://www.rieradecaldes.com/observat
ori.html

Xarxes socials: https://twitter.com/SPMempreses

Àmbit territorial: eix de la Riera de Caldes. Inclou els municipis de: Caldes de Montbui, La
Llagosta, Palau-Solità i Plegamans, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda, Sant Feliu de Codines i
Sentmenat.
Any inici: 2004
Missió: proveir informació als agents socials i al teixit empresarial del territori, així com a
l'Administració pública, per donar suport a la presa de decisions, a través de la recollida i
integració d’informació socioeconòmica, l’anàlisi d’aquesta i la seva comunicació.
Objectius: mantenir i actualitzar de forma permanent el sistema d’informació, mitjançant la
recollida, sistematització i integració de la informació disponible, en formats entenedors i pràctics
(“passar de dades a informació i d’informació a coneixement”). Contribuir a la definició
d’estratègies de desenvolupament local. Generar productes de contingut socioeconòmic
relacionats amb la informació tractada.
Atendre a consultes puntuals sobre informació socioeconòmica de l’eix de la Riera de Caldes, tant
d'agents públics i privats, com de ciutadans.
Recursos humans:
1 tècnic/a al 63%
1 cap de servei al 9%
Els recursos generals del CLSE de la Riera de Caldes
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Productes i serveis
Butlletí Mensual de l’Atur
Periodicitat: Mensual

Any inici: 2005

Format: web, difusió via correu
electrònic i xarxes socials

Destinataris:
- Tècnics administració
- Decisors i planificadors públics i privats
Enllaç: http://www.staperpetua.cat/menu-principal/treball/observatori/butlleti-mensualdatur/estudis-i-monografics
Descripció: report mensual amb les dades d’atur registrat dels municipis de l’eix de la Riera de
Caldes, de municipis de l’entorn i d’àmbits territorials superiors.
Infografies amb informació estadística del territori – Nou Periodicitat: mensual

Any inici: 2017

Format: web, difusió via correu
electrònic i xarxes socials

Destinataris:
- Públic en general (no necessiten coneixements especialitzats).
Enllaç: http://www.staperpetua.cat/menu-principal/treball/observatori/infografies
Descripció: un dels objectius principals de l’Observatori és generar i difondre coneixement sobre
la realitat socioeconòmica dels municipis de l’eix de la Riera de Caldes.
Periòdicament es publiquen infografies sobre diferents temàtiques d’interès pel territori: activitat
econòmica, mercat de treball, educació, etc., amb informació sintetitzada i de fàcil accés.
Les infografies estan dissenyades per facilitar la comprensió de les dades.
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Informe trimestral
Periodicitat: trimestral

Any inici: 2012

Format: web, difusió via correu
electrònic, xarxes socials

Destinataris:

Administracions públiques

Decisors i planificadors públics i privats

Ciutadans en general
Enllaç: http://www.staperpetua.cat/menu-principal/treball/lobservatori
Descripció: els Informes Trimestrals són una publicació periòdica, iniciada l’any 2012, que
ofereix informació sobre l’evolució de les magnituds més rellevants de la demografia, l’estructura
empresarial, el mercat de treball i l’entorn macroeconòmic del conjunt de municipis que integren
l’eix de la Riera de Caldes.
Trimestralment, es publiquen 8 productes diferents:
• 1 informe amb la informació agregada dels 7 municipis de l’eix de la Riera de Caldes, amb
dades comparatives amb àmbits territorials superiors: comarca, província i país.
• 7 informes municipals, un per cadascun dels municipis de l’eix de la Riera de Caldes.
L’informe del I trimestre de l’any és el més extens. Recull informació estructurada en 4 blocs
temàtics:
• Demografia: S’ofereix informació sobre l’evolució de la població, la seva estructura i els
moviments naturals i migratoris del territori. Es fa un repàs dels principals indicadors
demogràfics existents a nivell municipal.
• Estadística empresarial: S’ofereix informació sobre l’evolució de les empreses, autònoms i
assalariats domiciliats al territori.
• Mercat de treball: S’ofereix informació sobre l’evolució de les afiliacions, la contractació,
l’atur i les prestacions per desocupació.
• Estadística macroeconòmica: S’ofereix informació sobre els principals indicadors existents
a nivell municipal en matèria macroeconòmica (RBFD, PIB a preus de mercat, IRPF,
habitatges construïts, transaccions immobiliàries, índex de motorització, despesa mitjana
per llars).
Els informes de la resta de trimestres inclouen els blocs d’Estadística empresarial i Mercat de
treball.
L’Informe trimestral no és un producte tancat, en el sentit que segueix un esquema base, però les
estadístiques i la seva presentació es van redefinint en funció dels feed-backs que rebem dels
destinataris.
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Butlletí d’altes empresarials
Periodicitat: trimestral

Any inici: 2015

Format: web, difusió via correu
electrònic, xarxes socials

Destinataris:

Administracions públiques

Empreses del territori

Decisors i planificadors públics i privats

Ciutadans en general
Enllaç: http://staperpetua.cat/menu-principal/treball/observatori/butlleti-daltes-empresarials
Descripció: en aquest breu informe es recullen totes les empreses que han iniciat operacions a
l’àmbit de l’eix de la Riera de Caldes durant el trimestre.
La font d’informació són les notificacions d’inici d’operacions publicades al Butlletí del Registre
Mercantil. Aquesta informació s’obté mitjançant el proveïdor privat de dades Axesor.
L’àmbit territorial de referència són els 6 municipis membres de l’AMERC: Caldes de Montbui, La
Llagosta, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat, més Sant
Feliu de Codines.
Apunts
Periodicitat: no definida

Any inici: 2012

Format: web, difusió via correu
electrònic, xarxes socials

Destinataris:

Administracions públiques

Empreses i emprenedors del territori

Decisors i planificadors públics i privats

Ciutadans en general
Enllaç: http://www.staperpetua.cat/menu-principal/treball/observatori/apunts/apunts-dinteres
Descripció: aquest producte no té una periodicitat determinada, però s’acostumen a treure més
de 4 publicacions l’any. Posa el focus en diferents temàtiques d’interès pel territori: contractació,
atur, formació, habitatge, etc.
Estudis i monogràfics
Periodicitat: no definida

Any inici: 2004

Format: web, difusió via correu
electrònic, xarxes socials

Destinataris:

Administracions públiques

Empreses i emprenedors del territori

Decisors i planificadors públics i privats

Ciutadans en general
Enllaç: http://www.staperpetua.cat/menu-principal/treball/observatori/estudis-i-monografics/estudis-i-monografics
Descripció: periòdicament s’elaboren estudis de major profunditat sobre la realitat
socioeconòmica de la Riera de Caldes i els canvis que s’esdevenen.
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Servei de petició de dades estadístiques a mida
Periodicitat: permanent

Any inici: 2005

Format: variable

Destinataris:

Administracions públiques

Empreses i emprenedors del territori

Decisors i planificadors públics i privats

Ciutadans en general
Enllaç: es poden sol·licitar les dades a través dels següents formularis:

Consultes i peticions de dades a mida

http://www.rieradecaldes.com/contacte.html
Descripció: proveïment de dades de base, dades estadístiques tractades o informes a mida, a
demanda de qualsevol institució pública o privada, o empresa, o ciutadà, del territori de la Riera
de Caldes.
A tall orientatiu i no exhaustiu:
• Microanàlisis demogràfiques orientades a la presa de decisions de planificació d’equipaments i
serveis
• Anàlisi de mercats
• Informació de base per a l’elaboració de projectes
• Georeferenciació de dades
• Estructura empresarial i geolocalització
• Geomàrqueting
• Característiques sociodemogràfiques i/o de mercat de treball d’un territori
• Construcció de sistemes d’informació ad hoc
• Diagnosi social general d’un territori o un grup demogràfic
El nostre propòsit és transcendir l’Observatori socioeconòmic clàssic centrat en el proveïment de
dades per a les administracions públiques per passar a esdevenir també un recurs per al sector
privat.
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Observatori comarcal del Vallès Occidental
Entitat: Consell Comarcal del Vallès Occidental
Responsable tècnic: Oriol Mestre Vall
Adreça: N-150, km. 15
Municipi: Terrassa

CP: 08227

Telèfon: 937 070 707

Correu electrònic: observatori@ccvoc.cat

Web: www.ccvoc.cat

Twitter: https://twitter.com/vallesobserva

Àmbit territorial: comarca del Vallès Occidental
Any inici: 2007
Missió: analitzar, facilitar i difondre informació social, econòmica i territorial a la ciutadania,
institucions i representats polítics, especialment, en els àmbits i polítiques públiques que
l’administració comarcal intervé.
Objectius: realitzar estudis i informes vinculats a l’evolució i situació social, econòmica i territorial
de la comarca i dels seus municipis.
Difondre i estendre el coneixement en relació a l’anàlisi territori i facilitar l’accés a la informació.
Impulsar la participació i col·laboració dels observatoris, centres d’estudi de la comarca i
universitats en diferents espais de cooperació.
Proveir d’informació territorial estratègica als plans territorials i òrgans comarcals.
Facilitar una visió integral i avaluadora de les polítiques públiques comarcals.
Recursos humans:
1 coordinador: 30%
1 tècnic observatori: 100%
1 tècnic observatori desigualtats: 60%
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Productes i serveis
Infoatur
Periodicitat: mensual

Any inici: 2009

Format: web (ppt/pdf)

Destinataris: ajuntaments i població en general.
Enllaç:
http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-govern/observatori-comarcal/informesperiodics/teixit-socioeconomic/infoatur
Descripció: anàlisi de 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.
Flaix socioeconòmic
Periodicitat: trimestral

Any inici: 2008

Format: web (ppt/pdf)

Destinataris: ajuntaments i població en general.
Enllaç:
http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-govern/observatori-comarcal/informesperiodics/teixit-socioeconomic/flaix-socioeconomic
Descripció: radiografia general de la situació socioeconòmica de la comarca. Analitza l'evolució
de l’estructura econòmica (assalariats, empreses, autònoms), les tendències dels sectors i de les
principals activitats econòmiques, el ritme de la contractació i els EROs. També, es detalla les
principals característiques dels desocupats (col·lectius més afectats, durada de la demanda, etc.)
Butlletí Vallès Bones Notícies
Periodicitat: trimestral

Any inici: 2012

Format: correu electrònic i
web

Destinataris: ajuntaments i població en general
Enllaç:
http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-govern/observatori-comarcal/informesperiodics/teixit-socioeconomic/butlleti-bones-noticies
Descripció: recull de notícies vinculades amb la instal·lació de noves empreses a la comarca, la
creació de llocs de treball o l’impuls de projectes empresarials d’internacionalització o innovació.
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Informe prestacions de desocupació
Periodicitat: semestral

Any inici: 2012

Format: web (ppt/pdf)

Destinataris: ajuntaments i població en general.
Enllaç:
http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-govern/observatori-comarcal/informesperiodics/pobloacio-i-desigualtat/informe-de-prestacions-per-desocupacio
Descripció: a partir de la informació tramesa per l’Observatorio de Ocupaciones del SEPE,
s’analitza el percentatge de cobertura de les prestacions del treball que reben les persones
desocupades registrades. S’especifica la tipologia que reben i es treballa la informació a nivell de
municipis.
Informe de població al Vallès Occidental
Periodicitat: anual

Any inici: 2011

Format: web (ppt/pdf)

Destinataris: ajuntaments i població en general.
Enllaç:
http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-govern/observatori-comarcal/informesperiodics/pobloacio-i-desigualtat/informes-de-poblacio
Descripció: a partir de les dades publicades anualment per Idescat corresponents al padró
d’habitants, s’analitza l’evolució i característiques de la població a la comarca i els seus municipis,
així com dels territoris veïns.
Quadern de dades formació pel treball
Periodicitat: anual

Any inici: 2017

Format: web (ppt/pdf)

Destinataris: ajuntaments i població en general.
Enllaç:
http://www.ccvoc.cat/fitxer/2864/Quadern%20de%20dades%20de%20la%20FP%20al%20Vall%C
3%A8s%20Occidental.%202016.pdf
Descripció: l’informe analitza l’evolució i característiques de l’oferta i demanda de la formació pel
treball (formació professional inicial i formació ocupacional).
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Informe pobresa i desigualtat al Vallès Occidental
Periodicitat: anual

Any inici: 2017

Format: web (ppt/pdf)

Destinataris: ajuntaments i població en general.
Enllaç:
Descripció: actualització dels indicadors de desigualtat i pobresa a nivell municipal que permetin
configurar un indicador de mesura local de la pobresa.
Informe l’economia social al Vallès Occidental
Periodicitat: anual

Any inici: 2016

Format: web (ppt/pdf)

Destinataris: ajuntaments i població en general.
Enllaç: http://www.ccvoc.cat/fitxer/932/Informe%20Economia%20Social%20al%20Vall%C3%A8s%20Occidental%20(2015).pdf
Descripció: identificació i l’anàlisi dels diferents agents de l’Economia Social que realitzen la seva
activitat al Vallès Occidental. L’informe s’actualitza anualment.
Dades bàsiques municipals
Periodicitat: anual

Any inici: 2011

Format: web (ppt/pdf)

Destinataris: ajuntaments i població en general.
Enllaç:
http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-govern/observatori-comarcal/informesperiodics/pobloacio-i-desigualtat/qmunicipal
Descripció: s’ofereix un recull dels principals indicadors socials, econòmics i laborals per a
cadascun dels municipis de la comarca.
Estudis i informes territorials
Periodicitat: esporàdica

Any inici: 2007

Format: web (ppt/pdf)

Destinataris: ajuntaments i població en general.
Enllaç:
Descripció: elaboració i/o suport als diferents documents d’anàlisi i prospectiva socioeconòmica i
territorial impulsats des dels treballs de planificació estratègica i operativa del Consell Comarcal,
així com el suport a estudis territorials sobre àmbits d’interès estratègic.
Per a l’any 2018, d’entrada es preveuen:
- Informe Salaris: situació i característiques a la comarca.
- Informe de Conjuntura Industrial.
- Estudi sobre l’Impacte de la Renda Bàsica Garantida a la comarca.
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Sistema d’indicadors per al seguiment i avaluació
Periodicitat: permanent

Any inici: 2009

Format: electrònic

Destinataris: Consell Comarcal.
Enllaç:
Descripció: manteniment, millora i actualització de la base de dades interna:
- Indicadors socials, econòmics i territorials de la comarca i municipis
- Indicadors de realització dels serveis, programes i projectes dels serveis del Consell comarcal
(de realització tècnica i execució econòmica)
- Indicadors generals de les polítiques catalanes desenvolupades a tota la comarca
- Indicadors de les infraestructures territorials disponibles (centres formatius, ocupacionals, de
promoció econòmica i de polígons d’activitat).
- Incorporació de la informació al sistema d’informació geogràfica per a la mapeig de la
informació.
Servei de consultes internes i externes
Periodicitat: permanent

Any inici: 2007

Format: correu electrònic i
web

Destinataris: ajuntaments, àrees del Consell Comarcal i població en general.
Enllaç:
Descripció: suport a les necessitats de municipis de la comarca sense observatori local que
requereixen d’informació socioeconòmica específica.
Suport a les diferents àrees del Consell Comarcal i els Consorcis que en formen part en el recull i
anàlisi de dades socioeconòmiques.
Resposta de les consultes que es reben a partir del formulari de petició disponible a la web.
Impuls i participació en espais de cooperació
Periodicitat: permanent

Any inici: 2015

Format:

Destinataris: ajuntaments, àrees del Consell Comarcal i altres entitats.
Enllaç:
Descripció: col·laboració, coordinació i/o dinamització en comissions i diferents espais de
participació.
- Comissió mixta d’observació de les desigualtats i la pobresa al Vallès Occidental.
- Pla de mobilitat del Vallès (PEMV).
- Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local de la província de Barcelona
(XODEL).
- Pacte Reindustrialtizació Vallès Occidental. Secretaria tècnica. Seguiment estudi sobre el model
territorial de comerç del Vallès Occidental.
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L’Observatori – Centre d’estudis del Vallès Oriental
Entitat: Consell Comarcal del Vallès Oriental
Responsable tècnic: Albert del Amor Parramón
Adreça: Miquel Ricomà, 46
Municipi: Granollers

CP: 08401

Telèfon: 938 600 702

Correu electrònic: observatori@vallesoriental.cat

Web:
www.vallesoriental.cat/actuacionsdestacades/lobservatori/

Xarxes socials: @LObservatoriVOr

Àmbit territorial: comarca del Vallès Oriental (39 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 i anàlisis 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”, a l’espai de la nova web del Consell Comarcal
del Vallès Oriental.
- Editar notes informatives, butlletins i monografies que siguin un instrument per a l’anàlisi
de la comarca.
- Millorar i potenciar la difusió i comunicació de dades estadístiques a través de reforçar notes
informatives i butlletins amb nous formats gràfics com les infografies i la comunicació 2.0.
- Establir un nou servei de caràcter intern de tractament de dades pròpies i de
visualització de la informació gestionada per les diferents àrees del Consell Comarcal del
Vallès Oriental.
- Potenciar la difusió de la informació editada per l’Observatori-Centre d’Estudis amb un servei
de Newsletter, el qual envia setmanalment tota l’activitat de l’Observatori-Centre d’Estudis,
l’actualitat de l’àrea de Desenvolupament Local del Consell Comarcal i una agenda amb
activitats i formacions relacionades amb l’àmbit de la promoció econòmica i el
desenvolupament local.
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- Potenciar el Servei d’Informació Estadística Municipal (SIEM) per a que aquest segueixi
arribant a tots els alcaldes, regidors i tècnics de promoció econòmica de la comarca, tot
adaptant-se a les seves necessitats.
- Potenciar el servei de comandes per a que aquest sigui un referent per a totes les regidories
de promoció econòmica i desenvolupament local de la comarca. Seguir potenciant la difusió
per a que la resta d’agents clau (patronals, sindicats, mitjans de comunicació, comunitat
educativa, etc.) del Vallès Oriental utilitzin el servei.
Recursos humans:
2 tècnics/ques al 100%
1 cap d’àrea al 10%

Productes i serveis
Butlletí electrònic d’atur registrat
Periodicitat: mensual

Any inici: 2001

Format: web

Destinataris: agents socioeconòmics, tècnics i responsables polítics de la comarca, mitjans de
comunicació locals i públic en general.
Enllaç: www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/
Descripció: butlletins on es resumeixen i difonen les principals dades d’atur. 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.

Butlletí electrònic de contractació formalitzada
Periodicitat: trimestral

Any inici: 2001

Format: web

Destinataris: agents socioeconòmics, tècnics i responsables polítics de la comarca, mitjans de
comunicació locals i públic en general.
Enllaç: www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/
Descripció: butlletins on es resumeixen i difonen les principals dades de contractació. 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.

142

Butlletí d’estructura productiva
Periodicitat: trimestral

Any inici: 2014

Format: web

Destinataris: agents socioeconòmics, tècnics i responsables polítics de la comarca, mitjans de
comunicació locals i públic en general.
Enllaç: www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/
Descripció: butlletí econòmic que recull tota la informació dels registres d’assalariats, autònoms i
comptes de cotització del INSS. Analitza el grau d’especialització i l’evolució de l’ocupació de les
diferents activitats econòmiques del Vallès.

Nota informativa de prestacions per desocupació
Periodicitat: semestral

Any inici: 2013

Format: web

Destinataris: agents socioeconòmics, tècnics i responsables polítics de la comarca, mitjans de
comunicació locals i públic en general.
Enllaç: www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/
Descripció: aproximació a l’evolució de les prestacions per desocupació a la comarca i a cada un
dels 39 municipis del Vallès Oriental.

Informes anuals d’atur i contractació
Periodicitat: anual

Any inici: 2001

Format: web

Destinataris: agents socioeconòmics, tècnics i responsables polítics de la comarca, mitjans de
comunicació locals i públic en general.
Enllaç: www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/
Descripció: publicació amb les principals dades d’atur i contractació registrada l’any anterior.

Informe de conjuntura econòmica del Vallès Oriental
Periodicitat: anual

Any inici: 2002

Format: web

Destinataris: agents socioeconòmics, tècnics i responsables polítics de la comarca, mitjans de
comunicació locals i públic en general.
Enllaç: www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/
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 Català 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.
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Atles sociodemogràfic del Vallès Oriental
Periodicitat: anual

Any inici: 2017

Format: web

Destinataris: agents socioeconòmics, tècnics i responsables polítics de la comarca, mitjans de
comunicació locals i públic en general.
Enllaç: www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/
Descripció: publicació de caire geoestadística on s’inclou un exhaustiu recull de mapes amb les
principals dades estadístiques sobre la comarca i els 39 municipis que la conformen. Es
presenten les dades en relació a dos blocs: geografia física i geografia humana (Població, qualitat
de vida, activitat econòmica i medi ambient).

Contractació per ocupacions
Periodicitat: anual

Any inici: 2016

Format: web

Destinataris: agents socioeconòmics, tècnics i responsables polítics de la comarca, en concret
aquells relacionats amb l’àmbit de l’ocupació, l’orientació laboral i la prospecció, mitjans de
comunicació locals i públic en general.
Enllaç: www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/
Descripció: aquest informe té com a finalitat saber quin tipus d’ocupacions es contracten a les
comarques del Vallès Oriental i del Maresme, en quines activitats econòmiques i amb quin tipus
de contracte. I per una altra, facilitar als serveis locals d’ocupació, serveis de prospecció, etc.,
informació en relació a les ocupacions en què s’han fet més contractacions per facilitar la tasca
d’adaptació dels seus serveis a les necessitats empresarials, a millorar la tasca de prospecció així
com també facilitar als seus usuaris formació i/o serveis adaptats a les necessitats de les
empreses. L’estudi aporta un altre input de coneixement per complementar la seva feina de
prospecció empresarial i inserció laboral.

Nota informativa: padró d’habitants
Periodicitat: anual

Any inici: 2012

Format: web

Destinataris: agents socioeconòmics, tècnics i responsables polítics de la comarca, mitjans de
comunicació locals i públic en general.
Enllaç: www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/
Descripció: aproximació a les dades relacionades amb l’evolució demogràfica de la comarca i
dels seus municipis. Anàlisis de les dades estadístiques del padró municipal d’habitants.
L’objectiu és fer una radiografia de la població al Vallès Oriental durant l’any anterior. S’analitza
l’evolució de la comarca, dels municipis i es compara amb els àmbits del pla territorial i
Catalunya.
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Nota informativa: població estrangera
Periodicitat: anual

Any inici: 2013

Format: web

Destinataris: agents socioeconòmics, tècnics i responsables polítics de la comarca, mitjans de
comunicació locals i públic en general.
Enllaç: www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/
Descripció: aproximació a les dades relacionades amb l’evolució demogràfica de la comarca i
dels seus municipis. L’objectiu és analitzar el pes de la població estrangera a la comarca i per
municipis. A més, també s’identifica la procedència de la població estrangera per continent de
procedència i nacionalitat i es valora la variació respecte l’any anterior.

Nota informativa: renda bruta familiar disponible
Periodicitat: anual

Any inici: 2012

Format: web

Destinataris: agents socioeconòmics, tècnics i responsables polítics de la comarca, mitjans de
comunicació locals i públic en general.
Enllaç: www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/
Descripció: aproximació a les dades relacionades amb l’evolució demogràfica de la comarca i
dels seus municipis. Permet conèixer la renda bruta familiar disponible pels municipis de més de
5.000 habitants i dóna a conèixer la variació interanual juntament amb la RFDB per municipis.

Nota informativa: estadística de mobilitat obligada per raó d’estudis
Periodicitat: puntual

Any inici: 2015

Format: web

Destinataris: agents socioeconòmics, tècnics i responsables polítics de la comarca, mitjans de
comunicació locals i públic en general.
Enllaç: www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/
Descripció: radiografia de les característiques bàsiques de la mobilitat obligada per raó d’estudis
de l’alumnat resident als municipis del Vallès Oriental. L’Objectiu és conèixer els principals fluxes
de mobilitat a la comarca, analitzant quins són aquells municipis que més reben alumnes i quins
són els que generen més sortides. En aquesta nota informativa també s’analitza la mobilitat dels
alumnes universitaris cap a d’altres comarques.
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Nota informativa: dades d’ensenyament
Periodicitat: puntual

Any inici: 2011

Format: web

Destinataris: agents socioeconòmics, tècnics i responsables polítics de la comarca, mitjans de
comunicació locals i públic en general.
Enllaç: www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/
Descripció: radiografia de les característiques bàsiques de l’escolarització al Vallès Oriental. El
tractament de les dades del Departament d’Ensenyament ens permet analitzar i difondre les
principals dades sobre les especificitats de l’alumnat i els centres de la comarca.
Estudi monogràfic: Tendències de futur del mercat de treball del Vallès Oriental:
prospectiva i identificació dels perfils professionals emergents
Periodicitat: puntual

Any inici: 2018

Format: web

Destinataris: empreses industrials i dels subsectors de la logística; agents econòmics, socials i
polítics de la comarca; els SLO i els serveis de promoció econòmica, orientació laboral, ocupació i
formació dels ajuntaments del Vallès Oriental.
Enllaç: www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/
Descripció: la finalitat d'aquest estudi de prospectiva és analitzar el passat, present i les
tendències de futur del mercat de treball del Vallès Oriental per poder identificar els perfils
professionals emergents. Per tal de fer un estudi complet també es vol analitzar els canvis que el
teixit empresarial industrial està experimentant, o preveuen experimentar en els pròxims anys, en
els seus sistemes de producció. Per conèixer la nova demanda de perfils professionals que
demandarà el teixit empresarial vallesà, caldrà conèixer els canvis en els seus sistemes de
producció i els canvis en la cultura sobre la gestió dels recursos humans.
L'estudi ha d’ajudar-nos a tenir més coneixement sobre el futur de les professions i les
ocupacions que demandarà l'empresariat vallesà, quins seran aquells perfils i competències més
buscades en els pròxims 10 anys i quines estratègies i accions hem d'emprendre els agents
públics i privats de la comarca per tal d'acompanyar i aprofitar les oportunitats que aquests
generen.
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Estudi monogràfic: mapeig i cens de polígons d’activitat econòmica del Vallès Oriental
Periodicitat: puntual

Any inici: 2017

Format: web

Destinataris: agents socioeconòmics, tècnics i responsables polítics de la comarca, mitjans de
comunicació locals i públic en general
Enllaç: www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/
Descripció: el mapeig de PAEs té com a objectiu l’elaboració d’un cens detallat de les
infraestructures i serveis dels polígons industrials del Vallès Oriental i conèixer el teixit
empresarial que hi està ubicat. L’estudi pretén analitzar de manera detallada la composició
empresarial dels PAE, quines són les empreses tractores i l’activitat auxiliar que generen al seu
entorn, la detecció de clústers i de districtes industrials així com un anàlisi de les naus i solars
disponibles.

Servei de comandes
Periodicitat: permanent, a demanda

Any inici: 2005

Format: e-mail

Destinataris: agents socioeconòmics, tècnics i responsables polítics de la comarca, mitjans de
comunicació locals i públic en general que s’hagin subscrit al servei via web.
Enllaç: www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/
Descripció: l’Observatori va néixer amb l’objectiu principal d’oferir elements d’informació i de
diagnòstic als actors locals que els orientin en la definició, la planificació, el seguiment i
l’avaluació d’estratègies per al desenvolupament local i les polítiques actives d’ocupació. A part
de les publicacions d’estudis, l’Observatori també té un servei de peticions d’informació
(demogràfica, d’activitat econòmica i estadístiques socials) ja sigui per a responsables tècnics i
polítics del Consell Comarcal, dels ajuntaments que conformen la comarca o de públic en general
(mitjans de comunicació, agents econòmics i socials, ciutadania, etc.)

Servei de newsletter
Periodicitat: setmanal

Any inici: 2013

Format: e-mail

Destinataris: agents socioeconòmics, tècnics i responsables polítics de la comarca, mitjans de
comunicació locals i públic en general que s’hagin subscrit al servei via web.
Enllaç: www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/
Descripció: servei de difusió que setmanalment envia l’actualitat de l’Observatori-Centre
d’Estudis i totes les altres notícies i informacions de la resta de projectes de l’Àrea de
Desenvolupament Local. El Newsletter també té una agenda amb les diferents activitats
realitzades a la comarca. S’envia a tots els consellers comarcals, regidors i tècnics de promoció
econòmica, comerç, ocupació, orientació laboral i Fires, als sindicats i a les patronals presents a
la comarca.
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Servei d’informació estadística municipal (SIEM)
Periodicitat: permanent

Any inici: 2013

Format: web

Destinataris: alcaldes/esses, regidors/es de promoció econòmica, ocupació i desenvolupament
local, així com els tècnics de promoció econòmica, ocupació, orientació laboral i empresa.
Enllaç: www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/
Descripció: servei que facilita la informació estadística disponible a nivell municipal, elaborant
diferents informes amb les dades disponibles. El SIEM és el traspàs de la informació estadística
que cerca, explota i edita l’Observatori-Centre d’Estudis del Vallès Oriental cap als responsables
polítics i tècnics de Desenvolupament Local de cada municipi. La seva finalitat és facilitar a totes
les regidories de promoció econòmica, les dades principals per a conèixer l’evolució
socioeconòmica del seu municipi i, en concret, del seu mercat de treball.

Servei intern de tractament de dades pròpies i visualització de la informació
Periodicitat: permanent

Any inici: 2015

Format: web

Destinataris: agents socioeconòmics, tècnics i responsables polítics de la comarca, mitjans de
comunicació locals i públic en general que s’hagin subscrit al servei via web.
Enllaç: www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/
Descripció: servei d’anàlisi i acompanyament a les diferents àrees del Consell Comarcal del
Vallès Oriental per a conèixer quin tipus d’informació i dades registren i utilitzen (fonts primàries i
secundàries), explotar i tractar aquelles dades d’interès per a la presa de decisions, creació
d’indicadors d’avaluació i visualització de dades per facilitar la seva lectura, comprensió i
utilització en la definició de les polítiques públiques.
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