Economia | Redacció | Actualitzat el 04/06/2013 a les 13:45

Els contractes laborals augmenten
un tímid 3,2% al Vallès Oriental
La proporció de contractes indefinits a la comarca (11%) continua per sota la de
Catalunya
La construcció continua sense aixecar el cap al Vallès Oriental. Foto: Adrià Costa

Notícies positives per a l'economia del Vallès Oriental. A la tímida reducció del nombre d'aturats s'hi
ha d'afegir ara que els contractes laborals han augmentat el primer trimestre del 2013 un 3,2%
respecte el mateix període del 2012. Els mesos de gener, febrer i març es van formalitzar a la
nostra comarca 22.384 contractes, 696 més que els registrats l'any passat. Això sí, destaca
l'increment de contractes temporals en relació al mateix període del 2012 (640 més), canviant la
dinàmica del quart trimestre de l'any passat, quan van incrementar-se més els contractes
indefinits.
Segons les xifres de l'Observatori de desenvolupament local del Vallès Oriental
(http://www.lobservatori.net/index.php?menu=publicacions&quin=butlletins&id=232#id232) , la
proporció de contractes indefinits a la comarca (11,61%) continua estan per sota la de Catalunya
(12,88%) i la regió metropolitana de Barcelona (12,73%). Aquesta diferència es deu al baix
percentatge de contractes indefinits al mercat de treball del Baix Vallès (9,78%), ja que la resta
es situen al voltant de la mitjana catalana i metropolitana. Pel que fa als contractes temporals
destaca el descens dels contractes per obra o servei (-517) i, en menor mesura, dels contractes
de pràctiques (-14).
Els joves, la principal víctima de la crisi
Per sexes, aquest primer trimestre de l'any, en relació al 2012, el homes han registrat menys
contractes que les dones, en concret, 337 contractes (+2,95%). Les dones registren 359 noves
contractacions (+3,5%). Per edats, el gruix més important de contractacions en el conjunt de la
comarca s'ha concentrat en el grup de persones de 30 a 45 anys (en concret, 10.389 contractes).
Els joves menors de 20 anys són l'únic grup d'edat que registren menys contractes (-173) que els
formalitzats l'any 2012.
Per sectors econòmics, l'increment de les contractacions a la comarca ha vingut determinat pel
sector serveis, ja que és l'únic que ha crescut en nombre de contractes respecte l'any anterior.
Mentre els serveis han formalitzat 1.124 contractacions, la resta de sectors econòmics han
registrat importants reduccions. El més malparat ha estat el sector de la construcció, amb un
14,15% menys de contractes, seguit del sector industrial (-8%) i l'agricultura (-2,78%). Com
succeeix cada trimestre, els contractes de menys d'un mes i els de durada indeterminada són els
més nombrosos. Aquest trimestre s'han formalitzat gairebé 9.000 contractes de menys d'un mes.
Bones xifres a Granollers
Tot i les bones dades de contractació a nivell de comarca, només 16 dels 43 municipis han
incrementat la formalització de contractes. Destaquen els municipis de Granollers, que ha
formalitzat 589 contractes més que en el primer trimestre del 2012 (+13,45%), Mollet, amb 177
(+7,34%), Sant Celoni amb 227 (+44,34%), Llinars amb 361 (+88,9%) i Parets amb 199
(12,45%). També destaquen els importants descensos en la contractació registrats a municipis
com Gualba, Sant Esteve de Palautordera, Martorelles i Santa Eulàlia de Ronçana.
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