NOTÍCIES D’ECONOMIA I D’ACTUALITAT
DEL BAIX VALLÈS PUBLICADES EN DIARIS
COMARCALS

Es posa en funcionament la nova connexió entre
la C-33 i la C-17 a Mollet

El nou ramal de connexió entre la C-33 i la C-17 a Mollet del Vallès entrarà
enfuncionament aquesta nit. Els treballs han consistit en construir una nova
connexió que permet l’accés de forma més directa a la C-17 en sentit
Granollers.

El nou ramal, que ha construït l'empresa Invicat, permet connectar la C-33 i la
C-17 en sentit Granollers. D'aquesta manera, es millorarà l'accessibilitat dels
usuaris de l'autopista C-33. Els conductors sortiran a la sortida número 1 i es
podran dirigir a Granollers a través d'aquest nou ramal.
Els usuaris, doncs, evitaran fer l'anterior remal que enllaçava la C-59 amb la C17 o amb la N-152a. Amb la construcció d'aquest enllaç, l'entrada a la C-17
serà més segura i habilitada per vehicles pesats. L'obra s'emmarca dins el pla
d'inversions acordades per la Generalitat i ha costat més de 2 milions d'euros.

Suports institucionals a la plantilla de Valeo
Després del fracàs de les primeres negociacions amb la direcció, aquesta nit comença
la vaga indefinida
Dimecres, 29.7.2015

Després del fracàs de la reunió de mediació de Valeo Climatización, la plantilla
començarà a partir de les 22.15 h d’avui una vaga indefinida contra la decisió de
l’empresa de traslladar l’activitat productiva i en defensa de la continuïtat industrial de
la planta de Martorelles i dels llocs de treball. A més, demà al migdia una delegació de
càrrecs electes de diferents formacions es concentraran davant Valeo per mostrar el
suport a la plantilla.

Aquest dijous hi ha prevista una jornada de mobilització i suport als treballadors i
treballadores de Valeo Climatización contra el tancament de la factoria de Martorelles i
en defensa dels 257 llocs de treball. A partir de les 11.30 h, es farà una concentració a
les portes de l’empresa (Can Fenosa, s/n, Polígon industrial 2), on la plantilla estarà
acompanyada per delegats i delegades d’altres plantes de Valeo de l’Estat i d’altres
empreses de la comarca i del sector, que han volgut manifestar la seva solidaritat amb
els treballadors.
L’anunci del trasllat de l’activitat i tancament de Valeo ha generat una important
resposta social i institucional. Per això demà, després d’aquesta concentració, a les
12.30 h, es farà un acte institucional de suport a la plantilla de Valeo, en el qual
participaran diferents càrrecs públics que també es concentraran a les portes de
l’empresa i faran declaracions als mitjans per manifestar el seu rebuig a la mesura
anunciada per la multinacional. Es tracta de càrrecs públics de diferents ajuntaments,
forces polítiques i organitzacions sindicals que mostraran la transversalitat d’aquesta
demanada.
Han confirmat l'assistència Marc Candela, alcalde de Martorelles; Joan Marc Flores,
primer tinent d’alcalde i regidor d’Hisenda, Treball i Esports de l’Ajuntament de
Martorelles; Mireia Dionisio, primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Mollet; Raúl
Broto, sisè tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Mollet; Antoni Guil, alcalde de
Montmeló; José Antonio Montero, alcalde de Montornès; Sergi Mingote, alcalde de
Parets ;Jordi Terrades, segon tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Granollers i diputat al
Parlament pel PSC; Miquel Ortiz, primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Santa
Perpètua de Mogoda; Emilia Briones, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Cornellà de

Llobregat; Fran Sánchez, regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt; David Ricard, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental; Joan
Coscubiela, parlamentari d’ICV-EUiA al Congrés dels Diputats; Román Ruiz,
parlamentari del PSC al Congrés dels Diputats, i Anna Simó, vicepresidenta del
Parlament i membre d'ERC.
També hi participaran una representació dels òrgans de direcció de CCOO de
Catalunya, encapçalats pel secretari general, Joan Carles Gallego; de CCOO
d’Indústria, encapçalats pels secretaris generals estatal, Agustín Martín, i de
Catalunya, Javier Pacheco, i de CCOO del Vallès Oriental-Maresme-Osona,
encapçalats pel secretari general, Gonzalo Plata.

Mollet va tancar l'exercici del 2014 amb un 73%
d'endeutament
La xifra és força inferior al límit legal permès –110%–, però superior a la mitjana
comarcal
Dimarts, 28.7.2015.

Durant la sessió de la comissió especial de comptes celebrada el divendres 24
de juliol es va donar a conèixer el tancament de comptes de l’any 2014 de
l’Ajuntament de Mollet. Segons afirmen fonts del consistori, el romanent és
positiu i es compleixen totes les ràtios marcades per la legislació vigent, així
com la llei d’estabilitat pressupostària.
En el tancament de l’exercici 2014, l’Ajuntament tenia un nivell d’endeutament
del 73% –el límit legal permès és del 110%–, i el 15 de juny d’enguany el nivell
ja s’havia reduït fins al 60%.
Segons dades del Ministeri d’Hisenda, l’Ajuntament de Mollet devia a finals de
l’any passat 44,7 milions d’euros, una quantitat que equival a 865,5 euros per
habitant, força per sobre de la mitjana dels municipis de la comarca, que és de
543 euros per habitant, però força per sota del límit legal permès.
Pel que fa el període mitjà de pagament del consistori, actualment se situa en
79 dies, mentre que a finals de 2014 era de 102 dies. Segons afirmen fonts
municipals, aquest termini de pagament està motivat pel deute que la
Generalitat té amb l’Ajuntament.
Altres ajuntaments
Dels municipis del Baix Vallès, Sant Fost és el que té el deute més elevat en
relació amb el nombre d’habitants del municipi. A finals de 2014 tenia un deute
de 8,8 milions d’euros, que equivalen a 1026,3 euros per habitant. A l’altre
costat de la balança hi ha Santa Maria de Martorelles, que va tancar l’últim
exercici sense cap deute pendent.

Parets va tancar l'any amb un deute de 479,5 euros/habitant; la Llagosta, 359,4
euros/habitant; Martorelles 583,8 euros/habitant; Montmeló, 831,8
euros/habitant i Montornès 357,4 euros/habitant.
Pel que fa a l'evolució del deute en el període 2011-2014, Mollet va incrementar
el deute un 32,45%, Montmeló un 27,12% i Sant Fost un 15,02%, mentre que
Parets (-27,36%), la Llagosta (-26,30), Martorelles (-7,10%) i Montornès (-50,74%) el
van reduir.

Mireia Dionisio, a la llista socialista per a les
eleccions del 27-S
La regidora molletana ocuparà el número 20 de la llista del PSC per la
demarcació de Barcelona
Dilluns, 27.7.2015

La primera tinenta d'alcalde i coordinadora de l'àrea de Desenvolupament
Econòmic i Urbà, Sostenibilitat i Habitatge de l'Ajuntament de Mollet, Mireia
Dionisio, anirà les llistes del PSC per a les eleccions al Parlament del pròxim 27
de setembre. Dionisio ocuparà el 20è lloc de la llista socialista per la
demarcació de Barcelona.

Dionisio, llicenciada en Dret i Ciències Polítiques i màster en Dret Local i Dret
Urbanístic, va ser primera secretària de la Joventut Socialista (JSC) a Mollet i

des del 2007 és regidora a l'Ajuntament. Actualment és la primera tinenta
d'alcalde i encarregada de planejament i gestió urbanística, obres i
infrastructures, llicències i disciplina urbanística, habitatge, via pública, qualitat
urbana, gestió energètica i sostenibilitat, inspecció, pla estratègic, promoció
econòmica i regidora delegada dels barris de Riera Seca i Col·legis Nous.
La regidora molletana va ser elegida aquest cap de setmana en el Consell
Nacional del PSC a proposta de Mollet i del Vallès Oriental per a la 20a
posició. En les últimes eleccions al Parlament, el 2012, el PSC va obtenir 13
diputats a la demarcació de Barcelona.
La llista, encapçalada pel primer secretari socialista, Miquel Iceta, també
incorpora en el número cinc l'actual diputat –des de 2001– i regidor a
l'Ajuntament de Granollers Jordi Terrades, que també va ser president del
Consell Comarcal del Vallès Oriental de 1993 a 2003 i primer secretari de la
Federació del Vallès Oriental del Partit dels Socialistes de Catalunya del 1982
al 2000.

