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

L'AIBV estrena el nou centre de formació per a
les empreses
La Serradora oferirà cursos adaptats a les necessitats de l'entorn
Dijous, 1.10.2015

L’Agrupació d’Industrials del Baix Vallès (AIBV), que aplega més d’un centenar
d’empreses de l’entorn, inaugurava dimecres el seu nou centre de formació,
ubicat al Centre de Promoció Econòmica La Serradora (carrer Santa Rosa, 2426) de Sant Fost, on fa poc més d’un any que l’agrupació d’empresaris va
instal·lar la seva seu.

Ara, aprofitant aquest nou espai, “s’han pogut ampliar els serveis de formació
que ja oferia l’AIBV”, explica el president de l’entitat, Joan Moretó. Els cursos
estan dirigits a tot el personal de les empreses de l’AIBV, tant en l’àmbit
comercial, com de l’àmbit pròpiament industrial o de producció.
Cursos a mida
Moretó ha detallat la voluntat de l’AIBV de “fer una formació bastant a mida. És
a dir, si hi ha un col·lectiu interessat en una temàtica concreta estem en
disposició de donar-hi resposta”, indica. En aquest sentit, el president ha
explicat que l’AIBV està en procés de visitar tots els associats per “veure quines
necessitats expressen, per intentar agrupar interessos i poder organitzar els
cursos pertinents”.
El primer curs que començarà la setmana vinent al Centre d’activitats

formatives empresarials del Vallès serà de francès professional per al comerç
internacional. “El nostre entorn és clarament exportador, de manera que els
idiomes són importants i per això n’incorporarem alguns de més exòtics com el
xinès”, diu Moretó.

El Punt d'Atenció a l'Emprenedor atén un
centenar d'usuaris
Dimarts, 29.9.2015
Des del maig de 2014, el Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) de l’Ajuntament
de Mollet del Vallès ha atès un centenar d'empresaris que s'han beneficiat de la
tramitació electrònica que ofereix aquest servei d'Emfo. Amb aquestes dades,
el PAE de Mollet és el quart de Catalunya que registra més altes.

El PAE, situat a les oficines d'Emfo, permet que els emprenedors que volen
legalitzar la seva activitat econòmica ho facin amb un sol tràmit i de forma
pràcticament immediata. A través del Document Únic Electrònic es tramita l’alta
d’empresaris individuals (Autònoms), Societats de Responsabilitat Limitada
(SL) i Societats Limitada Nova Empresa (SLNE).
L’èxit del Document Únic Electrònic es basa en optimitzar temps i
desplaçaments dels emprenedors, ja que en el mateix document, entre d’altres,
s’engloben tràmits com ara l’alta a Hisenda i a la Seguretat Social, l’alta de
treballadors, el registre a l’Agència de Protecció de Dades o la inscripció al
Registre Mercantil en el cas de societats.
Suport a la creació d’empreses
Al marge del Punt d’Atenció a l’Emprenedor, l’Ajuntament de Mollet també
ofereix orientació i assessorament personalitzat per a totes aquelles persones
que vulguin posar en marxa el seu propi negoci. Al llarg d’aquest 2015, ja s’han
atès més de 900 persones interessades en rebre formació i assessorament per
emprendre.

El govern molletà presentarà una moció de
suport a Valeo
L'equip de govern també presentarà al proper ple una proposta de resolució
sobre el dret a l'habitatge
Dimarts, 29.9.2015.

L’equip de govern de l’Ajuntament de Mollet presentarà dues mocions al proper
Ple que es farà el dilluns 5 d’octubre. Les mocions fan referència a la situació
dels treballadors de l’empresa Valeo i al dret a l’habitatge.

Durant el Ple Municipal que es realitzarà el proper 5 d’octubre, l’equip de
govern presentarà una moció en la qual proposa un acord en relació a la
situació dels treballadors de Valeo afectats pel tancament de la planta de
Martorelles. De les 257 persones afectades, 36 són de Mollet.
D’altra banda, a petició de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Mollet del
Vallès, el govern municipal també presentarà una moció a la sessió plenària
que demana l’elaboració d’una nova llei reguladora del dret a l’habitatge. Entre
d’altres, aquesta nova llei contempla mesures com la dació en pagament,
impedir el desnonament i els talls de subministraments bàsics, com ara d’aigua,
llum i gas, de persones en situació de vulnerabilitat, impedir l’execució del
primer i únic habitatge tant dels titulars com dels avaladors o potenciar un
lloguer digne i social.

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.

Martorelles aprova continuar al Consorci
Teledigital Mollet
L'ens aplega sis municips de l'entorn: Mollet, Parets, Montornès, Montmeló,
Martorelles i Vallromanes
Dissabte, 26.9.2015.

El ple municipal celebrat dilluns a Martorelles va aprovar –amb els vots en
contra d’Units per Martorelles– la reincorporació del municipi al Consorci
Teledigital Mollet (CTM), una presència que, a la pràctica, encara no havia
desaparegut des que al febrer l’antic govern municipal posava en dubte la
continuïtat de Martorelles de l’ens.

El Consorci Teledigital Mollet és l’organisme que gestiona Vallès Visió, la
televisió local del Baix Vallès, en la qual participen actualment sis municipis:
Mollet, Parets, Montornès, Montmeló, Martorelles i Vallromanes.
El passat febrer, el govern de l’anterior mandat, amb majoria d’Units per
Martorelles, va decidir sortir del consorci, de manera que tenint en compte els
estatuts de l’ens el municipi s’hauria d’haver desvinculat de la televisió a finals
d’agost. Tot i això, el nou govern ha decidit mantenir la seva presència a Vallès
Visió en entendre que “és una mesura de transparència important”.
Durant el ple, l’alcalde Marc Candela va explicar que la decisió s’havia pres
després de resoldre alguns dubtes sobre la conveniència de reincorporar-se al
consorci de comunicació. “Dubtàvem de si Vallès Visió és un mitjà prou
transparent i despolititzat”, va dir, però malgrat tot han volgut mantenir la
participació del poble a la televisió del Baix Vallès.

La voluntat del nou equip de govern de mantenir-se a l’ens ha comportat una
modificació del pressupost municipal per aquest 2015, ja que la partida
inicialment destinada al CTM només preveia les despeses fins a finals d’agost.
El cost anual que l’Ajuntament de Martorelles haurà d’afrontar per formar part
del consorci és de 33.000 euros.

El grup de logística Segro compra un solar de 5,6
hectàrees a Martorelles
La firma, que fa la seva primera incursió en el mercat espanyol, pretén
instal·lar-hi un gran centre logístic i d’emmagatzematge
Divendres, 25.9.2015

L’empresa de serveis per a la logística Segro ha fet la seva primera adquisició
a l’Estat amb la compra d’un solar de 5,6 hectàrees al polígon industrial de
Martorelles, a través de l’Associació Logística Europea Segro (SELP) per 10,4
milions d’euros. L’espai té la possibilitat de promoure fins a 36.800 metres
quadrats de plataformes logístiques i d’emmagatzematge.

L’empresa destaca que l’espai està situat “a uns 20 quilòmetres al nord-est de
Barcelona, a prop de l’autopista que connecta amb França i amb la resta de la
xarxa”, i en aquest sentit afegeix que “representa un vincle estratègic entre
Espanya i la resta del continent”.
Actualment, el solar està ocupat per un edifici industrial en desús, que serà
enderrocat per donar pas a dues noves construccions amb característiques
d’última generació. La companyia argumenta que el polígon està “utilitzat
actualment per empreses com Coca-Cola per a les operacions tant de
fabricació com de distribució”, i destaca que “Mango està construint el seu
centre de distribució de 460.000 m2 només a 8 quilòmetres de distància”.
En l’adquisició d’aquest solar, on antigament hi havia la fàbrica Domar, Segro

va estar assessorada per la firma Estrada & Partners. El director de Segro a
Espanya, David Alcázar, ha assenyalat que “aquest és un gran primer pas en
l’expansió de les nostres operacions de logística a Espanya; continuarem
buscant oportunitats per créixer als principals mercats de Barcelona i Madrid, ja
que el nostre objectiu és aportar espai d’emmagatzematge d’alta qualitat en
aquests mercats”.
Segro és una empresa dedicada al desenvolupament i la gestió de logística,
l’emmagatzematge i el processament de dades. Actualment gestiona 5,7
milions de m2 ubicats al voltant de grans zones urbanes de diversos països i
dóna servei a 1.200 clients de diversos sectors industrials.
L’alcalde de Martorelles, Marc Candela, ha valorat positivament aquesta
adquisisció i ha assenyalat que en els propers mesos s’adequarà l’espai, una
nau que quan estigui en funcionament incorporarà aproximadament un
centenar de treballadors.

