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Els municipis del Baix Vallès col·laboraran en la 
prestació de serveis i el desenvolupament econòmic  

Els alcaldes dels set municipis signen un acord per treballar conjuntament aspectes com la 
mobilitat, l'habitatge, la formació o l'ocupació 

Dimarts, 15.3.2016. 

Els ajuntaments de Mollet, Parets, la Llagosta, Montmeló, Sant Fost, Martorelles i Santa 
Maria de Martorelles han signat un acord de cooperació territorial per impulsar el 
desenvolupament econòmic dels municipis, créixer en ocupació i activitat econòmica i 
millorar l’eficiència en la prestació de serveis públics.  

 

 

 

Els alcaldes de Mollet, Josep Monràs; Parets, Sergi Mingote; la Llagosta, Óscar Sierra; 
Montmeló, Antoni Guil; Sant Fost, Montserrat Sanmartí; Martorelles, Marc Candela; i Santa 
Maria, Julián Trapero, han signat aquest dimarts un acord de col·laboració entre els 
municipis del Baix Vallès per optimitzar els recursos en la prestació de serveis i treballar de 
manera més coordinada. 
 
Concretament, aquests municipis s’han proposat treballar conjuntament aspectes 
relacionats amb la formació ocupacional i els serveis d’ocupació, el foment de 
l’emprenedoria –amb el suport de l’AIBV–, l’eficiència energètica, la sostenibilitat ambiental, 
l’habitatge, les infraestructures, el transport públic, la tinença d’animals de companyia, la 
cultura i l’esport. 
 
Segons ha explicat Josep Monràs durant la signatura de l’acord, dimarts, a l’Ajuntament de 
Mollet, “aquest no és un punt d’inici de la col·laboració, perquè ja fa temps que els 
ajuntaments treballem de manera coordinada sobre diferents temes, ara el que fem és 
formalitzar aquest treball conjunt en projectes compartits”, ha dit. 



 
La resta d’alcaldes presents a l’acte han valorat positivament l’esperit de col·laboració, la 
unitat d’acció, l’optimització de recursos, la voluntat política i la millora en l’eficàcia en la 
prestació de serveis entre els consistoris del Baix Vallès. 
 
“El lideratge d’aquests projectes és compartit”, ha destacat Monràs, qui ha explicat que no 
tots els municipis es reuniran per tractar tots els temes, sinó que hi haurà autonomia per 
participar en determinats projectes. A més, els temes es treballaran des de diferents nivells, 
tècnic i polític. “Hem de veure quins aspectes compartim i com podem optimitzar el món 
municipal”, ha afegit. “Per això creem aquest espai de coordinació de projectes, perquè 
mancomunar serveis reforça les polítiques de proximitat”, ha assenyalat Monràs. 
 
Alguns dels temes que hi ha sobre la taula dels alcaldes, i que s’aniran concretant “en 
qüestió de setmanes”, són la mobilitat, infraestructures com la B-500 i la C-17, la formació i 
l’ocupació, la tinença d’animals domèstics i la millora de l’entorn, entre d'altres.  

 

Segro destina 25 milions a alçar la plataforma logí stica a 
l’antiga Domar  

Les naus han estat enderrocades i s’espera que l’edificació estarà enllestida en vuit mesos 

 

La plataforma logística que el grup britànic Segro alçarà als terrenys de l’antiga empresa 
Domar, que fins al 2007 havia fabricat les rentadores de la marca New Pol, comportarà 
inversions per valor de 25 milions d’euros.  

El grup britànic ha encarregat l’edificació de les instal·lacions a la constructora murciana 
Trabis. L’empresa ha comunicat que començarà la construcció d’unes noves instal·lacions 

 

 

 

 
  
  



logístiques en els terrenys del polígon industrial Roca de Martorelles un cop hagin acabat el 
treball d’enderroc de les naus, que està molt avançat. A partir de llavors, les obres tenen 
una durada prevista de vuit mesos, de manera que es confia que entre final d’aquest any i 
principi del vinent estaran en condicions d’acollir activitat. 
 
La companyia va informar que havia adquirit les antigues instal·lacions de Domar-New Pol, 
edificades sobre un solar de 60.000 metres quadrats, el mes de setembre passat, en una 
operació xifrada en 10,6 milions d’euros. Llavors ja va avançar que enderrocaria les naus. 
Aquests han estat els treballs que s’han portat a terme fins ara en els terrenys. L’edificació 
de les instal·lacions logístiques es portarà a terme en dues fases.  
 
És previst que la nova plataforma logística ocupi una superfície de 35.000 metres quadrats, 
que posteriorment comercialitzarà la immobiliària Estrada & Partners. La construcció de la 
nau permet que es pugui comercialitzar en la totalitat per a un sol operador, o bé que s’hi 
puguin aplegar diverses empreses. L’edificació es farà amb materials de primera qualitat, i 
serà una de les primeres a l’Estat a disposar de la certificació mediambiental Breeam 
Excellent. 
 
La nova plataforma constitueix la primera inversió del grup britànic a l’Estat espanyol. Segro 
controla un parc de prop de sis milions de metres quadrats en diversos països europeus. 
Per a la tria de Martorelles com a primera destinació de les inversions a l’Estat en destaca la 
bona localització. En aquest sentit, remarca la presència de la planta productiva de Coca 
Cola en el mateix polígon o l’elecció de Mango per construir el seu principal centre de 
distribució mundial a només vuit quilòmetres de distància. 
La nau de Domar ha estat tancada i sense utilització des de l’any 2007. Unes modificacions 
urbanístiques han permès incrementar les alçades de construcció al polígon per incrementar 
la capacitat d’atracció d’inversions. 
 

 

Esteve instal·la a Martorelles la planta de plaques  solars 
per a autoconsum més gran de Catalunya  

La farmacèutica instal·la 5.000 metres quadrats, una superfície equivalent a un camp de 
futbol 

Dijous, 10.3.2016 

La companyia Esteve ha instal·lat 5.000 metres quadrats de plaques fotovoltaiques sobre 
la coberta de la planta de Martorelles. La superfície, equivalent a un camp de futbol, és la 
major planta solar de Catalunya i la segona d'Espanya per a l'autoconsum.  

 

 

 

 



 

 

Aquesta instal·lació amb plaques solars s'emmarca en el pla de sostenibilitat i de cura del 
medi ambient que la companyia porta a terme des de fa anys i que es tradueix en la 
generació de 500.000 quilowatts i en la reducció de 140 tones de diòxid de carboni a l'any. 
 

La planta de Martorelles, dedicada a la fabricació de genèrics de la companyia, és una de 
les fàbriques més modernes, millor equipades i punteres de tot Europa en tecnologia i 
innovació farmacèutica. Ara, segons la companyia, també és una de les plantes més 
sostenibles d'Espanya en energia renovable gràcies als 5.000 metres quadrats de plaques 
solars. 
 
Segons Paz Arias, directora de Prevenció i Medi Ambient d'Esteve, "en el marc de la nostra 
política de medi ambient desenvolupem un programa específic d'eficiència energètica 
realitzant auditories energètiques en els diferents centres productius. La instal·lació de les 
plaques fotovoltaiques a Martorelles és un gran pas en el nostre compromís amb la lluita 
contra el canvi climàtic, apostant fermament per les energies renovables per reduir les 
nostres emissions de CO2 a l'atmosfera. El nostre repte és incrementar aquest tipus 
d'accions i seguir amb la reducció progressiva d'emissions de CO2. Aquest projecte ens 
permetrà valorar la viabilitat per fer-ho extensiu a la resta de plantes nacionals i 
internacionals d'Esteve ". 
 
La potència elèctrica de 400kW de les plaques fotovoltaiques, distribuïdes en les cobertes 
de les dues sitges i les oficines de logística de la planta de Martorelles, permet generar 
500.000Kwh l'any d'energia neta, quantitat suficient per abastir una població de 170 llars, i 
que suposa un estalvi en consum elèctric del 4% del total anual. A més, en generar 
electricitat d'una manera respectuosa amb el medi ambient, la instal·lació de plaques solars 
a Martorelles evita l'emissió de 140 tones anuals de CO2 a l'atmosfera, el diòxid de carboni 
que absorbeix un bosc de 15.000 arbres en un any. 
 
Les plaques solars d'Esteve en el centre de producció de Martorelles són un producte de 
l'enginyeria INAM S.L. La inversió realitzada es recuperarà gràcies a l'estalvi d'energia que 
aporten les plaques. 
 
Francesc Basacoma, Director d'Operacions de Genèrics comenta que "el 2015 hem invertit 
en sostenibilitat, prevenció i medi ambient 1,4 milions d'euros. L'objectiu és continuar amb 
la implementació d'aquestes millores d'eficiència energètica per a reduir al màxim els 
nostres costos energètics i reduir la petjada ambiental en els nostres productes ".  



Grifols invertirà 59 milions d'euros en una nova pl anta 
productiva a Parets  

La companyia és líder mundial en el seu sector i actualment ja disposa de diverses plantes 
i magatzems a Parets  

Dimarts, 8.3.2016 

La companyia Grifols, dedicada a la producció de medicaments derivats del plasma i a 
l’obtenció de plasma, ha aprovat un pla per ampliar la capacitat productiva de la seva 
divisió de biociències que preveu inversions per valor de 326 milions d'euros en el període 
2016-2021 arreu del món. Un dels projectes és una nova planta productiva a Parets del 
Vallès.  

 

 

 

Segons ha informat aquest dimarts la multinacional d’hemoderivats a la Comissió Nacional 
del Mercat de Valors (CNMV), aquestes inversions es destinaran a quatre projectes, un 
dels quals és una nova planta de purificació a Parets del Vallès. 
 
El desenvolupament d’aquest projecte suposarà una inversió de 59 milions d’euros al 
polígon Llevant de la població. L'empresa ha tingut en compte que per posar en marxa 
aquesta nova unitat productiva calen uns cinc anys des que s'aprova la inversió fins que 
s'obtenen tots els permisos per a la comercialització de productes, de manera que la plena 
operativitat de la nova planta no es preveu fins al 2021. 
 
Actualment la companyia ja té a Parets dues plantes de fraccionament per obtenir les 
diverses proteïnes amb utilitat terapèutica que s’obtenen del plasma, amb una capacitat 
anual de 4,2 milions de litres de plasma. Parets també acull diverses plantes específiques 
de purificació i dosificació de proteïnes i un magatzem central, així com també és la seu 
d’una planta de producció de productes diagnòstics i d’una fàbrica de sèrums intravenosos 
i solucions per a nutrició parenteral en envàs de vidre. 
 
Els altres projectes en els quals invertirà en aquest període la companyia arreu del món –té 
implantació en més de 100 països– seran una planta de fraccionament de plasma que es 
construirà al campus que Grifols té a Clayton, a Carolina del Nord (81,5 milions d’euros); 
una planta de purificació, també en aquest campus industrial (108,7 milions d'euros) i una 
planta de purificació al campus de Dublín, Irlanda (77 milions). 
 
Amb aquestes inversions Grifols considera que la seva capacitat productiva serà suficient 
per garantir i donar resposta a la creixent demanda prevista per als anys 2028-2030. 



Pel que fa a ocupació, Grifols té actualment a Espanya 3.256 treballadors, i l’any 2015 va 
experimentar un increment en la plantilla del 9,2%.  

 

El comitè de Bacardí planteja assumir a Mollet 
producció de les plantes d'Alemanya i Itàlia  

El comitè ha sol·licitat una trobada amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i divendres 
va reunir-se amb la consellera de Treball, Dolors Bassa 

Dilluns, 7.3.2016  

El comitè d’empresa de Bacardí s’ha reunit aquest dilluns a les portes de la fàbrica 
molletana amb una delegació d’ICV-EUiA i Catalunya Sí que es Pot per traslladar-los la 
seva situació i reclamar el seu suport per fer front al tancament de la planta de producció. 
La plantilla continua negociant amb la direcció la possibilitat d'evitar el tancament i la 
pèrdua de llocs de treball.  

 

 

 

 

Entre els membres que han visitat la planta hi havia els diputats Joan Josep Nuet, 
coordinador general d’EUiA, i Joan Coscubiela, exsecretari general de CCOO de 
Catalunya, a més del president comarcal d’ICV, Jordi Manils, i altres membres i regidors de 
la formació. 
 
Els membres del comitè han exposat que actualment i fins al 18 de març es troben en 
l’anomenat període de consultes, en què els treballadors sol·liciten tota la documentació 
relacionada amb l’ERO a l’empresa i alhora negocien dos cops per setmana amb la 
direcció la possibilitat d’evitar l’acomiadament de 82 treballadors. 
 
En aquest sentit, el comitè ha plantejat la possibilitat d’assumir a Mollet la producció de rom 
i Martini que actualment es fa a Alemanya i Itàlia respectivament, atès que la planta 
catalana produeix per sota de la seva capacitat i té les instal·lacions adequades per 
desenvolupar els dos productes.  
 
El comitè també ha demanat als diputats que intercedeixin perquè l'alcaldessa de 
Barcelona, Ada Colau, els pugui rebre aquesta mateixa setmana, amb l’argument que 63 
treballadors de la planta són residents a Barcelona. 



 
Joan Coscubiela, per la seva banda, va explicitar el seu suport als treballadors i va explicar 
que “la companyia prefereix tancar la planta catalana perquè si tanqués la italiana la marca 
perdria més prestigi”, i en aquest sentit va animar els treballadors a mantenir-se ferms en la 
seva reivindicació per forçar un espai de negociació. “El ritme l’heu de marcar vosaltres, 
nosaltres us acompanyarem”, va dir. 
 
Igualment, tant Nuet com Coscubiela van apuntar que “aquesta situació es produeix per 
culpa de la reforma laboral que van votar CiU i PP”. “Fins al 2012 una empresa no podia 
presentar un ERO d’aquestes característiques sense l’autorització administrativa de la 
Generalitat, i des que es va aprovar la reforma laboral ja no cal aquesta autorització”. “CiU 
es va vendre gratis una estructura d’Estat que teníem”, va reblar Coscubiela.   
 
Reunió amb la consellera  
D’altra banda, el comitè es va reunir divendres passat amb la consellera de Treball de la 
Generalitat, Dolors Bassa, i el secretari general del departament, Josep Ginesta, una 
trobada en la qual la consellera es va comprometre a citar la direcció de l’empresa per 
conèixer les raons que han motivat l'ERO i el tancament de la producció a la planta de 
Mollet, i per mitjançar possibles solucions a les decisions de la companyia.  

 

L’atur al Baix Vallès registra un lleuger descens d el 0,7% 
al febrer  

El nombre d'aturats al Baix Vallès es consolida per sota de les 10.000 persones 

Dissabte, 5.3.2016 

Al febrer, els municipis baixvallesans van registrar una lleugera davallada de les xifres de 
persones a l’atur inscrites a les llistes de les Oficines de Treball de la Generalitat. 
Concretament hi va haver un descens de 70 persones (-0,71%), i deixa la xifra total 
d'aturats en 9.746 persones, 1.475 menys que ara fa un any.  

 

 

 

 

 

 



La taxa de desocupació al Baix Vallès va ser al febrer del 16,70%, amb 9.746 aturats, 70 
menys que els registrats al gener, i 1.475 aturats menys (-13,14%) que el mes de febrer del 
2015. A Mollet, la taxa de desocupació va baixar per quart mes consecutiu, i ara se situa 
en poc més de 4.400 aturats i una taxa del 17,60%. 
 
Pel que fa a la resta de municipis de Baix Vallès, la majoria van veure reduït l’índex, 
excepte Sant Fost, on va pujar en 12 persones. Així, les xifres van ser: la Llagosta (1.148 
aturats, 18,24%); Martorelles (362 aturats, 15,81%); Montmeló (613 desocupats, 14,57%); 
Montornès (1.433, 18,7%); Parets (1.232, 14,15%); Sant Fost (485, 12,95%), i Santa Maria 
de Martorelles (54, 15,38%). La mitjana comarcal és del 15,43%.  

 

 


