NOTÍCIES D’ECONOMIA I D’ACTUALITAT
DEL BAIX VALLÈS PUBLICADES EN DIARIS
COMARCALS
Els treballadors de Bacardí es mobilitzen per
evitar l'ERO i el tancament de la planta
Els treballadors van decidir en assemblea fer vaga a partir del dilluns 29 si en la
reunió de divendres no s'arriba a un acord amb la direcció de la companyia
Dilluns, 22.2.2016

Els treballadors de Bacardí afectats per l’ERO que suposarà l’acomiadament de
82 persones de la planta molletana van decidir divendres, en una assemblea, la
convocatòria d’una vaga indefinida a partir del dia 29 de febrer com a mesura
de pressió perquè la direcció de l’empresa retiri l’ERO i presenti un pla de
viabilitat del centre i el manteniment dels llocs de treball.

L’empresa va anunciar la setmana passada, adduint causes organitzatives i
productives, el tancament de les instal·lacions productives i d’embotellament
del seu centre de Mollet i el trasllat de la producció a Itàlia. El comitè d’empresa
i els sindicats han rebutjat el tancament de la planta de producció i l’ERO
perquè consideren que no està justificat en la documentació presentada fins
ara, ja que, segons afirmen, la direcció de Bacardí només ha mostrat
comparatives de la planta de Mollet amb la planta d’Itàlia, però no amb la
d’Alemanya i França.
Els membres del comitè d’empresa van intervenir divendres al vespre en un
acte de Podem per exposar el rebuig dels treballadors al tancament de la
planta i per exigir a la direcció de la companyia que retiri l’ERO i presenti un pla
de viabilitat i de manteniment dels llocs de treball.

D’altra banda, el sindicat UGT també ha mostrat preocupació pels 201
treballadors restants, d’oficines, perquè segons afirma el sindicat l’empresa no
ha plantejat cap pla que faci viable el futur del centre de treball. La propera
reunió entre el comitè i la direcció de Bacardí tindrà lloc divendres vinent,
moment en què els representants dels treballadors ratificaran o no la voluntat
de fer vaga indefinida a partir de dilluns vinent.
Trobada amb els alcaldes
Aquest dimarts, els alcaldes de Mollet, Sant Fost, Martorelles, Montornès, la
Llagosta, Montmeló i Parets i els grups municipals del consistori molletà es
reuniran amb el comitè d’empresa de Bacardí per conèixer de primera mà la
situació en què es troben actualment les negociacions i donar suport i ajudar
els treballadors afectats.

El comitè d’empresa de Bacardí defensa la
productivitat i rendibilitat de la planta de Mollet
La UGT considera que es tracta d'una "decisió injustificada"
Divendres, 12.2.2016.

El comitè d’empresa de la planta Bacardí de Mollet ha expressat la seva
disconformitat amb la decisió de la companyia de tancar les instal·lacions
productives i d’embotellament del seu centre de Mollet i traslladar la producció
a Itàlia.

El comitè considera que es tracta d’una deslocalització injustificada, ja que “la
planta sempre ha estat productiva i rendible, i abasteix el mercat espanyol, un
dels més importants de la companyia a escala mundial”.
Segons afirmen, la mesura ha sorprès els treballadors de l’empresa, i el comitè

aposta per mantenir tots els llocs de treball i la viabilitat de la fàbrica.
Des de la UGT de Catalunya també donen suport a la plantilla i afirmen que
defensaran la continuïtat de la planta, ja que consideren que es tracta d’una
“deslocalització injustificada”.
Segons afirma el mateix sindicat, el període de consultes començarà el proper
dia 18 de març i la direcció haurà de presentar la documentació que el sindicat
revisarà “per lluitar contra aquest tancament i la destrucció de desenes de llocs
de treball”.
Rebuig municipal
Tots els grups municipals de l’Ajuntament de Mollet s’han reunit amb l’alcalde
Josep Monràs per mostrar el seu suport unànime al comitè d’empresa i als
treballadors de Bacardí després de l’anunci de la companyia d’acomiadar part
de la seva plantilla.
Els grups municipals s'han posat a disposició del comitè i els treballadors i han
demanat a l’empresa que reconsideri el seu posicionament. Així mateix, han
recordat que més enllà del balanç econòmic i els beneficis empresarials hi ha
també el balanç social.

L'Associació Àmbit B30 reforçarà el treball
conjunt entre les empreses i els centres de
recerca
L'entitat renova la comissió executiva i reelegeix l'alcalde de Mollet, Josep
Monràs, com a president
Dimarts, 9.2.2016

Josep Monràs, alcalde de Mollet, va ser reelegit president de l’Associació Àmbit
B30 en el consell plenari de l’entitat celebrat a Sant Quirze del Vallès durant el
cap de setmana. En la trobada també es va renovar la comissió executiva de
l’associació, de la qual formen part representants dels ajuntaments de Sant
Cugat, Sabadell i Santa Perpètua, la Cambra de Comerç i Indústria de
Sabadell, Comissions Obreres, la Fundació per la Indústria, la Universitat
Autònoma de Barcelona i el centre tecnològic Eurecat.

L’Associació Àmbit B30 agrupa 55 organitzacions de 23 municipis de 3
comarques (Vallès Occidental, Vallès Oriental i Baix Llobregat) i treballa per
potenciar i promoure el desenvolupament d’aquest territori arran d’una
estratègia de col·laboració entre empreses, centres de recerca, universitats,
ajuntaments, administracions i organitzacions empresarials i sindicals.
En aquesta sessió plenària es va donar compte de la feina feta fins ara i es van
marcar com a prioritats del pla de treball d’aquest 2016 la col·laboració entre
els centres de recerca i el món empresarial per generar activitat econòmica.
També es va acordar donar prioritat als serveis de mobilitat del corredor i la
transferència de coneixement, “aspectes fonamentals per ser un territori
competitiu”.
Enfortir el teixit industrial del corredor per revitalitzar la indústria, fomentar
l’emprenedoria, atraure inversió estrangera i, també, promocionar la recerca i la
transferència del coneixement són altres dels objectius marcats en aquesta
sessió.
En aquest sentit, Àmbit B30 se centrarà pròximament a potenciar les
telecomunicacions en àrees d’activitat econòmica, polígons i altres
equipaments per captar empreses i, per tant, crear ocupació.
També a reforçar l’ús de les noves tecnologies a través de l’eina Núvol B30 –
que servirà per alliberar als ajuntaments del manteniment, la gestió i el cost de
les bases de dades– i d’uns biosensors per tal de fabricar productes d’alta
tecnologia i, així, consolidar la indústria existent a la zona, crear-ne de nova i
atraure capacitats internacionals.
Segons el president de l’associació, Josep Monràs, “l’Àmbit B30 és un eina
molt poderosa que engloba un territori amb un potencial increïble, fins i tot a
escala europea, però si no s’hi inverteix, l’eina perd múscul, perd potencials de
futur, i això no només afectaria el Vallès, sinó que també afectaria tot Catalunya
i Espanya”.

Foment anuncia que licitarà en els propers dies
la redacció de l’estudi informatiu del quart
cinturó fins a Granollers
Ana Pastor, ministra de Foment en funcions, ho ha anunciat aquest dijous

Ana Pastor, ministra de Foment en funcions del govern espanyol, ha anunciat
aquest dijous que, en els propers dies, el govern espanyol iniciarà el procés de
licitació per encarregar la redacció d’un nou estudi informatiu del tram del quart
cinturó entre Terrassa i Granollers.

Pastor ho ha explicat durant una visita a les obres de la mateixa B-40 al tram
entre Olesa de Montserrat i Viladecavalls, que afecten un sector de 6,2
quilòmetres amb una inversió de 173 milions. Segons Pastor, les obres en
aquest tram es troben al 50% de la seva execució.
L'estudi informatiu es farà al tram que ha d’unir Terrassa amb Granollers fins a
connectar amb l’autopista de Mataró (la C-60), a la Roca.

Una empresa austríaca del sector de l’automoció
fa una oferta vinculant per quedar-se Valeo
És una firma proveïdora de Volkswagen que proposa donar feina a 100
persones

Valeo té sobre la taula una oferta vinculant per a la reindustrialització de la
planta de Martorelles. L’ha presentat l’empresa Sintex, una empresa proveïdora
del grup Volkswagen que és originària d’Àustria. Des de Martorelles, es
passarien a fabricar components per a la factoria de Seat a Martorell.

El grup Sintex, d'Àustria, ha fet una oferta vinculant per a la reindustrialització
de la planta de Valeo, a Martorelles. Ho ha anunciat el sindicat CCOO després
de la reunió de la comissió de seguiment que s'ha fet aquest dimecres entre la
direcció de Valeo i el comitè d'empresa.
Sintex és una empresa proveïdora del grup Volkswagwn. De fet, l'oferta preveu
que des de Martorelles es fabriquin components per a la planta de Seat a
Martorell.
Segons les primeres informacions, el pla de Sintex preveu donar feina a 100
persones amb les condicions pactades en el cormpromís de reindustrialització
de la planta de Martorelles. Això inclou un mínim de tres anys de feina,
vinculació al conveni sectorial i abonament de les indemnitzacions acordades
per part de Valeo.
OCUPACIÓ INSUFICIENT
Segons CCOO, la direcció de Valeo i el mateix sindicat troben insuficient la
capacitat d'educació que porposa Sintex. Per això, s'ha acordat seguir
treballant per garantir l'ocupació de tota la plantilla.

