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

Felip Puig es reuneix amb els empresaris de
l’Agrupació d’Industrials del Baix Vallès

Felip Puig amb els membres de l’Agrupació d’Industrials del Baix Vallès
El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, ha participat avui en un dinar de
treball amb empresaris del Vallès que s’ha celebrat amb motiu de l’Assemblea
General de l’Agrupació d’Industrials del Baix Vallès, AIBV.
Davant els empresaris, el conseller ha certificat que “la situació econòmica
ha començat a canviar” respecte a la dels darrers anys, i tot i que no és “una
recuperació homogènia a tot el territori ni en tots els sectors, el nivell
d’atur, d’exportacions o de consum ciutadà, entre d’altres, demostren que
està evolucionant relativament bé”. A més, Felip Puig ha afegit que “estem
notant que l’empresa catalana, mantenint la seu de Catalunya, està anant
cada vegada més a produir a fora” i això consolida l’economia de Catalunya
com una de les més fortes del sud d’Europa.
L’Agrupació d’Industrials del Baix Vallès es va crear el 1974 i comprèn més de
120 empreses associades principalment de les poblacions de Mollet,
Martorelles, Sant Fost, Parets, Montmeló i Montornès. A més, l’AIBV agrupa un
potencial de més de 14.000 treballadors i una facturació de prop dels 2.200
milions d’euros.

L’Agrupació d’Industrials del Baix Vallès es
reuneix amb Felip Puig
El conseller aprofita la trobada per infondre optimisme als empresaris
Dimecres, 1.7.2015

L’Agrupació d’Industrials del Baix Vallès (AIBV) ha celebrat aquest dimecres al
matí la seva assemblea anual al restaurant Celler Can Roda de Santa Maria. A
l’acte hi han assistit uns quaranta associats dels 110 que té l’entitat, i ha servit
per posar en comú les percepcions que tenen els empresaris sobre l’estat de
l’economia.

La trobada dels industrials ha continuat al migdia amb un dinar col·loqui al qual
ha assistit el conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, qui ha aprofitat per
infondre optimisme entre els assistents.
Puig ha valorat l’estat de la indústria al territori dient que “ara inicia una etapa
amb més potencial, perquè és més competitiva i innovadora que fa deu anys,
quan estava massa endeutada”. Alhora, Puig ha elogiat el Baix Vallès com un
dels territoris més potents en matèria industrial.
Preguntat per l’alta incidència de l’atur al territori, el conseller ha fet referència a
la la importància de la formació i la tecnificació per millorar l’ocupabilitat dels
joves i els majors de 45 anys, i ha augurat que “en dos anys tindrem unes xifres
d’atur com les que teníem abans de la crisi”.
El conseller també ha esmentat algunes de les actuacions que desenvolupa la
seva conselleria per impulsar el sector, com “simplificar l’administració, dotar de
fibra òptica els polígons i garantir l’accés de les pimes a les noves tecnologies”,
i ha insistit en la “recuperació del mercat i el consum” i en la “clara inflexió que
viu el cicle econòmic”.
Per la seva banda, el president de l’AIBV, Joan Moretó, ha volgut traslladar al

conseller la necessitat de les indústries del Baix Vallès de poder treballar
“sense tenir l’Estat en contra”.

Recipharm obrirà noves línies de producció i
ampliarà la plantilla
La farmacèutica i l'Ajuntament de Parets signen un acord per a la formació i el
foment de l'ocupació entre els aturats del municipi
Divendres, 3.7.2015.

L'empresa farmacèutica Recipharm, ubicada a l'Eixample industrial, i
l’Ajuntament de Parets han signat un conveni pel qual el consistori facilita la
formació professionalitzadora d'aturats del municipi d’acord amb els perfils
professionals que requereix l’empresa per a la seva incorporació. Per la seva
banda, l’empresa cobrirà les places vacants mitjançant el Servei Local
d’Ocupació de Parets del Vallès (SLOP).

L'acord arriba en un moment d'expansió de la factoria de Parets, que està en
ple procés d'obertura de noves línies de producció per a les quals a mitjà
termini necessitarà incorporar nova plantilla.
El projecte, en el qual es treballa des de fa mesos i que porta el nom
Nous perfils professionals a la indústria farmaquímica de Parets del Vallès, ha
fet un primer pas amb un curs de formació específica de 40 hores per
desenvolupar tasques d'operari en què han participat 9 persones de les quals 2
ja s'han incorporat a la plantilla.
"Aquest és un punt de partida d'un acord de llarga durada que vol adaptar la
formació que s'ofereix a les necessitats de l'empresa", apuntava dimarts en la
signatura del conveni l'alcalde, Sergi Mingote, qui destacava l'aposta del
municipi pel sector farmaquímic. "Parets n'és un referent i les sinèrgies entre
empresa privada i Ajuntament amb aquests tipus d'acord i, també, amb la futura

construcció de l'Institut Universitari de Ciència i Tecnologia IUCT d'Inkemia a
Parets, lliguen molt bé amb l'aposta d'implementar i cuidar aquest sector".
Empresa en expansió
La seu de Recipharm a Parets, antiga Solvay Pharma, es troba en un moment
de creixement. Després que el grup suec adquirís la planta paretana el 2010, la
factoria ha rebut un impuls amb inversions contínues que no han baixat del
milió d'euros en cada exercici i que han consistit en la millora de les
instal·lacions i de la qualitat.
De fet, segons Jesús Gómez, representant de Recipharm, l'empresa ha passat
de 7 clients el 2011 als actuals 22 clients amb producció cap a 50 països
d'arreu del món. D'aquesta vintena de clients, la majoria suposen nou negoci i
molts dels nous productes es començaran a fabricar entre aquest any (al
novembre es preveu posar en marxa una nova línia totalment nova) i principis
de 2017.
Tot i que Gómez no va voler quantificar el nombre de treballadors, el
responsable de la farmacèutica assegurava que les noves inversions
"requeriran de nou personal qualificat". En aquest sentit, destacava l'acord de
col·laboració amb l'Ajuntament que ha de servir per "definir de manera conjunta
els perfils per adaptar la formació". "Sempre hem volgut ser un bon veí
industrial, d'una banda reduint la contaminació però també millorant el nostre
entorn socioeconòmic", deia Gómez.
Actualment Recipharm compta amb una plantilla d'unes 90 persones, de les
quals més del 65% són de Parets i el seu entorn. Gómez apuntava que una de
les mancances a l'hora d'incorporar treballadors és la dificultat per trobar
tècnics amb un nivell de formació més elevat i, en aquest sentit, celebrava la
futura implantació de l'IUCT a Parets.

El nombre d'aturats al juny al Baix Vallès es
redueix fins a les 9.937 persones (15,21%)
El conjunt de la comarca té per primera vegada des de l'agost del 2009 menys
de 30.000 aturats
Dilluns, 6.7.2015.

El descens continuat de les xifres de l'atur els últims mesos han situat el Baix
Vallès en una taxa que no es registrava des de feia més de 5 anys. Actualment,

aquests municipis sumen 9.937 aturats, que equivalen al 15,21% de la població
activa. El descens més important en percentatge s'ha produït a Santa Maria i la
Llagosta, tot i que la mitjana del descens de l'atur al Baix Vallès és del 5,05%
respecte al mes anterior. Són les dades més positives dels últims anys.

Malgrat que l’inici de la temporada d’estiu sempre és procliu a la millora de les
xifres de l’atur, el mes de juny d’enguany ha estat un dels més positius dels
últims anys pels que fa a la reducció del nombre de persones a l’atur.
Actualment, el nombre total d’aturats al Baix Vallès és de 9.937 persones
(15,21%), una xifra que no es registrava des de pràcticament l’inici de la crisi, fa
set anys, i molt inferior als més de 13.000 aturats que va arribar a tenir el Baix
Vallès durant tot el 2013. De fet, el Baix Vallès feia més de cinc anys que no
registrava xifres inferiors a les 10.000 persones sense feina.
Mollet ha acabat el mes de juny amb 4.635 aturats (16,80%); amb una reducció
de 218 persones respecte al mes de maig. Montornès, amb 1.448 aturats
(16,58%), Parets, amb 1.238 (12,14%), i la Llagosta, amb 1.136 (16,52%), són
els municipis amb un nombre absolut més elevat de persones sense feina, tot i
que tots ells presenten reduccions d’entre el 4,5% i el 7,5% respecte al mes
anterior.
Així, en nombres relatius, on més baixa l’atur és a Santa Maria de Martorelles (9,62%) i a la Llagosta (-7.57%), i on ho fa d’una manera més moderada és a
Sant Fost (-2,39%). El descens total del nombre d’aturats en tot el Baix Vallès
respecte al mes anterior és de 528 persones (-5,05%), i respecte al mateix mes
de l’any passat és de 1.475 persones (-12,92%), un percentatge lleugerament
superior a la mitjana del Vallès Oriental.
Pel que fa al total de la comarca, el Vallès Oriental registra ara 29.576 aturats,
1.307 menys que el mes anterior. Respecte a fa just un any, la comarca ha
registrat un descens de les xifres de l’atur del 12,06%, i pràcticament tots els
pobles de la comarca tenen actualment menys aturats que el juny del 2014.
En relació amb aquestes dades, la UGT de Catalunya ha valorat positivament

aquesta tendència, però ha alertat que l’increment de la contractació no està
relacionat amb la qualitat de l’ocupació. “Tot i que es contracta més, els salaris
són més baixos, les jornades són parcials i els contractes són de curta durada”.
La UGT assenyala que el mercat de treball és cada vegada “més estacional,
temporal i precari”, i ho atribueix a l’aplicació de la reforma laboral. A escala
comarcal, el sindicat advoca per la reindustralització del Vallès Oriental.

Mingote organitza el govern de Parets en set
seccions per barris
Cada regidor s'encarregarà de tots els àmbits d'un sector del poble
Divendres, 3.7.2015

El cartipàs municipal de l’Ajuntament de Parets, aprovat aquest dijous al ple
municipal, té una estructura totalment diferent a l’anterior mandat. Ara hi ha un
regidor responsable de totes les àrees de cada barri. El municipi es divideix en
set zones diferents.

El nou model “passa de vertical a transversal”, indiquen fonts municipals. Així,
l’organització del govern local té com a eix principal la figura del regidor de
barri, de manera que el poble es divideix en set sectors que tindran al
capdavant un regidor responsable. L’alcalde, Sergi Mingote, serà el
coordinador de tots plegats.
Així, Toni Fernández serà el regidor de barri de Cerdanet, Jardiner i Can Riera;
Paola Gratacós de Can Butjosa, la Salut i Riera Seca, Susanna Villa de
l'Eixample Central; Francesc Juzgado de Can Berenguer i l'Espai Central;
Miguel Pérez de Can Roura, l'Estació i la Sardana, África Martínez del Sot d'en
Barriques i l'Escorxador i Dídac Cayuela del Barri Antic.

El govern local espera obtenir “més interacció amb la ciutadania” i ben aviat
farà públic els horaris i dies d’atenció de cada regidor, als quals els ciutadans
podran visitar sense cita prèvia. A més, s’han activat correus electrònics
d’atenció al ciutadà. Cadascú, segons on visqui o on tingui situat el seu negoci,
tindrà un regidor de referència. El correu de cada regidor comença amb
regidorbarri. més el nom i primer cognom del regidor i @parets.cat. (per
exemple, el de Dídac Cayuela és regidorbarri.didaccayuela@parets.cat).
Finalment, el correu de l’alcalde és sergi.mingote@parets.cat. Cada regidor
també tindrà una pàgina de Facebook sobre el barri.
Així, els temes plantejats s’atendran de manera transversal, tret dels casos més
específics, que es podran derivar a algun regidor en concret.
De fet, però, existirà una estructura de funcionament en l’àmbit intern del
consistori –i que permetrà als tècnics municipals tenir referents polítics–, que es
dividirà en quatre grans àmbits: serveis generals, relacions institucionals –una
àrea nova–, serveis urbanístics i atenció a la ciutadania.

