
Divendres, 2 de desembre de 2011

NOU9 ECONOMIA EL 21

S’extingiran 17 contractes amb fins a 170.000 euros d’indemnització i hi haurà 21 prejubilacions

L’expedient a Benckiser es tanca 
amb 38 de les 55 baixes previstes
Granollers

EL 9 NOU

L’expedient de regulació 
d’ocupació (ERO) de l’em-
presa de detergents Reckitt 
Benckiser, l’antiga Camp, 
de Granollers, s’ha tancat 
amb la sortida d’un total de 
38 treballadors, dels 55 que 
pretenia la direcció de la 
companyia. L’acord pactat 
entre l’empresa i el comitè el 
van ratificar els treballadors 
en assemblea aquest dimarts 
i va evitar la vaga indefinida 
que hi havia convocada a 
partir de dimecres d’aquesta 
setmana.

De les baixes pactades, 17 

seran per acomiadaments 
per causes objectives amb 
indemnitzacions de 45 dies 
per any treballat que aniran 
entre un mínim de 35.000 i 
un màxim de 170.000 euros 
per treballador en funció de 
la categoria i l’antiguitat. 
També s’oferirà una empresa 
d’acompanyament durant 9 
mesos per assessorar-los en 
la recerca d’un nou lloc de 
treball. La resta de baixes, 
21, seran per prejubilacions 
de persones de més de 58 
anys que cobraran el 85% del 
salari net. Un primer grup 
de 14 empleats es prejubila-
ran aquest mateix any i els 7 
altres ho faran durant l’any 

vinent en funció de quan 
compleixin els 58 anys.

Segons el sindicat UGT, 
majoritari a Reckitt Benc-
kiser, l’acord és satisfactori 
malgrat que no s’han pogut 
evitar les 17 extincions. En 
un comunicat, el sindicat diu 
que és “satisfactori haver 
reduït el nombre d’afectats, 
que la majoria de les baixes 
siguin prejubilacions i l’aug-
ment de les indemnitzaci-
ons”. D’altra banda, remarca 
el compromís de l’empresa 
per portar més producció a la 
planta de Granollers. 

Per la seva banda, la direc-
ció de la companyia valora 
l’acord amb el comitè. “La 

direcció i el comitè d’empre-
sa han negociat les condici-
ons i es mostren d’acord que 
es tracta d’un cas en què con-
corren causes econòmiques, 
organitzatives i productives, 
i que els acords assolits 
milloren la competitivitat 
de la fàbrica i garanteixen la 
seva viabilitat futura”.

La firma fabrica marques 
com Calgonit, Colon, Elena, 
Kalia, Flor, Coral, Quanto, 
Glen, Glasex, Harpic o Cillit 
Bang. Té tres centres de 
treball a Granollers, Lliçà de 
Vall i Barcelona amb 550 tre-
balladors. La retallada només 
afecta els poc més de 200 de 
Granollers.

Mor la presidenta 
d’Inibsa, de Lliçà 
de Vall, Christine 
Longchambon

Lliçà de Vall

La presidenta de Laborato-
ris Inibsa, de Lliçà de Vall, 
Christine Longchambon, va 
morir aquest dilluns. Segons 
fonts de l’empresa, ocupava 
el càrrec des de l’any 1992 i 
a partir d’ara la rellevarà la 
seva filla, Cosima Baudat, 
que ja ha mostrat la decisió 
de continuar amb les línies 
estratègiques empresarials 
marcades fins ara. Inibsa va 
inaugurar al maig l’amplia-
ció de la planta de Lliçà de 
Vall, on va invertir 6,5 mili-
ons d’euros per augmentar 
la capacitat de producció 
d’anestèsia en cartutxos i ser 
el tercer productor mundial.

Botiguers i agents 
immobiliaris de 
Mollet s’uneixen per 
impulsar el comerç
Mollet del Vallès

Mig centenar d’establiments 
comercials de les associaci-
ons Mollet Centre Comer-
cial, Jaume I i Riera Seca i 
quatre agents immobiliaris 
(Finques Fortuny, SASI, 
Don Piso i Crishe), i l’Ajun-
tament, han firmat un com-
promís per a la dinamització 
comercial conjunta. Les tres 
part han firmat un acord que 
inclou un decàleg de bones 
pràctiques com l’atenció per-
sonalitzada o la centralitat 
del client com a elements 
bàsics. Un dels fruits del pac-
te és la venda de lots “Com-
pra a Mollet” aquest Nadal 
amb regals per valor de 50, 
100 o 150 euros per gastar als 
comerços participants.

Els botiguers de 
Montmeló, a PIMEC
Montmeló

La Unió de Botiguers i 
Comerciants de Montmeló, 
amb un centenar d’associ-
ats, s’ha adherit a PIMEC 
Comerç. El president de l’en-
titat, Lluís Serra, ha firmat 
l’adhesió.

Christine Longchambon

Mollet busca acords 
amb els industrials per 
fer més competitius els 
polígons
Mollet del Vallès

L’Ajuntament de Mollet 
ha ofert a l’Agrupació d’In-
dustrials del Baix Vallès la 
creació d’una taula de treball 
conjunta per a l’anàlisi de 
les normes de planejament 
urbanístic amb l’objectiu 
de fer més competitiu el sòl 
industrial de la ciutat. L’any 
passat l’Ajuntament i la 
patronal van signar un acord 
de col·laboració per treballar 
conjuntament en l’impuls i 
la promoció econòmica de 
la ciutat i la creació d’aques-
ta taula sorgeix en el marc 
d’aquest acord i en la neces-
sitat d’afavorir i dinamitzar 
l’activitat econòmica i la cre-
ació d’ocupació.

El comerç de 
Canovelles engega 
una campanya de 
promoció de Nadal
Canovelles

Els comerços de Canovelles 
associats a Comerç Actiu 
engeguen aquest dissabte 
la campanya de Nadal per 
fidelitzar els clients. Els 
compradors rebran un tar-
getó on podran rascar unes 
caselles que amaguen diver-
sos premis, com un tall de 
cabells, un val de descompte, 
un revelat de fotografia, un 
massatge... També hi haurà 
un premi extraordinari d’un 
televisor que aporta la matei-
xa associació de comerciants 
de Canovelles. La campanya 
estarà activa fins al dia 5 de 
gener o bé fins que s’acabin 
els cupons.
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La planta d’Uquifa a tocar de la C-17 a Lliçà de Vall

L’empresa química té plantes a Lliçà de Vall i Sant Celoni

El grup indi Vivimed Labs 
compra Uquifa per 41 milions

Lliçà de Vall

EL 9 NOU

El grup indi Vivimed Labs 
ha comprat les empreses 
químiques Uquifa España, 
amb plantes a Lliçà de Vall i 
Sant Celoni, i Uquifa Mèxic 
per un preu que ronda els 
41 milions d’euros, uns 55 
milions de dòlars, segons 
han explicat fonts properes a 
l’operació.

Uquifa està controlada pel 
grup britànic Yule Catto, que 
ara surt de la companyia, 
però preveu que el nou grup 
mantingui els 390 llocs de 
treball de l’empresa a l’es-
tat espanyol. En una nota 
informativa, els compradors 
destaquen que “l’adquisició 
enfortirà Vivimed Labs signi-
ficativament en el sector de 
Ciència de la Vida i facilitarà 
la competitivitat d’Uquifa en 
els seus mercats”. Vivimed 
espera fer créixer significa-
tivament les seves vendes en 
principis actius i en el desen-
volupament d’especialitats 
farmacèutiques.

“L’adquisició significarà no 
només l’obertura d’un rang 
d’oportunitats sinèrgiques, 
sinó també un augment 
de la presència a Amèrica, 
Europa i el subcontinent 
indi”, segons diu la mateixa 
nota dels compradors. El 
conseller delegat de Vivimed 
Labs, Santosh Varalwar, ha 
assenyalat el seu grup ha fet 
“una adequada inversió per 
al creixement i la competi-

tivitat d’Uquifa”. Varalwar 
aposta per l’enfortiment 
d’activitats de recerca i des-
envolupament i obertura de 
nous mercats.

Durant els darrers cinc 
anys Vivimed ha consolidat 

la seva posició al món amb la 
compra d’altres companyies 
com James Robinson, de 
Gran Bretanya i Hamet Inter-
national, dels Estats Units. 
Uquifa esdevindrà la divisió 
d’ingredients d’actius farma-

cèutics del grup Vivimed i 
invertirà en recerca i desen-
volupament i en fàbriques a 
l’Índia basant-se en l’experi-
ència del grup comprador.

En el primer semestre 
d’aquest any el grup químic 
Uquifa va facturar per valor 
de 41 milions d’euros i va 
aconseguir un benefici ope-
ratiu de 2,8 milions.

Segons els càlculs que fan 
els compradors, el coneixe-
ment que té Uquifa del marc 
regulador farmacèutic mun-
dial permetrà a Vivimed créi-
xer en especialitats farma-
cèutiques a Europa i Amèrica 
en els propers cinc anys.

Santosh Varalwar serà el 
nou president d’Uquifa i 
Mark I. Robbins continuarà 
com a director general de la 
companyia.

L’anterior 
propietari diu 
que els nous amos 
mantindran els 
llocs de treball


