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ECONOMIA 24 NOU9EL

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

El president de l’Agrupació 
d’Industrials del Baix Vallès, 
Joan Moretó, ha enviat 
aquesta setmana una carta 
a la ministra d’Ocupació i 
Seguretat Social, Fátima 
Báñez en què expressa la 
seva queixa i “indignació” pel 
decret del govern que supri-
meix un seguit de bonificaci-
ons a la contractació. Com a 
conseqüència del decret “les 
empreses han de suportar 
de cop increments de costos 
de cotització per sobre del 
10% en molts casos i en con-
seqüència un increment de 
costos salarials que en alguns 
casos poden arribar al 15% i 
això, senyora ministra, té un 
impacte negatiu gravíssim en 
la competitivitat de les nos-
tres empreses”, diu Moretó 
en la carta.

El president de l’associa-
ció empresarial diu que les 
mesures no incentiven “en 
res” l’activitat econòmica, 
comprometen greument la 
capacitat de venda “i sens 
dubte redundarà a curt 
termini en una major xifra 
d’atur”.

Moretó remarca que la 
patronal del Baix Vallès 
representa empreses de set 
municipis de l’entorn de 
Mollet amb una facturació 

Pimec ofereix suport a les empreses 
vallesanes per accedir a concursos
EL 9 NOU

La patronal Pimec va informar les empre-
ses dels passos que poden dur a terme per 
accedir a concursos públics, en una jornada 
a Granollers, aquest dimecres. L’objectiu és 
posar en coneixement de les empreses els 

procediments per accedir a algun dels projec-
tes per valor de 130.000 milions d’euros que 
es gestionen cada any a l’Estat espanyol i que 
són una alternativa a les dificultats econòmi-
ques actuals. Tècnics de Pimec van explicar 
als empresaris assistents què és la classifica-
ció empresarial, en quins contractes es neces-
sita i quins són els requisits per obtenir-les.

Delta Tècnic, de Sant 
Celoni, premiada pel seu 
compromís ambiental

Sant Celoni

EL 9 NOU

L’empresa fabricant de pri-
meres matèries per a proces-
sos industrials Delta Tècnic, 
de Sant Celoni, ha rebut 
el premi Emas a la millor 
declaració ambiental. El lliu-
rament de premis va tenir 
lloc aquest dijous i també hi 
van rebre reconeixements la 
Terminal de Contenidors de 
Barcelona i l’empresa de Vic 
Girbau.

En la declaració ambien-
tal, Delta Tècnic ha inclòs 
tots els procediments que 
segueix per aconseguir que 
l’impacte en el medi ambient 
de la seva activitat industrial 
sigui el menor possible. Per 
aconseguir-ho treballa en la 
implicació del personal i apli-

ca algunes mesures per redu-
ir la generació de residus i 
emissions, reduir el consum 
i utilitzar combustibles reno-
vables, i fer participar els 
seus proveïdors i clients dels 
mateixos principis.

Aquests han estat els 
aspectes que van permetre a 
l’empresa accedir a la certi-
ficació Emas, una de les més 
exigents en el camp ambien-
tal. A més del lliurament de 
premis, al qual va assistir el 
conseller de Territori i Sos-
tenibilitat, es van lliurar les 
certificacions a 21 empreses 
i entitats, entre les quals 
VL Transport Sanitari, de 
Granollers, i el magatzem 
municipal de Vilanova del 
Vallès. També van lliurar el 
certificat a Arbora-Ausonia, 
amb planta a Montornès.

Els empresaris 
del Vallès confien 
a augmentar o 
mantenir vendes

Granollers

Gairebé dos de cada tres 
empresaris del Vallès Orien-
tal i el Maresme preveuen 
que la facturació de les seves 
firmes creixerà o es mantin-
drà durant l’últim trimes-
tre de 2012. Aquesta és la 
conclusió de l’enquesta que 
l’assessoria Advisoria porta a 
terme entre empresaris de la 
seva àrea (el Vallès Oriental i 
el Maresme). Els empresaris 
vallesans són més optimistes, 
perquè un 24% planteja que 
les vendes creixeran, mentre 
que al Maresme només hi 
confien un 4%. Aquesta dife-
rència s’atribueix al caràcter 
més industrial del teixit 
empresarial del Vallès. La 
indústria té com a aliades les 
exportacions, que són l’únic 
paràmetre macroeconòmic 
que manté un comportament 
positiu els últims exercicis.

El Vallès Oriental 
engega el programa 
Enfein@’t

Granollers

Joves entre 16 i 30 anys amb 
nivell formatiu baix i pocs 
coneixements en l’ús de les 
noves tecnologies podran 
participar des d’aquesta 
setmana en el programa 
Enfein@’t, que promou el 
Consell Comarcal. Els parti-
cipants podran conèixer com 
les noves tecnologies i les 
xarxes socials poden ajudar-
los en la recerca de feina. 
L’any passat 30 joves van par-
ticipar al programa.

El preu de 
l’habitatge baixa 
un 13% l’últim 
any a Granollers
Granollers

El preu dels nous habitatges 
ha baixat un 13% el mes de 
setembre respecte al mateix 
període de l’any passat. Són 
dades de l’informe trimestral 
que l’escola de negocis IESE 
elabora per al portal immo-
biliari Fotocasa. Entre juny 
i setembre el preu, que l’in-
forme fixa en 2.289 euros per 
metre quadrat, ha baixat un 
1,6%. El descens trimestral 
ha estat més elevat en el cas 
de Parets, on el preu mitjà és 
de 2.309, un 2,8% menys que 
al juny. En canvi, a Parets, el 
preu només és un 8,5% infe-
rior al de fa un any. Mollet 
per la seva banda ha tingut 
un retrocés trimestral del 
2,1% i el descens interanual 
supera el 15%. Actualment 
el preu mitjà, segons l’IESE 
i Fotocasa, és de 2.042 euros 
per metre quadrat.

Kraft Foods 

canvia el nom 

per Mondelez

Granollers

La multinacional Kraft 
Foods, propietària de les 
fàbriques de Lu, a Granollers, 
i Royal, a Montornès, ha can-
viat el nom pel de Mondelez 
International. El canvi anirà 
acompanyat de diversos 
actes en les instal·lacions de 
tot el món. A les de l’Estat, 
dóna feina a més de 1.900 
treballadors. La nova compa-
nyia té marques com Milka, 
Suchard, Toblerone, Fonta-
nea, Oreo o Trident.

Els empresaris diuen que pot augmentar fins al 15% el cost salarial

La patronal del Baix Vallès es queixa 
a la ministra Báñez per la supressió 
de les bonificacions a la contractació
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El president de l’Agrupació d’Industrials del Baix Vallès, Joan Moretó

de 2.200 milions d’euros 
anuals i que donen feina a 
14.000 persones. L’empresari 
diu que el sector industrial 
al Vallès Oriental ha perdut 
molts llocs de treball entre 
els anys 2005 i 2011, cosa que 
l’ha fet passar del 40% de 
la població assalariada de la 
comarca l’any 2005 a només 
un 36,68% l’any 2011. Inci-
deix en què el sector indus-
trial està sent un dels més 
afectats pels expedients de 
regulació d’ocupació.

“De tots són coneguts els 
innumerables problemes 
en que es troben les empre-
ses per desenvolupar la 
seva activitat: feblesa de la 

demanda, greus dificultats 
de finançament, increment 
de costos energètics i de 
matèries primeres, morositat 
creixent, fortes dificultats 
en l’exportació com a con-
seqüència del descrèdit de 
la marca “España”, creixent 
increment de la pressió tri-
butària local, autonòmica i 
estatal i en aquest context no 
hi ha més remei que ser més 
competitiu i eficient”, exposa 
Moretó en la carta. 

Tanmateix l’empresari, 
valora positivament l’anun-
ciada rebaixa de les cotitza-
cions socials anunciades per 
al 2013 i el 2014 de l’1% en 
cada exercici.


