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11/05/2016 

FEPIME PROMOU LA DIGITALITZACIÓ COM A OP
COMPETITIVA PER A LA PIMES DE CATALUNYA
 
Fepime ha organitzat aquesta primera jornada conjuntament amb la 

Agrupació d’Industrials del Baix Vallès (AIBV) i compta amb el suport 

per a tot el cicle de CaixaBank, la Generalitat de Catalunya i Numintec.

 

 

5/05/2016 

L’ATUR ES REDUEIX AL BAIX VALLÈS A NIVELL
 
Durant el passat mes d’abril el Baix Vallès va registrar un total de 

9.464 persones sense feina apuntades a les Oficines de Treball, 166 

persones menys respecte al mes anterior. La taxa mitjana al conjunt 

del Baix Vallès és 16,05%, mentre que Sant Fost, Parets i Santa Maria 

presenten un índex inferior al 14%. 

 

 

2/05/2016 

PARETS DISPOSA D’UN NOU PUNT D’ATENCIÓ A
 
Parets disposa des d'aquest dilluns d’un punt d’atenció a 

l’emprenedor (PAE) a la mateixa seu de l’Ajuntament, a la plaça de la 

Vila. Serà un dels 36 ens locals que actualment disposen d’aquest 

servei, que permet fer de manera més ràpida, còm

tràmits per donar-se d’alta com a autònom o com a societat limitada.

28/04/2016 

MERCK ANUNCIA UNA INVERSIÓ DE 6,2 MILIONS PER CONS
UNA NOVA PLANTA A MOLLET 

 

La farmacèutica Merck va anunciar dijous una nova inversió per valor 

de 6,2 milions d’euros a la seva planta de Mollet dedicada a la 

fabricació de productes farmacèutics per als mercats locals i 

internacionals i que exporta productes a més de 40 mercats 

internacionals 

 

 

26/04/2016 

ENDESA REFORÇA LA XARXA ELÈCTRICA AL VAL
 
Endesa ha finalitzat les tasques de repotenciació a la línia elèctrica 

d’alta tensió que transcorre entre la substació

substació de Sant Mateu, a Premià de Dalt, per tal de reforçar la xarxa 

de transport elèctric entre el Vallès Oriental i el Maresme i millorar, 

de retruc, la qualitat del subministrament de les dues comarques. Els 

treballs han tingut una durada de 7 mesos i han suposat una inversió 

de gairebé un milió d’euros, aportats íntegrament per la companyia
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BAIX VALLÈS A NIVELLS DE FA SIS ANYS 
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l’emprenedor (PAE) a la mateixa seu de l’Ajuntament, a la plaça de la 

Vila. Serà un dels 36 ens locals que actualment disposen d’aquest 
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22/04/2016 

MARTORELLES RENOVA EL CONVENI AMB Coca
2025 
 
El ple municipal va aprovar dilluns l’esborrany del conveni regulador 

de la taxa pel subministrament d’aigua potable a la planta 

embotelladora de Coca-Cola per als propers nou anys, un acord que 

substitueix el signat l’any 2007 i que va caducar el juny passat, qu

planta va assolir els 10.175.000 metres cúbics d’aigua consumits

 

 

5/05/2016 

FARTS DE CARRETERA 

Un centenar de persones es van concentra

tarda a la rotonda de la carretera B-500, entre Sant Fost i Martorelles, 

a tocar del supermercat Lidl i prop de l’antiga fàbrica Derbi per tallar 

el trànsit en protesta per la mort d’una dona en un pas de vianants 

d’aquell mateix punt. 
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MARTORELLES RENOVA EL CONVENI AMB Coca-Cola fins a finals del 

municipal va aprovar dilluns l’esborrany del conveni regulador 

de la taxa pel subministrament d’aigua potable a la planta 

Cola per als propers nou anys, un acord que 

substitueix el signat l’any 2007 i que va caducar el juny passat, quan la 

planta va assolir els 10.175.000 metres cúbics d’aigua consumits 

Un centenar de persones es van concentrar divendres a les 7 de la 

500, entre Sant Fost i Martorelles, 

a tocar del supermercat Lidl i prop de l’antiga fàbrica Derbi per tallar 

el trànsit en protesta per la mort d’una dona en un pas de vianants 


