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02/06/2017 Contrapunt 

La química Stahl inaugura
centre d'excel·lència
 

L'empresa química Stahl, situada al polígon 

Parets, inaugura aquest dissabte el seu nou centre d'excel·lència 

centrat en la recerca de polímers per a l'acabat del cuir. Ho farà en 

un acte al qual assistiran clients, subministradors, l'equip directiu de 

la planta i els empleats, així com representants de l'Ajuntament.

El nou centre d'excel·lència de Parets, situat al mateix centre de 

producció de Stahl, està enfocat a oferir recobriments d'altes 

prestacions i acabats per al cuir, així com diferents tecnologies en 

l'àrea dels polímers. Concretament, el centre incorpora equips 

d'última generació per a la investigació de polímers i tecnologia per 

a l'acabat del cuir i per a recobriments per a la indústria de la moda i 

mobiliari per a la llar.  

 

 

27/05/2017Contrapunt  

 

Mollet, segon municipi
comarca amb més 
les contractacions 
 
La Llagosta i Sant fost són els municipis que més van incrementar la 

contractació durant el primer trimestre de l'any en relació amb l'any 

anterior 

Mollet és el segon municipi del Vallès Oriental 

de Tagamanent– que presenta una temporalitat més elevada en la 

contractació registrada el primer trimestre de 2017. Concretament, 

dels 5.310 contractes que van formalitzar

(7,1%) van ser indefinits, mentre que 4.932 (92,9%) van ser 

temporals.  

Pel que fa a la resta de pobles del Baix Vallès, la Llagosta va 

incrementar el volum de contractació un 30%, Sant Fost un 20,4%, 

Parets un 18,9% i Montornès un 14,1% respecte a l’any 2016.

 

 

26/05/2017 Contrapunt 

Parets i Sant Fost tenen
per capita més alta del
 
L’Institut d'Estadística de Catalunya publica les dades de l

disponible per habitant i any durant el 2014

Segons les dades publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya 

(Idescat) sobre la renda per habitant de l’any 2014 als municipis de 
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La Llagosta i Sant fost són els municipis que més van incrementar la 

contractació durant el primer trimestre de l'any en relació amb l'any 
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que presenta una temporalitat més elevada en la 

contractació registrada el primer trimestre de 2017. Concretament, 

dels 5.310 contractes que van formalitzar-se a la ciutat, només 378 

efinits, mentre que 4.932 (92,9%) van ser 

Pel que fa a la resta de pobles del Baix Vallès, la Llagosta va 

incrementar el volum de contractació un 30%, Sant Fost un 20,4%, 

Parets un 18,9% i Montornès un 14,1% respecte a l’any 2016. 
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més de 5.000 habitants i capitals de comarca, els ingressos dels

baixvallesans van experimentar una lleugera millora respecte a l’any 

anterior, uns avenços que van en la línia del que va registrar

mitjana a tot Catalunya. 

A escala catalana, la renda mitjana se situava en els 16.500 euros, 

una quantitat que va augmentar un 2,5% respecte a l’any anterior. 

L’any 2012 aquesta xifra havia baixat a l’entorn d’un 3%, mentre que 

el 2013 va fer-ho en menor mesura, un 0,6%. Segons aquestes 

dades, per tant, el 2014 va ser el primer any del període de crisi en 

què la renda mitjana dels catalans es va començar a recuperar.

 

10/06/2017 El nou 9 

Aldi obrirà a Mollet el 

de la cadena al Vallès Oriental
 

La cadena de distribució alimentària Aldi preveu inaugurar el 21 de 

juny el seu primer establiment a Mollet, que serà el sisè del Vallès 

Oriental. La nova botiga, en la qual hi treballaran 14 persones la 

majoria de les quals de la mateixa població, tindrà 1.200 metres 

quadrats i 85 places d’aparcament. 

L’establiment estarà situat a la ronda de la Farin

de dilluns a dissabte entre 1/4 de 10 del matí i 1/4 de 10 del vespre. 

Al nou establiment es podran trobar més de 1.500 referències 

d’alimentació, drogueria, higiene i basar.
 
 

 

10/06/2017 Contrapunt 

El cadastre acaba la inspecció

dels immobles de Sant
 

El personal de la Direcció General del Cadastre ja ha finalitzat la 

inspecció ocular dels immobles de Sant Fost de Campsentelles.

Properament, els titulars dels immobles en els quals s’hagin detectat 

diferències entre el que hi ha a la base de dades del cadastre i el que 

han trobat a la inspecció rebran al seu domicili per part del Ministeri 

d’Hisenda i Administracions Públiques un requeriment per a 

l’aportació de documentació o directament una notificació amb la 

proposta de resolució amb acord d’alteració, en què s’indicaran els 

nous valors cadastrals, des de quan té validesa la nova valoració i el 

termini per fer

Aquesta revisió no comporta sanció administrativa, però sí la taxa 

estatal de 60 euros que haurà de ser liquidada al Ministeri d’Hisenda 

i Administracions Públiques.  
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