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17/10/2017 Contrapunt 

IDILIA FOODS TRASLLADA LA SEVA SEU SOCIAL A VALÈNCIA

 

En l'anunci de trasllat de seu social, la companyia fa una crida a 

resoldre la situació política amb urgència i recorda que l'empresa ha 

tingut domicili social a Catalunya els darrers 70 anys, temps durant 

el qual mai no s'ha posicionat políticament.

 

Malgrat l'anunci de canvi de domicili social, la companyia continuarà 

fabricant els seus principals productes al Baix Vallès. De fet, la planta 

de Parets es troba actualment en fase d'ampliació 

superior als 15 milions d'euros– per absorbir la producció de Nocilla i 

Mesura que actualment es fa Montmeló.

 

Idilia Foods, actualment en mans de la família Ferrero, dóna feina a 

més de 250 persones a tot l'Estat, unes 170 de les quals a les plantes 

de Parets i Montmeló. 

 

 

09/10/2017 Contrapunt 

ARRENCA L’ACTIVITAT AL CENTRE LOGÍSTIC D’AMAZON AMB UNS 
120 TREBALLADORS 

 

Segons ha confirmat la mateixa empresa, la posada en marxa del 

centre logístic es durà a terme progressivament i per fases du

les pròximes setmanes. 

La nova instal·lació a Martorelles disposa d’unes naus de 30.000 

metres quadrats construïdes pel grup inversor anglès Segro.

 

Dels 200 treballadors que s’incorporen inicialment a les instal·lacions 

–la majoria mossos de magatzem que les darreres setmanes han 

seguit una fase de formació–, n’hi ha 114 que provenen de la borsa 

de treball del Servei d’Ocupació de Martorelles (SOM), una borsa 

que mirarà de donar la màxima cobertura a les necessitats de 

personal de l’empresa amb el suport de les companyies de recursos 

humans Adecco i Manpower.

 

De fet, la previsió d’Amazon és que en tres anys el centre logístic de 

Martorelles pugui donar feina a 600 persones.

 

 

07/10/2017 Contrapunt 

WITTE Y SOLÀ, DE SANT FOST, CELEBRA EL 50È ANIVERSARI

 

Actualment, Witte y Solà compta a Sant Fost amb sis línies de 

producció de tubs d’alumini i una de tub laminat, compta amb una 

plantilla de més de 130 persones, factura uns 15 milions d’euros, 

exporta el 40% de la seva producció i treballa per a les empreses 

farmacèutiques més importants de l’entorn.

 

Durant aquests 50 anys, Witte y Solà s’ha transformat i adaptat per 

ser referent en qualitat i servei. En aquest sentit, el volum 

d’inversions que afronta cada any –proper al milió d’euros
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permès mantenir una estructura segura i diversificar diversificar en 

productes alternatius al seu producte estrella, com el tub laminat o 

la botiga en línia (mistubos.com). 

 

 

17/10/2017 Els 9nou 

EL VALLÈS ORIENTAL SUPERA PER PRIMER COP ELS 40.000 

CONTRACTES EN UN TRIMESTRE 

 
La contractació de treballadors ha arribat a xifres rècord en els 

mesos d’estiu al Vallès Oriental. Per primera vegada s

els 40.000 contractes en un trimestre, unes xifres que no s’havien 

arribat a produir no en els anys d’expansió econòmica.

Els 40.591 contractes registrats superen en més de 700 el màxim 

registre assolit des que existeixen dades comarcals (any 

s’havia marcat precisament en el trimestre anterior. La xifra supera, 

a més, en un 5,5%, la que s’havia produït en el mateix període de 

l’any passat. 

El sector serveis es manté com el principal protagonista en la 

contractació de personal a la comarca. Els 26.700 contractes firmats 

en aquest sector superen clarament a la indústria, amb 11.000. Amb 

tot l’increment dels serveis és inferior a la mitjana, amb un 2,4%, 

mentre que la indústria creix un 10%. La construcció és el sector 

amb més creixement, amb un 27%, empès pel rellançament tant de 

l’obra pública com de l’edificació residencial.

Per municipis, destaquen els increments que s’han registrat a 

Martorelles i a Cardedeu. 

 

 

16/10/2017 Molletma 

EL GOVERN DE MOLLET PROPOSA NO APUJAR ELS IMPOSTOS EL 

2018 

 

El govern municipal proposa, de cara a 2018, la congelació de tots 

els impostos i taxes que depenen del consistori, segons ha informat 

l'Ajuntament. Serà el sisè any consecutiu que a Mollet no apujaran 

ni taxes ni impostos. Així mateix, igual que en els darrers exercicis, es 

proposa mantenir els ajuts a les famílies més vulnerables i les 

bonificacions per promoure la reactivació econòmica i la 

sensibilització mediambiental

 

Respecte a l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), el més important que 

gestiona la ciutat, en el cas que el Govern de l'Estat publiqui el 

coeficient d'actualització del valor cadastral per al 2018, es farà una 

proposta per a l'aprovació d'una modificació de l'ordenança 

municipal que regula l'impost tal com es va fer l'any passat, per tal 

que els ciutadans i ciutadanes de Mollet no pateixin cap pujada de 

l'IBI. 
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