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23/11/2017 Contrapunt 
L'OFICINA DE TREBALL DE MOLLET ES TRASLLADARÀ A LA 

FARINERA 
 
El Servei Català d'Ocupació traslladarà l'Oficina de 
actualment es troba a l'avinguda Burgos, a un local del polígon de la 
Farinera, propietat de l'empresa municipal Mollet Impulsa.
Aquest espai de titularitat municipal està situat a La Farinera i 
substituirà l’actual oficina del SOC situada a 
local per a usos comercials i de serveis, que Mollet Impulsa ja va 
treure a concurs el 2015, es troba a la primera planta de l'edifici on hi 
ha el supermercat i té una superfície de 1.231 metres quadrats. El 
Departament de Treball pagarà de lloguer 5,95 euros/metre quadrat 
(sense IVA) amb un màxim de 6.619 euros al mes (sense IVA).
 
El trasllat definitiu es farà els propers mesos un cop finalitzin les 
obres per adequar el nou local.
  
L’oficina de Mollet també realitza les gestions de
Llagosta, Lliçà de Vall, Martorelles, Parets del Vallès, Sant Fost de 
Campsentelles i Santa Maria de Martorelles.
 
 

 

 

19/11/2017 Contrapunt 

EN MARXA UN CENS D’EMPRESES, NAUS I SOLARS ALS 

POLÍGONS INDUSTRIALS DE LA COMARCA
 

El Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
ajuntaments i agents econòmics de la comarca, està desenvolupant, 
des del mes d’octubre, el treball de camp del projecte de diagnosi i 
mapeig de les activitats econòmiques i identificació de solars i naus 
disponibles presents als polígons d’activitat econòmica (PAE) de la 
comarca. 
 
El projecte té l’objectiu d’elaborar un cens d’empreses i identificar la 
disponibilitat de naus i solars per fer un diagnòstic del teixit productiu 
dels municipis de la comarca i, alhora, conèixer
apropar-se a la realitat del territori.  
 
Paral·lelament a aquest treball, l’Ajuntament de Mollet és a punt de 
tancar la darrera fase de la redacció del pla de millora dels polígons 
d’activitat econòmica de la ciutat, un pla que va començar l
passat amb l’objectiu de millorar les condicions de les 
infraestructures i els serveis que la ciutat ofereix a les empreses dels 
polígons –especialment Can Magarola i Can Prat
desenvolupament de la seva activitat productiva.
Segons apunten fonts municipals, abans de tancar l’any es 
presentarà el pla d’accions –elaborat a partir de les demandes dels 
industrials i propietaris industrials i dels serveis tècnics municipals
amb la voluntat de treballar de manera més associada, especialment 
entre els industrials i propietaris i també amb l’administració.
 

 

NOTÍCIES D´ECONOMIA I ACTUALITAT DEL BAIX VALLÈS 
01/11/2017 al 29/11/2017 

L'OFICINA DE TREBALL DE MOLLET ES TRASLLADARÀ A LA 
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17/11/2017 Linea Vallès 

EL VALLÈS ORIENTAL ÉS LA COMARCA ON CREIX MÉS 

L’OCUPACIÓ HOTELERA 
 

Bones xifres que conviden a l’optimisme. El Vallès Oriental va ser la 
comarca en la qual, percentualment, va créixer més l’ocupació 
hotelera l’any passat en tota la província de Barcelona. En concret, al 
llarg dels 12 mesos del 2016 va augmentar un 11,4% respecte del 
2015, segons un estudi que ha presentat recentment la Diputació de 
Barcelona. Aquesta bona tendència, però, contrasta amb el fet que 
en xifres absolutes el Vallès Oriental és la comarca amb l’ocupació 
més baixa (unes 278.000 persones van estar allotjades en els hotels, 
càmpings i establiments de turisme rural).
 
En total, l’any 2016 la comarca va oferir 3.886 places en hotels, 
2.415 en càmpings i 406 en establiments de turisme rural, a banda 
de 36 apartaments i 572 pisos d’ús turístic (HUT). Això també suposa 
un creixement de 26 places hoteleres i de 108 pisos turístics 
respecte del balanç final de l’any anterior
 
El motiu principal de la seva visita són les vacances o les activitats 
de lleure (gairebé el 56% dels visitants responen a aquests motius), 
mentre que la feina és la segona raó que porta la gent a allotjar
la comarca. 
 

 

17/11/2017 Molletama 

LA NOVA GENERACIÓ DELS TRAMVIES D'ALSTOM ES 

FABRICARÀ AL BAIX VALLÈS 

 
La planta d'Alstom entre Mollet i Santa Perpètua de Mogoda ha estat 
escollida pel grup ferroviari francès per fer
de la nova generació de tramvies, segons han reconegut fonts de 
l'empresa a diversos mitjans.
 
Els dos primers projectes són 27 unitats dobles per Sydney que 
s'estan produint a Barcelona i 23 trens individuals per Qatar. Tots 
dos projectes sumen inversions per sobre dels 2.00
En el primer cas, la quantitat ascendeix a 1.400 milions per a tot el 
consorci en el qual participa Alstom i en el segon ascendeix a 750 
milions. 
 
La companyia destaca que l'elecció de la planta de Barcelona està 
relacionada amb la capacitat tècnica de les instal·lacions, on a més 
de la unitat de producció, hi ha una divisió d'enginyeria. 
"L'experiència de Barcelona en la producció d'aquest tipus de 
tramvies ha explicat a l'hora de decidir l'adjudicació", han destacat 
fonts de l'empresa. Les mateixes fonts, però, deslliguen l'anunci de la 
nova negociació del conveni col·lectiu que es porta a terme en 
aquest moment i en el que s'està discutint sobre possibles noves 
sortides de personal. 
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17/11/2017 Molletma 

EL GRUP NAD INVERTEIX 3 MILIONS D'EUROS PER AMPLIAR 

AMB UNA NOVA NAU LA SEVA FACTORIA DE MOLLET

 
El grup NAD de Mollet dedicat a la fabricació d'accessoris per a 
motocicletes segueix creixent. A partir de 2018 preveu començar a 
vendre als Estats Units i per fer-ho possible amplia
actuals instal·lacions del polígon Can Magarola, que ja sumen 
28.000 metres quadrats, amb una nova nau de 5.000 metros 
quadrats. 
Cal assenyalar que aquesta nova inversió i ampliació arriba un any i 
mig després que l'empresa molletana fundada f
Jaume Xicola fes efectiva ja una gran ampliació del seu centre de 
producció i de la seva capacitat logística. Concretament al llarg del 
2016 l'empresa va ampliar les seves instal:lacions amb una nova nau 
de 6.000 metres quadrats al costat de la factoria central el que li va 
permetre ja augmentar la producció amb l'objecte de poder fer front a 
la seva expansió internacional. Actualment l'empresa de Mollet 
serveix a més de 5.000 clients de més de 70 països i té un centre 
productiu a la Xina. 
 

 

23/11/2017 El 9NOU 

L’HOSPITAL DE MOLLET OBTÉ DOS PREMIS AL TOP 20 

ESTATAL 

 
L’Hospital de Mollet ha rebut un doble guardó en els premis Top 20, 

que distingeix les millors trajectòries hospitalàries en el període 

comprès entre els anys 2010 i 2015. En aquesta edició, s’han reconegut 

les iniciatives sanitàries de 43 hospitals de tot l’Estat, 19 dels quals 

catalans. 

 

El centre hospitalari de Mollet ha rebut el reconeixement a la 

trajectòria dels últims cinc anys en gestió global, un dels àmbits 

d’avaluació que es fa en el premi. 

 

Aquestes avaluacions, en les quals han participat de manera voluntària 

146 hospitals de tot l’Estat, té com a objectiu calibrar, a través 

d’indicadors objectius, la situació dels centres sanitaris i dels seus 

serveis més rellevants, per millorar els results en un futur.

L’acte de lliurament dels guardons es va fer aquest dimecres a Madrid. 

Els premis es concedeixen des de l’any 2000 i des de llavors hi han 

participat més de 250 hospitals del servei nacional de salut i 80 més de

privats arreu de l’Estat 
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AMB UNA NOVA NAU LA SEVA FACTORIA DE MOLLET 

El grup NAD de Mollet dedicat a la fabricació d'accessoris per a 
motocicletes segueix creixent. A partir de 2018 preveu començar a 
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