NOTÍCIES D´ECONOMIA I ACTUALITAT DEL BAIX VALLÈS
25.05.2016 al 03.06.2016

25/05/2016
EL CIRCUIT BUSCA 687 TREBALLADORS TEMPORALS
TEMPORA PER A MOTOGP
Amb motiu del Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP,
MotoGP
que se celebrarà del 3 al 5 de juny, el Circuit de Barcelona-Catalunya
Barcelona
necessita incorporar 687 treballadors eventuals que assumiran feines
de neteja, control, atenció al públic, restauració, etc. Diverses empreses
de treball temporal estan gestionant la selecció de personal.

18/05/2016
ACORD D’ESTEVE I MUNDIPHARMA PER DESENVOLUPAR UNA NOVA
MOLÈCULA CONTRA EL DOLOR
Les companyies destaquen que la nova molècula (MR390 / E-52.862)
E
és
un “potent i molt selectiu antagonista del receptor Sigma-1
Sigma que pot
resultar en una nova forma de tractar el dolor neuropàtic”, un dels tipus
de dolor més difícils de tractar i controlar. Des d’ara, la multinacional
suïssa pren les regnes de la investigació, que acaba de concloure la fase
II, i s’encarregarà també de la fase regulatòria i de la seva
comercialització a nivell mundial..

03/06/2016
DETENEN 4 TREBALLADORS D’UNA GESTORIA DE PARETS PER ESTAFA
Els Mossos d’Esquadra han detingut quatre treballadors d’una gestoria
de la ciutat per haver fet, presumptament, tres falsificacions de
document públic, oficial o mercantil, estafa, apropiació indeguda i
usurpació de l’estat civil. Els investigadors
nvestigadors van comprovar que l’entitat
gestora va fer la mateixa operació fraudulenta amb 30 vehicles diferents i
que, en tots els casos, va emetre una factura falsa a nom de la
propietària del taller per estalviar-se
se l’impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics.

03/06/2016
NOU AVENÇ EN EL TRACTAMENT PERSONALITZAT DEL CÀNCER
Científics del Centre de Regulació Genòmica (CRG) de Barcelona han
descobert una nova font d'energia al nucli de les cèl·lules que s'activa
quan han de reprogramar gens en situacions excepcionals, fet que
s'entreveu com una nova via per a la medicina personalitzada per tractar
el càncer. La investigació, que publica avui la revista Science, ha estat
liderada pel científic del CRG Miguel Beato, i ha tingut la col·laboració
col·lab
de
la Universitat Pompeu Fabra, l'Institut d'Investigació Biomèdica de
Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili
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03/06/2016
L'ENVELLIMENT DE LA POBLACIÓ I ELS SEUS EFECTES Al MERCAT
LABORAL
La creació d'ocupació, el descens de la població activa i el procés
d'envelliment ajudaran a situar la taxa de desocupació per sota del 18%
en 2017 i del 7,5% en 2025. La patronal CEOE creu que la taxa d'atur
baixarà al 18% en 2017 i al 7,5% en 2025 ajudat per l'envelliment i la
menor població activa. Segons l'INE, en 2064 hi haurà quatre ocupats per
cada tres jubilats. La patronal veu un futur amb més pressupost destinat
a sanitat i serveis socials i menys partides dirigides a educació. “És
necessari reflexionar
xionar i plantejar solucions al més aviat possible,
especialment al que es refereix als nostres plans de pensions”, diu la
CEOE.
03/06/2016
GRIFOLS INVERTIRÀ 1.200
200 MILIONS D'EUROS FINS A L'ANY 2020
L'empresa catalana va avançar ahir aquesta xifra en una trobada amb
inversors a la capital irlandesa i va explicar que aquesta injecció es
destinarà principalment a ampliar i a augmentar el número de plantes
productives. En concret, el pla d'inversions en actius productius de Grifols
per al període 2016-2020
0 (Capex plan, en la seva denominació en anglès)
preveu destinar el 60% d'aquests fons, és a dir, 720 milions d'euros, a
noves plantes o a millores o ampliacions de les actuals.

