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26/09/2016 Contrapunt 
EN MARXA LA TAULA PER AL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I 

L'OCUPACIÓ DEL VALLÈS ORIENTAL 

 
El document aprovat, aposta per un pacte industrial comarcal que 
treballi per a la reindustrialització, el sòl industrial i els serveis 
necessaris, la situació del sòl, la captació de nova indústria i la 
internacionalització de la industria comarcal.
També establirà el mapa de la formació per tal de
i trobar solucions per a la millora de la formació comarcal i treballarà 
per adequar les infraestructures en matèria de comunicacions
La Taula per al Desenvolupament Econòmic i l'Ocupació tam
centrarà en la cerca dels incentius necessaris per millorar la qualitat i 
la quantitat de la ocupació de la comarca, així com en l'ajuda a les 
persones que cerquen feina per al reciclatge, l’autoocupació i 
l’emprenedoria. 
 
 
16/09/2016 Contrapunt 
ELS INDUSTRIALS DEL BAIX VALLÈS ALERTEN DEL MAL ESTAT D’UNA 

NAU 

 
La patronal d'industrials ha fet arribar a l’Ajuntament de Martorelles 
una carta en què alerta que al lateral de la façana la xapa de color 
verd no està fixada al mur de la nau, de manera que “representa un 
perill en cas que es desprengui pel vent”, apunta Demián Pau Tabbia, 
secretari general adjunt de l’AIBV. Els industrials rec
el propietari de la instal·lació a fixar o retirar l’estructura.
Segons l’alcalde de la població, Marc Candela, des de l’Ajuntament 
s’està treballant per solucionar el problema.
 
 
04/10/2016 Els 9Nou 

LA PLATAFORMA LOGÍSTICA QUE SEGRO 

MARTORELLES ENTRARÀ EN FUNCIONAMENT AL GENER

 
El Logistic Park Martorelles, que promou la multinacional
Segro, té avançades les obres i s'espera que pugui entrar en 
funcionament en la primera fase el mes de gener. El grup britànic, 
que fa un any va adquirir els terrenys on estava situada l'antiga 
fàbrica de rentadores Domar-New Pol, té avançada la construcció 
dela primera fase del complex logístic. En total, són 16.000 metres 
quadrats, distribuïts en dues naus de 8.000 metres, i que es 
comercialitzaran en règim de lloguer. 
Aquest dimarts al matí, l’empresa promotora (Segro), la 
constructora (Trabis), i la comercialitzadora (Estrada & Partners) han 
presentat els detalls tècnics de l’actuació, en la qual s’està donant 
una gran importància al compliment de les màximes exigències 
d’enginyeria, seguretat i cura ambiental. Segro vol que aquesta 
primera inversió que afronta a l’Estat marqui el model a seguir per a 
les properes actuacions que faci al territori peninsular.L’actuació ja 
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té els primers operadors interessats, tot i que no s’ha tancat cap 
acord. En qualsevol cas es tracta d’algun gran operador, perquè 
l’obra es comercialitza o bé en la totalitat de la superfície edificada o 
bé en dues meitat. 
 
 
04/10/2016 El 9Nou 
L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA CATALANA OBRE ELS TRÀMITS PER 

DISPOSAR DE LOCAL A GRANOLLERS 

El govern català ha publicat la licitació de 14 locals que acolliran les 
oficines pròpies de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC). Com ja 
s’havia avançat, es preveu obrir un local a 
entre els municipis recollits en la licitació.
Granollers apareix entre els 14 municipis en els quals la Generalitat 
busca local per obrir una delegació de l'Agència Tributària Catalana. 
Segons recull l'anunci de licitació, que s'ha 
divendres, el govern català preveu disposar a Granollers d'un local 
d'entre 300 i 450 metres, per al qual està disposat a pagar, com a 
màxim, nou euros per metre quadrat. 
 
04/10/2016 El 9Nou 
L’OCUPACIÓ TURÍSTICA CREIX MÉS DEL 8% DURANT
VALLÈS ORIENTAL 
 
El Vallès Oriental va rebre la visita de 250.000 turistes que hi van 
passar alguna nit durant l’any 2015, segons un informe de la 
Diputació de Barcelona. El nombre de visitants va incrementar
8,2% respecte a l’exercici anterior. El sector detecta que la tendència 
alcista es manté aquest any. 
Un 8,2% més de visitants, estades mitjanes lleugerament més 
llargues (de 3,5 nits a 4,8), i una despesa per turista més baixa que a 
la resta de la demarcació. Aquestes són les grans da
del sector turístic al Vallès Oriental durant el 2015, que la Diputació 
de Barcelona ha donat a conèixer aquesta setmana.
La major part de visitants a la comarca provenen de Catalunya, en 
especial dels àmbits metropolitans, tot i que un d
estrangers, amb predomini del públic francès.
 
 
07/10/2016 Contrapunt 
LA SUPERFÍCIE DE SUPERMERCATS DE GRANS CADENES A MOLLET 
CREIX 5.500 METRES QUADRATS EN TRES ANYS
L’empresa municipal Mollet Impulsa, que gestiona el patrimoni 
municipal de sòl i habitatge, ha ingressat de moment 3.852.968 euros 
per la venda de dos dels quatre solars de tit
existents al polígon de La Farinera, que han anat a parar a mans de 
dues grans companyies distribuïdores: Mercadona i Aldi. En total, a 
Mollet, la superfície de supermercats de grans cadenes haurà crescut 
5.500 metres quadrats en tres anys 
L’última de les vendes, feta pública aquesta setmana, ha estat la d’un 
solar de 3.224 metres quadrats a la cadena de supermercats Aldi, per 
un preu de 3.387.276 euros que la distribuïdora alemanya pagarà al 
comptat.  
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