NOTÍCIES D´ECONOMIA I ACTUALITAT DEL BAIX VALLÈS
05.10.2016 a 05.11.2016

26/10/2016 Contrapunt
ELS INDUSTRIALS DE MOLLET CONSIDEREN MOLT DEFICIENT
L’ESTAT DELS POLÍGONS
Amb l’objectiu d’elaborar un programa d’accions per millorar les
condicions de les infraestructures i els serveis que la ciutat ofereix a
les empreses per al desenvolupament de la seva activitat productiva,
l’Ajuntament de Mollet du a terme, juntament amb els empresaris i
els propietaris
aris de les naus i els terrenys dels polígons, un procés per
identificar i prioritzar quins haurien de ser els elements de millora.
21/10/2016 Contrapunt
LA CAMBRA DE COMERÇ RECONEIX ELS 375 ANYS D'HISTÒRIA DE
SAGALÉS
Sagalés, empresa fundada al 1641 dedicada al transport de viatgers i
amb seu al polígon
olígon de Can Magarola de Mollet, ha rebut un premi a
la seva trajectòria històrica per part de la Cambra de Comerç de
Barcelona.
L'acte organitzat per la Cambra de Comerç, que va aplegar
representants d'unes 150 empreses, va comptar amb la intervenció
del Ramon Sagalés, conseller delegat de Sagalés. En el seu
parlament, Sagalés va destacar la trajectòria de l’empresa durant
aquests 375 anys. Repassant els seus inicis i tots els canvis que ha
patit el sector del transport de viatgers i com Sagalés ha evolucionat
evoluc
per adaptar-se
se a les diverses realitats. La seva intervenció també va
apuntar quins són els reptes als quals s’enfronta el sector els
propers anys.

19/10/2016 Contrapunt
EMPRESES I AGENTS ECONÒMICS PARTICIPEN EN EL PLA DE
MILLORA DELS POLÍGONS
L’Ajuntament de Mollet ha presentat aquest dimarts als empresaris
dels polígons d’activitat econòmica (PAE) de la ciutat el resum de la
diagnosi que ha fet, a través d’enquestes i entrevistes, sobre l’actual
situació de Can Magarola, Can Prat i la Farinera amb l’objectiu de
millorar aquests polígons, consolidarr-ne l’activitat, atraure noves
empreses i definir el pla d’acció a desenvolupar els propers anys.
El pla de millora dels polígons de Mollet va arrencar el mes de juny
amb una trobada entre les institucions, els empresaris establerts a la
zona i els agents
ents econòmics de la ciutat en la qual es va presentar un
procés participatiu que ha de servir per definir col·lectivament les
accions de millora necessàries perquè les empreses puguin
desenvolupar de manera òptima la seva activitat productiva.
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15/10/2016 Contrapunt
EL CENTRE LOGÍSTIC DE MARTORELLES ES POSARÀ EN MARXA AL
GENER
El nou parc logístic que s’està construint als terrenys de l’antiga
l
Domar-NewPol,
NewPol, Martorelles Logistic Park, impulsat pel grup britànic
Segro, podria començar a tenir activitat a partir del gener, amb la
instal·lació d’algunes empreses logístiques ja implantades al
territori.
Actualment, l’empresa constructora Trabis
Tra està aixecant dues naus
d’uns 8.000 metres quadrats cadascuna per posar-les
posar
a lloguer, i una
vegada que s’hagin comercialitzat aquests espais començarà la
construcció de dues naus més fins a completar una superfície total
de
34.000
metres
quadrats.
Segro
ro inverteix 25 milions d’euros en aquest complex logístic.

30/10/2016 Els 9Nou
EL PLA DIRECTOR DEL CIRCUIT AVANÇA AMB EL CONVENI DE
DESENVOLUPAMENT
El Pla Director del Circuit es desenvoluparà a través de plans de
millora urbaman en cadascun dels àmbits previstos. És el que recull
el conveni de col·laboració entre els tres ajuntaments implicats
(Granollers, Montmeló i Parets), els departaments de Territori i
Empreses, l’Institut Català del Sòl, el RACC i Circuits de Catalunya, SL.
L’Ajuntament de Granollers va aprovar l’esborrany d’aquest conveni
en el darrer ple municipal.
El Pla Director Urbanístic (PDU) del Circuit inclou un àmbit de 574
hectàrees que formen el mateix Circuit i els terrenys del voltant. Es
delimiten tres sectors destinats a activitats econòmiques,
recreatives, esportives i educatives. L’execució dels tres sectors es
planifica en un termini de 15 anys.
30/10/2016 Els 9Nou
LA DIPUTACIÓ MILLORARÀ LA SEGURETAT DE LA CARRETERA DE LA
ROCA A MARTORELLES I MONTORNÈS
La Diputació de Barcelona inicia aquesta setmana les obres per
millorar la seguretat viària en diferents trams de la carretera de la
Roca (BV-5001)
5001) de Santa Coloma de Gramenet a la Roca del Vallès.
L'actuació, amb una inversió de 992.825 euros i un termini
d'execució de tres mesos,, contempla la millora de les condicions de
seguretat dels ferms així com la reducció de punts conflictius i la
implantació de barreres metàl·liques en determinats trams no
protegits.
Les actuacions plantejades es basen en la millora de la millora de les
condicions
ondicions de seguretat dels ferms amb reposició de la capa de
rodament i sanejament superficial del paviment, limitació de
velocitat en proximitat d'accessos i reducció de zones d'avançament
i implantació de noves barrares metàl·liques en trams no protegits
protegit
amb risc de sortida de la via i implantació de sistemes de protecció
de motoristes en revolts perillosos.
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