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Vallès
Bones Notícies
La multinacional alemanya Boehringer Ingelheim crearà més de 200 llocs de
treball amb una nova planta de producció a Sant Cugat
La multinacional alemanya Boehringer Ingelheim construirà a Sant Cugat del Vallès. El
projecte suposarà una inversió superior als 100 milions d’euros i la creació de 200 llocs
de treball qualificats. Es tracta d’una planta que produirà un cartutx anomenat
Respimat, un dispositiu on es poden introduir diversos tipus d’inhaladors per tractar
malalties com l’EPOC o l’asma. [+]
Bricomart contracta 80 empleats per a la nova botiga que obrirà a Terrassa
L’Ajuntament de Terrassa, a través de la seva empresa municipal, Foment de
Terrassa, SA, està col·laborant amb l’empresa Bricomart, dedicada a la distribució de
material de construcció i reforma, en la selecció del personal de la companyia a partir
de la borsa de persones demandants d’ocupació que es troben en procés de recerca
de feina i que estan inscrites a la borsa de treball del Servei d’Ocupació Municipal,
d’acord amb els perfils que aquesta empresa demanda: personal de caixa, personal de
recepció logística i personal de venda per a diferents seccions. [+]
Lubrizol rep un premi per la seva “excel·lència” en seguretat i medi ambient
La fàbrica Lubrizol Sant Cugat, dedicada a la producció de polímers, ha estat
guardonada amb un reconeixement mundial per la seva excel·lència en seguretat i
medi ambient. Aquest guardó, que atorga el grup americà del qual forma part la fàbrica
santcugatenca, és el premi CEO’s Sustainable HSE Excellence Award, que reconeix
les millors químiques que l’empresa té arreu del món. L’empresa forma part del grup
Berkshire Hathway i està catalogada com la cinquena companyia més important del
món pels seus mètodes de qualitat en el treball. [+]
Kern Pharma compra Actafarma, dedicada a la cura de la salut
La farmacèutica Kern Pharma, especialitzada en genèrics i amb seu a Terrassa, ha
adquirit Actafarma, companyia dedicada a la cura de la salut, amb el que es diversifica
el seu negoci en el marc de la seva estratègia per seguir creixent. [+]

Houghton eleva la facturació un 6% i entra al Japó
L'empresa química Houghton Ibèrica, amb seu a Barberà del Vallès, ha
tancat l'exercici del 2016 amb una facturació de 39,6 milions d'euros, cosa que suposa
un creixement del 6% respecte a l'any anterior, i aquest 2017 ha iniciat la seva
expansió comercial al Japó. Dedicada a la fabricació i venda de fluids de procés i
lubrificants per al sector industrial, actualment exporta el 40% de la seva producció a
més de 20 països repartits entre Europa, l'Índia, la Xina i Mèxic. [+]
Voronet adquireix GLV08 per reforçar-se al sector automobilístic
L'empresa dedicada a la fabricació de cintes adhesives pel sector industrial i
l'automoció, Voronet, ha adquirit el 22% de les accions de la firma GLV08 de Barberà
del Vallès, especialitzada en processos d'etiquetatge. Voronet, que es troba ubicada a
la localitat de Cerdanyola del Vallès, té la intenció d'enfortir i potenciar la fabricació
d'etiquetes industrials per al sector de l'automoció. Fins ara, GLV08, integrada per
professionals de les arts gràfiques en el sector de l'adhesiu i de l'embalatge flexible,
era proveïdor habitual de Voronet. [+]
Louis Vuitton obrirà una nova fàbrica a Polinyà
La marca de luxe Louis Vuitton obrirà una nova fàbrica a Polinyà a la tardor. El centre
es dedicarà a la preparació, manipulació i tall de cuir i donarà servei als altres centres
que la multinacional francesa de moda té a Barberà i Campllong. La nau compta
amb més de 6.000 metres quadrats i donarà feina des de bon començament a 80
treballadors. L'empresa planeja arribar a incrementar la plantilla fins als 200
treballadors en aquest centre i que se sumarien a les més de 1.100 persones que el
grup gal té a les seves filials ibèriques. [+]
TSB obre centres a València i Madrid
L’empresa sabadellenca de logística, transport i paqueteria industrial TSB ha facturat
aquest any passat un total de 150 milions d’euros, elevant així un 8% la xifra de negoci
de l’exercici anterior. Així mateix, la companyia preveu reforçar la seva presència a
l’Estat espanyol amb l'obertura de dos nous centres a València i Madrid, en els que
invertirà 20 milions d’euros. [+]
Daunis obre un nou punt de venda a Sabadell
Daunis, empresa especialitzada en la distribució de productes per al sector industrial i
d’instal·lació, expandeix el seu negoci i obri un nou punt de venda a Sabadell. Amb
l’obertura d’aquesta nova instal·lació, Daunis reforça el nivell de servei als clients de la
ciutat barcelonina i la seva àrea d’influència. Aquest creixement confirma l’augment de
la seva capacitat de negoci tant en productes per a climatització i lampisteria com per
aplicacions industrials i que, aquest any, té previst superar els vint milions d’euros de
facturació. [+]

Pastry Factory aixeca una nova fàbrica a Sant Quirze
L'empresa pastissera Pastry Factory invertirà 2,5 milions en la construcció d'una nova
fàbrica de 4.500 metres quadrats a Sant Quirze del Vallès. La firma, especialitzada en
pastisseria artesanal congelada, preveu créixer un 93% més aquest any fins
aconseguir els 2 milions d'euros de facturació. [+]
Moventia gestionarà el bicing de París
El grup Moventia, a través de la seva participació en el consorci Smoovengo, on també
participen les empreses franceses Indigo, Mobivia i Smoove, ha estat formalment
declarat adjudicatari del contracte per gestionar Vélib, el servei públic de préstec de
bicicletes a la regió metropolitana de París. El contracte obtingut és per a 15 anys i
amb un pressupost de 600 milions d'euros. El consorci Smoovengo començarà a
gestionar aquesta concessió a partir de l'1 de gener del 2018. [+]
Font: notícies publicades a mitjans de comunicació i/o webs d’organismes als mesos de
abril, maig i juny de 2017
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