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Vallès
Bones Notícies
La consultoria Between Technology instal·la un laboratori de projectes a Sant
Cugat
La consultoria tecnològica Between Technology ha obert a Sant Cugat un laboratori de
projectes, el que la companyia anomena Engineering LAB, un espai per fer els
muntatges i prototips que dissenya per als seus clients. Segons avança el diari 'Ara', les
noves instal·lacions tenen una superfície de 1.500 metres quadrats, dels quals 500 són
oficines per acollir un equip de 25 enginyers. [+]
ABB inverteix 15 milions en un centre de digitalització de robòtica
La multinacional industrial ABB invertirà 15 milions d'euros per crear un laboratori digital
per a solucions de robòtica en les seves instal·lacions de Sant Quirze (Vallès
Occidental). La companyia engegarà el projecte al setembre i confia que sigui l'embrió
d'un hub capaç d'atreure a altres empreses interessades en la innovació. [+]
La companyia Viastore Systems s'instal·la a Sant Cugat
La filial espanyola de l'empresa alemanya Viastore Systems, proveïdora de magatzems
automàtics, ha traslladat les seves oficines a l'Edifici Cliensor, situat a l'avinguda de la
Via Augusta de Sant Cugat. Amb el canvi, l'empresa espera seguir creixent en personal
i afrontar l'increment d'activitat de negoci previst per als propers anys. [+]
Fupar estrena 'sala neta' pel sector farmacèutic industrial
La Fundació President Amat Roumens (Fupar) de Terrassa, centre especial de treball
per a persones amb discapacitat intel·lectual, estrena una sala neta per oferir solucions
al sector farmacèutic industrial i alhora créixer en ocupació i especialització de la plantilla
de treballadors de l’entitat, ha informat la fundació en un comunicat. [+]
Bon Preu contractarà un centenar de persones inscrites al SOM
L'Ajuntament i la cadena de supermercats Bon Preu arriben a un acord per contractar
un centenar de persones registrades al Servei d'Ocupació Municipal (SOM). El web del
servei ja ha penjat les primeres 40 ofertes per treballar al primer hipermercat Esclat a
Sant Cugat. Esclat-Bon Preu busca personal per a les diferents seccions de

l'hipermercat (fruiteria, fleca, xarcuteria, carnisseria i peixateria) i també per a la caixa i
el magatzem. [+]
L'empresa japonesa de robòtica Fanuc s'instal·larà a Sant Cugat
L'empresa de disseny i fabricació de robots per a la indústria Fanuc traslladarà les seves
oficines de Castelldefels a Sant Cugat, segons avança el diari 'Ara'. La companyia
japonesa s'instal·larà al parc de Can Sant Joan, on té previst adquirir uns terrenys per
més de cinc milions d'euros. La voluntat de l'empresa és ampliar la seva activitat en el
nou emplaçament, tot i que no preveu fabricar a les noves instal·lacions. [+]
L'hummus del Mercadona reobre la Durex de Rubí
L'empresa Rensika, responsable de l'exitós hummus Simply Greek del Mercadona, un
dels productes més ben valorats pels consumidors de la cadena de supermercats
valenciana, aixeca la persiana de la fàbrica de Rubí que abans ocupava la multinacional
SSL Healthcare Manufacturing, empresa productora de Durex. Ho anuncien en un cartell
al mateix local del polígon Cova Solera que no té inquilins des del setembre del 2007.
[+]
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