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Vallès
Bones Notícies
Amazon confirma l’obertura a Barberà, creant 230 llocs de treball
La multinacional Amazon ha anunciat aquest dimecres que obrirà el seu setè centre a
Catalunya a Barberà del Vallès i que donarà feina a 230 persones en els pròxims tres
anys. Es tracta d’una planta d’última generació i el primer d’Europa que disposarà de
la tecnologia ‘Pegasus’, un sistema de gestió individual de les comandes a través
d’una cinta transportadora i que col·loquen el paquet a través d’un camp robotitzat a
la rampa adequada en funció del seu destí. [+]
Leroy Merlin inverteix 3,5 milions en una altra botiga a Via Sabadell
2.500 metres quadrats. Aquesta és la superfície comercial de la nova botiga que
l’empresa de bricolatge i decoració Leroy Merlin obrirà al polígon comercial Via
Sabadell, a Sant Pau de Riu-sec. Es tracta d’una ampliació de l’establiment que
aquesta companyia ja té a la zona. Segons han informat portaveus de la firma, aquesta
nova nau s’inaugurarà l’últim trimestre d’aquest any i suposarà una inversió de 3,5
milions d’euros. [+]
Decathlon obrirà una botiga al centre comercial de Sant Cugat
Decathlon obrirà una botiga al Sant Cugat Centre Comercial, la primera del municipi,
tal com ha pogut confirmar el TOT. L'obertura es preveu durant el darrer trimestre de
2019, tot i que encara no hi ha dates concretes, ja que l'establiment està en obres. De
fet, Decathlon ja busca treballadors pel nou centre a través del seu web. [+]

Fedefarma inicia les obres del seu nou centre logístic a Palau-solità i Plegamans
La Federació Farmacèutica (Fedefarma) ha iniciat les obres del seu nou centre logístic
situat a Palau–solità i Plegamans, a Barcelona, amb una previsió de finalització de la
construcció de la nau al gener de 2020, data en la qual es durà a terme la robotització
per a posar en marxa el centre de forma progressiva i que estigui en ple rendiment a
principis de 2021. [+]

El polígon Can Roqueta de Sabadell se sotmetrà a una reforma integral amb un
projecte de prop de 2,2 MEUR
Sabadell engegarà en breu la reforma del polígon Can Roqueta, situat al límit del
polígon de Barberà del Vallès on Amazon instal·larà un gran centre de distribució.
L'objectiu del pla de reforma és millorar l'accessibilitat, mobilitat, sostenibilitat i
seguretat de a zona, així com facilitar la revitalització econòmica de l'àrea industrial
de Sabadell. El termini d'execució de les obres és de dotze mesos. [+]
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