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Vallès 
Bones Notícies 

 
DHL obrirà un nou centre de distribució a Castellbisbal  

L'alemanya DHL també té previst obrir l'estiu del 2019 un nou centre de 3.000 metres 

quadrats a Castellbisbal, on invertirà 7,5 milions d'euros. El nou centre estarà dedicat 

a la seva divisió d'enviaments ràpids i donarà feina a unes 65 persones entre directes 

i indirectes. 

Segons ha avançat TV3, s'instal·larà una cinta de classificació per a processar 2.500 

peces la hora. El centre serà operatiu a l'estiu de 2019 i les obres començaran el 

2018. La nova nau se situarà al polígon industrial Albareda, al municipi de 

Castellbisbal, amb una parcel·la de 9.300 metres quadrats. [+] 

Una consultora alemanya invertirà 15 milions d'euros a Sant Cugat  

La consultora alemanya Adesso, dedicada a les tecnologies de la informació en 

sectors que van des de la loteria fins a l'automoció o la salut, està a la recerca d'unes 

oficines a Sant Cugat del Vallès per convertir-les en el seu laboratori tecnològic. 

Segons informa TV3, l'empresa preveu invertir 15 milions d'euros en tres anys al 

municipi i crear uns 300 llocs de treball d'alt valor afegit. És per això que Adesso ha 

creat una nova branca de negoci radicada a Sant Cugat. [+] 

L'antiga planta de Delphi de Sant Cugat acollirà la construcció de submarins 

Una empresa catalana començarà a construir submarins de petit format i d'ús civil a 

partir del pròxim mes de setembre a Sant Cugat del Vallès, segons ha avançat 

Televisió de Catalunya. Es tracta de Gutmar, una de les quatre companyies que es 

va instal·lar a l'antiga planta de Delphi a Sant Cugat. Així, una part de la històrica 

fàbrica santcugatenca tradicionalment vinculada a components per l'automoció 

acollirà ara la construcció de submarins. [+] 

Amazon instal·larà a Barberà del Vallès un nou centre logístic  
      

El gegant nord-americà del comerç electrònic Amazon llogarà una plataforma logística 

de més de 51.000 metres quadrats a Barberà del Vallès (Vallès Occidental) que es 

convertirà al seu segon centre més gran a Catalunya. 

Segons ha avançat Tv3, Amazon s'instal·larà en una parcel·la de 80.000 metres 

quadrats propietat de la immobiliària Goodman en les quals ja s'han iniciat les obres 

per construir la plataforma logística, que constarà de dos edificis. [+] 

https://www.viaempresa.cat/territori/dhl-nou-centre-distribucio-castellbisbal_200153_102.html
https://www.viaempresa.cat/territori/una-consultora-alemanya-invertira-15-milions-d-euros-a-sant-cugat_200136_102.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/economia/economia-empresa/l-antiga-planta-de-delphi-de-sant-cugat-acollira-la-construccio-de-submarins_176961102.html
https://www.lavanguardia.com/local/sabadell/20180718/45959730496/amazon-instalara-barbera-del-valles-nuevo-centro-logistico.html


 

La multinacional suïssa Markem-Imaje obre una seu a Sant Cugat amb 150 

treballadors  

La multinacional suïssa Markem-Imaje, especialitzada en impressió i etiquetatge 

industrial, ha obert a Sant Cugat del Vallès un centre global d’excel·lència per donar 

servei a tot el grup a escala internacional. El projecte d’obertura d’aquestes oficines, 

ubicades a Can Sant Joan, compta una superfície superior als 2.500 metres 

quadrats i capacitat per a 150 treballadors. [+] 

«Toys 'R' Us» es queda a Sant Quirze  
 
La cadena de botigues de joguines Toys 'R' Us de Sant Quirze del Vallès es mantindrà 

al municipi. Ho farà gràcies a que la societat inversora Green Swan hagi adquirit un 

60% del negoci i l'altre 40% part de l'equip de gestió de la filial de la companyia a la 

Península Ibèrica. [+] 

Aldi obre una botiga a Sabadell  

La cadena de supermercats Aldi ha obert aquest dimecres a la carretera de Barcelona 

de Sabadell un nou establiment, que ha suposat la creació de 12 llocs de treball. La 

botiga disposa de 1.200 metres quadrats de superfície i 94 places d'aparcament, i 

compta amb carregadors per a vehicles elèctrics, ha informat l'empresa en un 

comunicat. [+] 
Font: notícies publicades a mitjans de comunicació i/o webs d’organismes als mesos  
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Si voleu incloure alguna notícia al butlletí  

envieu un correu electrònic a observatori@ccvoc.cat 

 

 

 
 

   

 

  

 

 

 

 
Observatori del Vallès Occidental 

Consell Comarcal del Vallès Occidental 

Adreça electrònica: observatori@ccvoc.cat 

Telèfon: 93 727 35 34 

 
 

Amb el suport de:   

https://www.viaempresa.cat/empresa/la-multinacional-suissa-markem-imaje-obre-una-seu-a-sant-cugat-amb-150-treballadors_202420_102.html
https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/65354/toys/us/es/queda/sant/quirze
https://www.viaempresa.cat/territori/aldi-botiga-sabadell_201562_102.html
mailto:observatori@ccvoc.cat
mailto:observatori@ccvoc.cat
mailto:observatori@ccvoc.cat


 

 

 

 

 

 
Si vols deixar de rebre els correus de l’Observatori només cal que responguis aquest correu 
demanant que se’t doni de baixa. 

  

 


