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La irlandesa Client Solutions crea 15 nous llocs de feina a Sant Cugat  

 
L’empresa irlandesa Client Solutions duplica l’espai de les seves oficines a Sant Cugat 

del Vallès, fet que suposarà la creació d’una quinzena de nous llocs de treball fins al 

2019. La companyia, amb seu a Irlanda, ofereix serveis de consultoria informàtica a 

empreses dels sectors de la salut, les ciències de la vida, l’enginyeria, la construcció, 

la manufactura i la distribució, principalment. [+] 

L'empresa danesa Hempel obre un centre d'R+D a Catalunya  

 
L’empresa danesa Hempel ha inaugurat aquest dijous un nou centre d’excel·lència i 

R+D a Santa Perpètua de Mogoda. La multinacional ha invertit 6 milions d’euros en 

les noves instal·lacions, que crearan 30 llocs de feina i donaran servei a tot el grup a 

escala internacional. Amb aquest nou laboratori de 3.000 metres quadrats, la 

companyia té l’objectiu de desenvolupar nous revestiments que endarrereixin la 

propagació del foc, segons informen en un comunicat. [+] 

Ficosa inverteix 10 milions d'euros en el seu nou Hub de e-Mobility a 

Viladecavalls 

 
Ficosa ha invertit 10 milions d'euros en el seu nou Hub de e-Mobility, un centre 

especialitzat en el desenvolupament de tecnologies per a la mobilitat elèctrica pioner 

a nivell nacional i internacional. L'equipament, que es troba a la seu de la companyia 

a Viladecavalls, disposa de 1.200 metres quadrats i compta amb 120 enginyers, 60 

dels quals són noves contractacions. [+] 

Una empresa japonesa invertirà a Sant Cugat 15 milions d'euros 

 

La filial espanyola de l'empresa japonesa Fanuc ha comprat dues parcel·les a l'Institut 

Català del Sòl situades al parc empresarial de Can Sant Joan, a Sant Cugat del Vallès. 

La companyia, una de les principals distribuïdores de robots per a l’automatització 

industrial, vol construir en aquests terrrenys la seva nova seu corporativa i preveu 

invertir-hi 15 milions d'euros. [+] 

https://www.viaempresa.cat/territori/client-solutions-llocs-feina-sant-cugat_205704_102.html
https://www.viaempresa.cat/territori/empresa-danesa-hempel-nou-centre-catalunya_204836_102.html
https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/65921/ficosa/inverteix/10/milions/euros/seu/nou/hub/e-mobility/viladecavalls
https://www.viaempresa.cat/territori/empresa-japonesa-sant-cugat_202550_102.html


La belga Wellness Kliniek obre mercat a Catalunya  

 
L’Institut Català del Sòl, Incasòl, i l’empresa belga Wellness Kliniek han signat 

l’escriptura de compravenda de la parcel·la 4 del sector Ampliació de Can Sant Joan 

de Rubí. Els terrenys tenen una superfície de 1.458 metres quadrats, un total de 

3.647,54 metres quadrats de sostre i un preu de venda de 838.934 euros. L’empresa 

construirà un centre hospitalari amb internament especialitzat en cirurgia estètica. Té 

previst iniciar la seva activitat en el període 2019-2020 i crear uns 30 nous llocs de 

treball. [+] 

Carrefour obre portes al Sant Cugat Centre Comercial  

 
Després de 17 anys, Carrefour torna a les instal·lacions del Sant Cugat Centre 

Comercial amb 8.000 metres quadrats i 220 treballadors, 100 d'ells de l'anterior 

operador, Eroski. Una aposta en ocupació que ha generat 120 nous llocs de feina, un 

25% a través del Servei d'Ocupació Municipal (SOM). Una 'mirada d'oportunitats' en 

la creació de treball i en la dinamització comercial, segons ha qualificat l'alcaldessa, 

Carmela Fortuny, en la inauguració d'aquest dilluns. [+] 

Esclat obre portes a Sant Cugat  

   

Bon Preu ja ha obert el seu primer Esclat a Sant Cugat. El nou establiment compta 

amb una superfície de 4.000 metres quadrats i 718 places d'aparcament que inclou, 

a més, punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. El grup ha realitzat una inversió de 

23,5 milions d'euros i dóna feina a 114 persones, segons ha informat en un comunicat. 

[+] 

Lidl obre una botiga a Terrassa  
 

Una botiga més gran i sostenible per a Terrassa. La cadena de supermercats Lidl està 

a punt d'estrenar el seu nou centre, situat al carrer Rosa Sensat, 1. El supermercat, 

que té una superfície total de 1.400 metres quadrats i un centenar de places 

d'aparcament, ha requerit una inversió de 4,6 milions d'euros per part de la companyia. 

[+] 

Consum obre un supermercat a la Creu Alta  

 
La cooperativa Consum ha obert avui un nou supermercat a Sabadell. L’establiment 

està situat al número 136 de la carretera de Prats de Lluçanès, al barri de la Creu Alta. 

És la tercera botiga que Consum obre a la ciutat i ha suposat la creació de 30 llocs de 

treball especialitzat. [+] 

https://www.viaempresa.cat/empresa/la-belga-wellness-kliniek-obre-mercat-a-catalunya_202872_102.html
http://www.cugat.cat/noticies/economia/140770/carrefour-obre-portes-al-sant_cugat-centre-comercial
https://www.viaempresa.cat/territori/esclat-sant-cugat_204907_102.html
https://www.viaempresa.cat/territori/supermecat-lidl-terrassa_203733_102.html
https://www.diaridesabadell.com/2018/11/29/consum-obre-un-supermercat-a-la-creu-alta/


 

Font: notícies publicades a mitjans de comunicació i/o webs d’organismes als mesos  

d’octubre, novembre i desembre 2018 

 

 

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 

 

 

 

 

 

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

  

 

 
Amb el suport de:   

mailto:observatori@ccvoc.cat
mailto:observatori@ccvoc.cat
http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-govern/observatori-comarcal
https://twitter.com/VallesObserva
mailto:observatori@ccvoc.cat

