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Noves activitats econòmiques a Mollet del Vallès
Les gestions de l’empresa municipal Mollet Impulsa, i l’esforç del govern
municipal en una època de crisi com l’actual, han permès la futura
adjudicació d’un contracte de dret de superfície amb opció de compra a la
promotora PBS Construccions. Amb aquesta adjudicació, s’instal·larà a
l’última illa d’activitat econòmica que quedava a La Vinyota, un
supermercat i una residència geriàtrica a la ciutat. Amb aquesta operació,
el consistori molletà materialitza dos objectius prioritaris del govern
municipal com són la promoció econòmica i la creació d’ocupació.
Els terrenys on s’adjudicarà aquest contracte estan ubicats a La Vinyota. Al
projecte es contempla la construcció d’un edifici de serveis on estaran ubicats
l’operador alimentari –a la planta baixa- i la residència geriàtrica, que ocuparà
les quatre plantes restants. A més, també es construiran dues plantes
d’aparcament soterrani que tindrà capacitat per a 100 places.
Aquest projecte actualment es troba en tramitació administrativa i compleix la
normativa tècnica i urbanística establerta en el POUM de la ciutat. El termini
d’execució d’aquestes obres és de 20 mesos i el cost global de la construcció
del futur edifici és d’uns 10 milions d’euros.
Operador alimentari
Amb la futura obertura d’aquest operador es materialitzarà un nou punt
d’activitat econòmica a Mollet del Vallès. El futur supermercat té previst una
inversió inicial d’1.300.000 €, que es dedicarà, entre d’altres, a la instal·lació de
rampes mecàniques, ascensors, muntacàrregues i equipaments informàtics.
Cal destacar que 300.000€ d’aquesta inversió es destinarà a obra civil, . Aquest
nou equipament crearà 40 llocs de treball i es prioritzarà als treballadors i
treballadores que visquin a Mollet del Vallès.
Residència geriàtrica
El futur centre residencial amplia l’oferta de serveis per a la gent gran a Mollet i
suposarà la creació de 74 llocs de treball i una inversió de 800.000 €. Es tracta
d’una residència geriàtrica que suposarà la creació de 74 llocs de treball i
oferirà, en un termini de tres anys, quasi 150 places, de les quals el 70% seran
concertades i la resta privades. A més també oferirà 16 places de centre de dia.
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