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Obre un nou establiment comercial a la ciutat que
permet la creació de 30 llocs de treball de qualitat
L’alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs, acompanyat de part del
govern municipal, ha visitat el nou supermercat de Mercadona situat a la
zona de La Farinera. Amb l’obertura d’aquest nou establiment s’han creat
30 nous llocs de treball, tots veïns de Mollet. Tot el procés de contractació
de personal s’ha fet a través dels serveis municipals d’ocupació de
l’Ajuntament.

Un dels aspectes que l’alcalde Josep Monràs ha volgut destacar de l’obertura
d’aquest nou establiment, és el fet de poder seguir generant ocupació, ja que
“30 molletans i molletanes que abans no tenien feina ara la tenen, i amb
l’avantatge de ser una feina estable en el temps. Aquesta és una de les
prioritats del nostre Ajuntament i, com és el cas, seguirem donant totes les
facilitats a aquelles iniciatives que tinguin l’objectiu de generar ocupació”.
De fet, el procés de selecció d’aquestes 30 persones s’ha fet a través dels serveis
municipals d’ocupació (EMFO). La nova botiga de Mercadona ha suposat una
inversió de 1,8 milions d’euros.
Monràs també ha volgut destacar “la importància que té que aquests tipus de
companyies s’instal·lin a Mollet ja que juguen un paper de locomotora que
atrau d’altres promotors comercials a instal·lar-se a la nostra ciutat amb
l’enriquiment i el benefici que això suposa”.
Pel que fa la ubicació, el fet d’estar a la zona de La Farinera “li dona una visió
més comarcal situant Mollet com a ciutat capital del Baix Vallès a l’atraure
gent de diferents localitats”, el que de retruc comporta que “se’n puguin
beneficiar i es puguin dinamitzar altres ofertes de Mollet més enllà
d’aquesta en concret”, ha manifestat Josep Monràs.
Des de Mercadona, el responsable de Relacions Externes Girona i Barcelona
Nord, Santi Mont, ha recordat que “tot el procés de contractació s’ha fet amb
l’Ajuntament de Mollet“ i que, al marge de la creació de llocs de treball directes,
en la construcció d’aquest nou centre han participat 40 proveïdors que han donat
feina a 80 persones durant la fase d’obra. L’establiment “està en una zona
estratègica que atraurà molta gent de les localitats veïnes de Mollet i té una
superfície de sala de vendes de 1.600 metres quadrats, on s'ubiquen totes
les seccions habituals de Mercadona”, ha explicat Santi Mont que també ha

volgut destacar el caràcter ecoeficient del supermercat, que incorpora un conjunt
de mesures que redueixen fins a un 20% el consum energètic.
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