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Aquest divendres, obre un nou supermercat a la zona
de la Vinyota de Mollet
El proper divendres, 28 de març, l’empresa Mercadona obrirà el seu segon
establiment a Mollet del Vallès, situat a la zona de La Vinyota.
Aquest matí, l’alcalde, Josep Monràs, ha visitat les instal·lacions acompanyat
per responsables de l’empresa i els regidors d’Ocupació, Rafael Cabanilla, i
Promoció Comercial, Mercè Pérez.
La nova botiga de Mercadona ha suposat una inversió de 1,8 milions d’euros i
compta amb una plantilla de 36 treballadors. D’aquests, 26 són veïns de Mollet.
Tot el procés de contractació de personal s’ha fet a través de l’Empresa
Municipal per la Formació Ocupacional i l’Ocupació (EMFO).
Durant la visita, l’alcalde ha afirmat que “l’element més important que suposa
l’obertura d’aquesta botiga és la generació d’ocupació. De les 26
persones de Mollet que hi treballaran, 15 són de nova ocupació, per tant,
persones que estaven desocupades”. Monràs també ha destacat que una
marca tant important com Mercadona hagi apostat per Mollet per fer aquesta
implantació.
Aquest cap de setmana, també té previst obrir un nou negoci a la zona
comercial de Riera Seca. L’empresa Norauto obrirà un establiment en un local
que, fins fa poc, ocupava una altra marca. En aquest sentit, l’alcalde ha volgut
remarcar que es tracta d’una obertura gairebé immediata i que, per tant,
“Mollet continua tenint atractiu comercial per a moltes marques”.

Informació complementària
La nova botiga compta amb una superfície de sala de vendes de 1.400 metres
quadrats, on s'ubiquen totes les seccions habituals de Mercadona: carnisseria,
xarcuteria, peixateria, perfumeria, alimentació envasada, begudes, drogueria,
forn, fruita i verdura. Així mateix, la botiga disposa de zones de descans i
vestuaris pels treballadors i incorpora una sala de formació també destinada a
la plantilla.
D'altra banda, cal destacar el caràcter ecoeficient del supermercat que
incorpora un conjunt de mesures (instal·lacions de recuperadors de calor,
il·luminació més eficient, temporitzadors, portes automàtiques i sostres més

baixos per mantenir la temperatura) que redueixen fins a un 20% el consum
energètic.

Adjuntem fotografia de la visita.
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