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El viver d'empreses d'Idetsa, a
Vandellòs i l'Hospitalet, es
converteix en un centre de negocis
L'Ajuntament fa obres de reforma a l'edifici per poder-ne llogar la part central a la
multinacional IDOM

Autoritats i representants d'IDOM, a la seu del reformat centre de negocis | Cedida

El Viver d'Empreses d'Idetsa s'ha transformat en un centre de negocis, que acull des
d'aquest mes d'octubre l'empresa IDOM, Consulting, Engineering, Architecture SAU.
L'empresa municipal de promoció econòmica de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Idetsa, ha llogat a
aquesta multinacional, que fins ara estava ubicada dins del recinte de la CN Vandellòs II, la part
central de l'edifici on fins al passat mes de juny tenia la seva seu, al polígon industrial Les Tàpies I.
En concret, li ha arrendat una superfície de 465 m2, repartits entre la planta baixa i la planta
primera, on treballen actualment una quarantena de persones, entre enginyers/es, tant nuclears
com mecànics, elèctrics, civils i químics; projectistes, delineants i personal administratiu en general.
Per poder llogar aquest espai, Idetsa ha dut a terme unes obres de reforma de l'edifici que han
servit per canviar la distribució dels despatxos i ampliar-los. D'aquesta manera, les instal·lacions
s'adapten a les necessitats d'IDOM, que ha escollit també aquest nou emplaçament per la seva
proximitat al seu client principal a la demarcació de Tarragona, segons ha explicat el responsable
de la nova oficina de l'empresa, Xavier Amorós, que juntament amb el director de l'Àrea tècnica
nuclear d'IDOM, Xabier Ruiz; l'alcalde de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Alfons Garcia; i la
regidora de Promoció Econòmica, María José Gómez, han visitat les instal·lacions.
El nou centre de negocis disposa també de tres naus de 70 m2 cadascuna, una de les quals està
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llogada a l'empresa Techintegrador, del sector tecnològic; i una altra està pendent d'un nou
arrendament. A més, el Viver d'Empreses segueix albergant les aules de formació d'Idetsa, dues
sales de 60m2 cadascuna que estan homologades per impartir les classes de 9 certificats de
professionalitat.
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