NOTÍCIES D’ECONOMIA I D’ACTUALITAT
DEL BAIX VALLÈS PUBLICADES EN DIARIS
COMARCALS

El president de la Generalitat visita l'empresa
Zanini de Parets
La multinacional produeix un de cada cinc embellidors de roda comercialitzats
al món
Dilluns, 15.6.2015.

El president de la Generalitat, Artur Mas, va participar dissabte en la celebració
del 50è aniversari de l’empresa de components per a l'automòbil Zanini, amb
seu al polígon industrial Llevant de Parets del Vallès.

Amb motiu del 50è aniversari de la fundació de la companyia, el president va
visitar les instal·lacions de les dues noves plantes de la firma, que representen
la primera instal·lació industrial de components de plàstic per a peces exteriors
de l’automòbil. De fet, aquests centres són fruit de 10 anys de recerca i d’una
inversió de 3 milions d’euros. En aquestes plantes es fabriquen els emblemes
de radar ACC (automotive cruise control) amb una tecnologia desenvolupada
per la mateixa empresa.
El president va fer la visita acompanyat del conseller d'Empresa i Ocupació,
Felip Puig, així com del president i el conseller delegat de Zanini, Joan Miquel
Torras i Jordi Torras, respectivament. En el seu parlament, Mas va instar a
continuar apostant per la indústria de l’automòbil, a no “despistar-se”, ja que
Catalunya disposa d’importants empreses auxiliars de components, centres de
disseny, escoles aplicades en el camp de l’automoció i bones escoles de

formació professional, entre d’altres, que donen valor a un sector que
representa “el 25% de tota l’automoció que es fabrica a l’Estat”.
Actualment, Zanini té vuit centres de producció arreu de món i té una plantilla
de 900 treballadors, 250 dels quals són a les plantes de Parets. L’empresa és
proveïdora de marques com Ford, Motor Ibèrica i Seat, entre d'altres, i és líder
mundial en el segment d’embellidors de roda. L'any 2014 va produir 74 milions
d'unitats, xifra que representa un de cada cinc embellidors de roda produïts al
món.

ERC gairebé quadruplica les alcaldies a la
comarca

L’elecció d’alcaldes i alcaldesses ha confirmat que ERC és el partit que
surt més reforçat al Vallès Oriental.
Gairebé ha quadruplicat el nombre d’alcaldies, ja que ha passat de 3 a 11
(Castellcir, Bigues i Riells, Caldes, Lliçà de Vall, Martorelles, Vallromanes, la
Roca, Cardedeu, Llinars, Sant Pere de Vilamajor i Campins) –vegeu gràfic
adjunt–. En canvi, CiU passa de 19 a 14 i el PSC, de 12 a 9. ICV-EUiA manté
Montornès i Santa Maria de Martorelles, però perd la Llagosta i els
independents passen de 4 a 7 alcaldies.
Dels plens d’investidura també es desprèn que els acords sobiranistes han
predominat sobre els pactes d’esquerres. CiU i ERC han pactat a Castellcir, la
Garriga, Lliçà de Vall, la Roca, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant
Esteve i Vallromanes.
Els acords d’esquerres s’han donat a Bigues i Riells, Martorelles i Sant Pere de
Vilamajor. De moment, només hi ha un acord tancat entre PSC i CiU a
l’Ametlla, tot i que a la Llagosta, la regidora de CiU, Mireia Egea, va donar el
seu vot al candidat del PSC, Òscar Sierra.

Josep Monràs repetirà com a diputat provincial
Aquest serà el tercer mandat de l'alcalde de Mollet com a membre del plenari
de la Diputació
Dilluns, 22.6.2015

Josep Monràs repetirà aquest mandat com a diputat provincial a la Diputació de
Barcelona en representació del PSC. La decisió la va prendre per unanimitat el
Consell de Federació del partit el passat 18 de juny, que també va escollir
l’alcalde de la Llagosta, Óscar Sierra, com a suplent.

L'alcalde de Mollet va ser escollit diputat per primera vegada l’any 2007 i va exercir
aquell primer mandat com a responsable de l’àrea d’Esports de la Diputació.

L’any 2011 va ser reelegit de nou i durant aquest mandat ha exercit de vocal de les
comissions informatives de Desenvolupament Econòmic Local i de Territori i
Sostenibilitat.
Ara Monràs serà diputat per tercera vegada. Aquesta vegada, però, el PSC perd un
representant de la comarca al plenari de la Diputació, concretament el fins ara
president del grup socialista i alcalde de Granollers Josep Mayoral, que deixarà el seu
càrrec a l'ens supramunicipal.
D’altra banda, els regidors molletans Joan Daví (CiU) i Marta Vilaret (ERC) seran
suplents pels seus respectius partits, concretament dels diputats Meritxell Budó,
alcaldessa de la Garriga per CiU, i de Martí Pujol, alcalde de Llinars del Vallès per
ERC.
L'alcalde de la Llagosta, Óscar Sierra, també serà suplent pel PSC, en aquest cas
juntament amb dos regidors socialistes més de la comarca: Alba Barnusell de
Granollers i Juan Antonio Corchado de les Franqueses.
La Diputació de Barcelona es constituirà el pròxim 15 de juliol.

