
La nova entitat es converteix en representant territorial del metall a la comarca

La UEI integra en una federació 
els gremis d’automoció i de metall
Granollers

J.C.A.

La gran patronal que es pre-
tén constituir al Vallès Ori-
ental avança a petits passos. 
Aquesta setmana se n’ha fet 
un altre, amb la creació d’una 
entitat que agrupa els associ-
ats dels sectors d’automoció i 
del metall de la Unió Empre-
sarial Intersectorial-Cercle 
d’Empresaris. Segons aques-
ta última entitat, la nova 
Federació d’Empreses Metal-
lúrgiques (FEM) serà la nova 
representant territorial del 
metall al Vallès Oriental.

La nova entitat és, de fet, 
un canvi de denominació 
de les la federació d’unions 
patronals metal·lúrgiques. 
Era la condició que la Unió 
Patronal Metal·lúrgica de 
Barcelona imposava a la 
Intesectorial per acceptar 
formalment l’ingrés. “És un 
pas molt necessari: formar 
part de la UPM ens dóna 
accés directe a activitats de 
formació que fins ara només 
podíem assumir si els dema-
nàvem específicament”, asse-
nyala el director general de 
la Unió Empresarial Intersec-
torial, Joaquim Colom.

La nova Federació d’Em-
preses Metal·lúrgiques 
agrupa les associacions de 
la UEI Centre Empresarial 
Metal·lúrgic, Unió d’Empre-
saris d’Automoció del Vallès, 

als mesos vinents és consti-
tuir un únic referent patro-
nal per al sector al territori.

“Seguim amb la voluntat 
d’unió de les patronals, i 
nosaltres comptem amb la 
Unió Patronal Metal·lúrgica 
del Vallès Oriental per crear 
un únic referent del sector 
a la comarca”, assenyala 
Jaquim Colom. “Pel que fa a 
la nostra unió, el pas ja està 
fet: se’ns demanava un canvi 
de denominació i l’hem fet”, 
assenyala el director general 
de la UEI.

Mentrestant, les converses 
que es mantenen per cons-
tituir una única patronal 
a la comarca es mantenen, 
sense avenços significatius. 
La voluntat final és que 
les estructures de la Unió 
Empresarial Intersectorial, 
d’una banda, i la Federació 
d’Associacions Empresarials 
del Vallès Oriental, de l’al-
tra, puguin confluir sense 
que cap dels gremis que les 
integren perdin personalitat 
jurídica. El procés s’allarga 
des de fa anys per un extens 
historial de conflictes entre 
les entitats que s’intenten 
llimar. De moment, les con-
verses es mantenen obertes 
a partir d’un full de ruta que 
suposaria la constitució de 
la confederació i establiria 
el repartiment d’espais i res-
ponsabilitats entre les dues 
patronals.
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Els màxims responsables de la UEI, Juan Pedro Pirretas, Joaquim Colom i Susanna Berenguel

d’Empreses Metal·lúrgiques 
i la ja existent Unió Patronal 
Metal·lúrgica que presideix 
Xavier Vera. L’objectiu per 

La sinistralitat 
laboral creix a 
l’abril i provoca 
una víctima mortal
Granollers

La sinistralitat laboral va 
incrementar-se més del 20% 
durant a l’abril respecte al 
mateix mes de l’any passat 
i un 12% respecte al mes 
de març al Vallès Oriental 
segons les dades que ha reco-
llit el sindicat UGT. En total 
es van produir 597 accidents 
que van suposar la baixa 
dels treballadors afectats. 
D’aquests, sis van provocar 
ferides greus del treballador 
i un va resultar mortal, al 
sector de la indústria. L’evo-
lució interanual assenyala 
que el mes d’abril va ser el 
primer en què es van produir 
més accidents laborals amb 
baixa que l’exercici prece-
dent. En l’acumulat de l’any, 
aquest 2010 s’han produït 
2.141 baixes, una xifra infe-
rior a les 2.242 produïdes 
l’exercici passat.

Maresme i Osona, la Unió 
d’Empresaris d’Automoció 
de Catalunya i l’Associació 
de Serveis Bosch-Automoció 
de Catalunya.

Com a teló de fons d’aques-
ta operació, hi ha els passos 
que s’estan portant a terme 
per agrupar sota unes úni-
ques sigles i sota l’aixopluc 
d’un únic edifici diverses 
associacions empresarials de 
la comarca que fins ara cami-
nen de manera independent. 
En el moment de formalit-

zar-se una primera proposta 
per a una confederació que 
agrupi aquestes associacions 
respectant-ne la personali-
tat jurídica, ja s’assenyalava 
la necessitat de constituir 
una única organització que 
agrupés el potent sector del 
metall de la comarca. La UEI 
ja ha fet aquest tràmit, però 
de moment la representació 
del sector al Vallès Oriental 
dins de la patronal barcelo-
nina del sector queda divi-
dida entre la nova Federació 

Un programa de la Generalitat 
promou la creació de 265 
empreses al Vallès Oriental
Granollers

EL 9 NOU

Emprenedors del Vallès 
Oriental han constituït 265 
empreses en l’any i mig de 
funcionament del Pla Inicia 
per a la creació d’empreses 
del Departament de Treball 
de la Generalitat. Aquestes 
són les dades que la directora 
general d’Economia Coope-
rativa i Creació d’Empreses 
del Departament de Treball, 
Mireia Franch, va presentar 
aquest dimarts a Granollers.

“La crisi ha incrementat 
la demanda d’informació 
per a nous projectes empre-
nedors”, admet la directora 
general. Aquest increment 
de petició d’informació no 
sempre es tradueix en un 
increment en la creació de 
noves societat (que en els 

últims temps prenen més 
forma de cooperativa i socie-
tats personals). “Les dificul-
tats de finançament tendei-
xen a allargar els períodes de 
maduració”, reconeix Franch.

El Pla Inicia dóna suport a 
les persones emprenedores i 
a l’autoocupació a Catalunya 
per potenciar la creació d’em-
preses. El pla ofereix accions 
de formació i assessorament, 
i també l’impuls de la consti-
tució i la consolidació d’em-
preses. En l’any i mig de fun-
cionament, al Vallès Oriental 
s’han creat 177 empreses, 
se n’han consolidat 88 i, en 
total, s’han generat 346 llocs 
de treball. Al Vallès Oriental, 
col·laboren en el pla el Con-
sell Comarcal i els ajunta-
ments de Granollers, Mollet, 
les Franqueses Montornès, 
Sant Celoni i Cardedeu.

ANUNCI

ES POSA EN CONEIXEMENT GENERAL QUE LA 
SOCIETAT MERCANTIL AMB CAPITAL ÍNTEGRAMENT 
MUNICIPAL LES FRANQUESES ENTORN VERD, 
SA INICIA EL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ,
MITJANÇANT SUBHASTA PÚBLICA, DE CINC PLACES 
D’APARCAMENT, TRES D’ELLES AMB TRASTERS 
VINCULATS, situats al carrer de la Torre Pinós, números 
24-26, en el terme municipal de les Franqueses del Vallès.

L’obtenció de tota la documentació relativa al present 
procediment, així com la presentació de les corresponents 
propostes, podran realitzar-se a les oficines de la societat 
LES FRANQUESES ENTORN VERD, SA:

Carretera de Ribes, núm. 2, 2n pis
08520 Les Franqueses del Vallès
Telèfon 93 846 81 64
Fax 93 846 58 97

També es podrà obtenir la documentació a la pàgina web 
de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès:
www.lesfranqueses.cat

El termini de presentació de propostes és de vint dies 
naturals, a comptar des del dia següent al de la publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en horari 
de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00 hores, i dimarts i 
dijous de 16.00 a 18.00 hores.

Esteve Ribalta Sánchez
ALCALDE - PRESIDENT

Les Franqueses del Vallès, 26 de maig de 2010

Divendres, 28 de maig de 2010
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