
RESPONSABLE
SECCIÓ CORRECTIU 

DEPARTAMENT  
MANTENIMENT

Resolució dels problemes de manteniment a les diferents  

instal·lacions industrials:

Avaries en cintes transportadores, maquinària d’envasat i 

etiquetat, instal·lacions generals, quadres elèctrics, així com 

establiment del preventiu i política de recanvis.

Es requereix:
!Amplis coneixements d’electricitat, mecànica, pneumàtica, 

i bases d’electrònica.

! !Experiència demostrable en tasques de manteniment 

industrial, preferible sector alimentació.

!Experiència en manteniment de sales de dosificació, 

envasat i etiquetat, encara que sigui a nivell d’operari.

!Il·lusió per portar el seu propi equip de manteniment.

!Persona amb gran capacitat d’organització, segura de si 

mateixa, amb assertivitat, i amb grans dots de lideratge. 

!Formació Professional de Grau Mitjà o Superior- Electricitat 

i Electrònica.

!Disponibilitat en cas d’avaries i urgències. 

!Residència a la zona o proximitats.

Absteniu-vos experts en manteniment domèstic i edificis.

Interessats envieu CV a 
jbuendia@grupocasamas.com

Important empresa del sector de 

l’alimentació, en fort procés d’expansió 

(sector plats precuinats frescos), 

necessita incorporar

Divendres, 24 de maig de 2013
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L’alcalde de Mollet, Josep Monràs, serà el primer president de l’entitat, que agrupa 23 municipis

L’associació Àmbit B30 neix per 
reforçar el pes industrial al territori
Mollet del Vallès

Joan Carles Arredondo

Un 17% del PIB català, un 
25% del valor afegit indus-
trial, un 25% de l’ocupació 
de la indústria, 1.300 empre-
ses i 30.000 treballadors en 
sectors de nivell tecnològic 
mitjà alt, 5 centres uni-
versitaris, 30 instituts de 
recerca i un parc tecnològic. 
Són actius que justifiquen 
l’impuls d’una nova eina de 
dinamització econòmica. 
Dimarts es constituïa formal-
ment l’associació Àmbit B30, 
que neix com una nova eina 
de dinamització econòmica, 
amb la potència de tenir al 
darrere 53 associacions (23 
ajuntaments, set dels quals 
del Vallès Oriental, organit-
zacions sindicals i patronals, 
universitats i centres de 
recerca). L’alcalde de Mollet, 
Josep Monràs, en serà el pri-
mer president.

Granollers, Parets, 
Montornès, Montmeló, la 
Roca i Vilanova completen 

regions europees. L’associa-
ció ja té en cartera la creació 
d’un centre de dades, un 
programa per apropar la 
universitat, l’empresa i l’ad-
ministració, l’impuls d’un 
centre d’innovació logística, 
el foment de programes de 
bioenginyeria (aprofitant 
el potencial del sector de 
la salut en tot l’àmbit), el 
treball en la construcció 
de ciutats intel·ligents i el 
naixement d’un clúster en 
nanotecnologia per treure 
rendiment a la recerca que 
fan els centres tecnològics i 
l’existència d’indústries on 
aplicar aquests avenços.

“Aquest no és un projecte 
d’egoismes, ni de fronteres, 
és un projecte on cooperar i 
compartir. El protagonisme 
és de la B30”, apunta Josep 
Monràs. “L’objectiu és crear 
activitat econòmica i ocupa-
ció, amb més innovació”, diu.

La constitució de l’associa-
ció es va fer en un dels punts 
emblemàtics de l’àmbit: el 
Sincrotró, instal·lat al Parc 
de l’Alba de Cerdanyola, a 
tocar del Parc Tecnològic del 
Vallès i la Universitat Autò-
noma. En l’acte es va escollir 
una junta directiva amb 
un pes notable dels ajun-
taments, que ocupen cinc 
dels nou càrrecs. Els quatre 
restants representen empre-
saris, sindicats, universitats i 
centres tecnològics.

Representats dels 23 ajuntaments i la vintena d’organitzacions que impulsen l’associació ÀmbitB30, aquest dilluns

la relació de municipis del 
Vallès Oriental que se sumen 
a un projecte que vol posi-
cionar els 50 quilòmetres 
d’autopista que cobreix 
com un dels principals pols 
industrials i de manufactura 
avançada del sud d’Europa. 
Per manufactura avançada 

s’entén la suma de la història 
marcadament industrial de 
tot l’àmbit i la intervenció 
directa del coneixement i la 
innovació que inclou aquesta 
indústria, les universitats i 
els centres tecnològics que hi 
estan instal·lats.

Sobre la taula de la nova 

entitat, ja hi ha projectes 
de treball, alguns dels quals 
tenen el teló de fons de 
l’aposta de la Unió Europea 
per donar un nou impuls a la 
indústria. És una oportunitat 
per situar de nou Catalunya 
(en particular l’àmbit metro-
polità) entre les principals 

Sant Celoni estrenarà el 
2014 un programa per 
formar treballadors en els 
àmbits químic i farmacèutic
L’Escola Sant Gervasi dissenya els cursos

La UEI presenta 

el Pla Expansió 

als ajuntaments 

de la comarca 

Granollers

EL 9 NOU

La Unió Empresarial Inter-
sectorial (UEI-Cerclem) 
convida els ajuntaments 
vallesans a sumar-se al Pla 
Expansió, un programa per 
impulsar la internacionalit-
zació de les empreses de la 
comarca. Aquest dimecres, la 
patronal va reunir regidors i 
tècnics de Promoció Econò-
mica per recollir propostes 
d’empreses que tinguin 
interès a obrir nous mercats 
internacionals. “Volem con-
vidar les empreses a treure’s 
la por d’exportar i, així, con-
tribuir a un creixement que 
pugui generar ocupació”, 
explica el director general de 
la patronal, Joaquim Colom.

Un grup d’experts localitza 
les millors oportunitats per 
exportar o importar a les 
empreses, segons les seves 
característiques. Ho fa a 
través de programes forma-
tius i assessorament a partir 
de l’anàlisi de dades. El Pla 
Expansió es presentarà públi-
cament en un acte a la seu de 
la UEI el 4 de juny.

Sant Celoni

Laia Coll

L’Ajuntament de Sant Celoni 
ha posat la primera pedra per 
disposar, a partir del 2014, 
de formació en l’àmbit de la 
indústria química i farma-
cèutica al municipi. L’Escola 
Sant Gervasi Cooperativa, 
de Mollet, i l’Ajuntament 
van firmar aquest dimecres 
un conveni pel qual el cen-
tre formatiu desenvoluparà 
el projecte anomenat Sant 
Celoni Q2, que vol convertir 
en un referent en la seva 
àrea d’influència.

D’una banda, es preveu 
que el 2014 es comencin a 
oferir cursos de Qualificació 
professional amb reconei-
xement europeu perquè 
personal amb experiència 
laboral pugui acreditar els 
seus coneixements i que, 
majoritàriament, es porta-
ran a terme al Sax Sala amb 
una programació estable. En 
segon lloc, es treballarà per 
posar en funcionament cicles 
de Grau Mitja i Grau Superi-

or especialitzats en química 
i farmacèutica, però aquests 
depenen del Departament 
d’Ensenyament i no hi ha 
data prevista per la seva 
oferta. Tant l’Ajuntament 
com l’Escola confien en la 
col·laboració i complicitat de 
les empreses del sector per 
poder definir les necessitats 
generals i també per poder 
completar la formació amb 
pràctiques. 

L’alcalde de Sant Celoni, 
Joan Castaño, ha assegurat 
que el projecte és “estratègic 
i innovador i és molt impor-
tant per a l’economia de la 
zona, del país i de la química 
perquè milloraran la seva 
competitivitat” i millorarà 
l’accés al món laboral.

L’oferta formativa que es 
portarà a terme pretén ser 
el centre de referència del 
Baix Montseny, Gironès Sud i 
Maresme Nord, que amb una 
població de més de 120.000 
persones té una seixantena 
d’empreses dels sectors quí-
mic i farmacèutic, 15 de les 
quals a Sant Celoni.


