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Subdelegación del Gobierno en Zamora; Junta de Castilla y León; Diputación Provincial de Zamora; Ayuntamiento de Zamora;  

Caja Rural de Zamora; Cámara de Comercio de Zamora; CEOE-CEPYME Zamora; AZEHOS; AZECO. 

EELL  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  ZZAAMMOORRAA  YY  LLAA  DDIIPPUUTTAACCIIÓÓNN  

PPRROOVVIINNCCIIAALL  SSEE  CCOOMMPPRROOMMEETTEENN  CCOONN  ZZAAMMOORRAA1100..  

LLaa  JJuunnttaa  ddee  CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónn  rreeiitteerraa  ssuu  aappooyyoo  aa  ZZaammoorraa1100  ee  iimmppuullssaa  

llaa  ccoooorrddiinnaacciióónn  ppaarraa  llaa  ppuueessttaa  eenn  mmaarrcchhaa  ddee  llaa  EEssccuueellaa  NNaacciioonnaall  ddee  

IInndduussttrriiaass  LLáácctteeaass  ddee  ZZaammoorraa..  

EEnn  llaa  rreeuunniióónn  ddeell  CCoonnsseejjoo  GGeenneerraall  ddee  ZZaammoorraa1100  cceelleebbrraaddoo  aayyeerr  lluunneess,,  llaa  DDiippuuttaacciióónn  

PPrroovviinncciiaall  yy  eell  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  ZZaammoorraa  ssee  ccoommpprroommeettiieerroonn  aa  ccoonncceeddeerr  uunnaa  

ssuubbvveenncciióónn  nnoommiinnaattiivvaa  aa  llaa  AAssoocciiaacciióónn  ppaarraa  eell  DDeessaarrrroolllloo  ZZaammoorraa1100  ppaarraa  llaa  

rreeaalliizzaacciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  qquuee  ssee  eessttiimmeenn  ooppoorrttuunnaass  eenn  eell  ttrraannssccuurrssoo  ddeell  aaññoo  

22001199..  

CCoonn  mmoottiivvoo  ddee  llaa  pprreesseennttaacciióónn  aall  CCoonnsseejjoo  GGeenneerraall  ddeell  pprrooyyeeccttoo  ddee  llaa  EEssccuueellaa  

NNaacciioonnaall  ddee  IInndduussttrriiaass  LLáácctteeaass  ddee  ZZaammoorraa,,  ffiinnaanncciiaaddoo  aall  110000%%  ppoorr  llaa  JJuunnttaa  ddee  

CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónn,,  ssee  ssoolliicciittóó  aa  llaa  DDiippuuttaacciióónn  PPrroovviinncciiaall  yy  aall  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  ZZaammoorraa  ssuu  

ppaarrttiicciippaacciióónn  pprreessuuppuueessttaarriiaa  eenn  llaa  ppuueessttaa  eenn  mmaarrcchhaa  ddee  uunnaa  ccaammppaaññaa  ddee  mmaarrkkeettiinngg,,  

pprroommoocciióónn,,  ddiivvuullggaacciióónn,,  rreeggiissttrrooss  ddee  mmaarrccaa  yy  ddiisseeññooss  ddee  llaa  EEssccuueellaa..  

AAmmbbaass    iinnssttiittuucciioonneess  ccoonnffiirrmmaarroonn  ssuu  ccoommpprroommiissoo  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  eenn  eessttaa  

pprroommoocciióónn,,  qquueeddaannddoo  ppeennddiieennttee  ddee  ccoonnccrreettaarr  llooss  iimmppoorrtteess  yy  llaa  ffóórrmmuullaa  ddee  

ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  llaass  ddooss  aaddmmiinniissttrraacciioonneess..  

ZZaammoorraa1100  aaggrraaddeeccee  aa  llaa  JJuunnttaa  ddee  CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónn  eell  aappooyyoo,,  rreessppaallddoo  iinnccoonnddiicciioonnaall  yy  

ffiinnaanncciiaacciióónn  íínntteeggrraa  ddeell  pprrooyyeeccttoo  ddee  llaa  EEssccuueellaa  NNaacciioonnaall  ddee  IInndduussttrriiaass  LLáácctteeaass  ddee  

ZZaammoorraa..  

ZZaammoorraa1100  rreettoommaa  llaa  ggeessttiióónn  ee  iimmppuullssoo  ddee  llooss  pprrooyyeeccttooss  ppeennddiieenntteess,,  yy  llaa  

ccoonnvvooccaattoorriiaa  iinnmmiinneennttee  ddee  ssuuss  GGrruuppooss  ddee  TTrraabbaajjoo,,  ccoonn  eell  oobbjjeettiivvoo  ddee  aayyuuddaarr  yy  

ccoollaabboorraarr  eenn  eell  iimmppuullssoo  aall  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  PPrroovviinncciiaa..    EEnn  eessttee  sseennttiiddoo  rreeiitteerraa  llaa  

ssoolliicciittuudd  ddee  uurrggeennttee  ccoollaabboorraacciióónn  yy  ppaarrttiicciippaacciióónn  aaccttiivvaa  ddee  llaass  aaddmmiinniissttrraacciioonneess  

llooccaalleess  yy  pprroovviinncciiaalleess  eenn  llooss  GGrruuppooss  ddee  TTrraabbaajjoo..  

..  

ZZaammoorraa,,  2255  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ddee  22001188  

  

  

FFddoo..  FFrraanncciissccoo  PPrriieettoo  TToorraannzzoo  

AAssoocciiaacciióónn  ppaarraa  eell  DDeessaarrrroolllloo  ZZaammoorraa1100  

GGeerreennttee 

  


