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PIMEC Vallès Oriental acorda amb  

els màxims representants de PIMEC  

el nou pla estratègic per al territori 

En la reunió s’han ratificat els càrrecs dels 16 integrants de la comissió executiva i s’han 

analitzat els resultats de la delegació del 2019 

Granollers, 6 de març de 2020. La comissió executiva de PIMEC Vallès Oriental s’ha 

reunit a l’Auditori de PIMEC a Barcelona amb els màxims representants de la patronal 

per fer balanç de les accions del 2019 i treballar el nou pla estratègic de la delegació. 

Per part de PIMEC Vallès Oriental han assistit a la trobada Daniel Boil, president de la 

delegació; Àngels Subirachs, vicepresidenta de la delegació i vicepresidenta del Gremi 

de Constructors del Vallès Oriental; Cristóbal del Caño, vocal de la delegació i 

president del Gremi d’Instal·ladors del Vallès Oriental, i Carles Gironès, vocal de la 

delegació i president de PIMEComerç Vallès Oriental. A Barcelona s’han trobat amb el 

president de PIMEC, Josep González, i el secretari general de PIMEC, Antoni Cañete, 

i també amb membres de les altres comissions executives de Barcelona, és a dir, PIMEC 

Vallès Occidental, PIMEC Maresme-Barcelonès Nord i PIMEC Baix Llobregat-

l’Hospitalet. 

En la reunió, s’ha ratificat al complet l’actual comissió executiva de PIMEC Vallès 

Oriental (formada per 16 empresaris de diversos sectors industrials), s’han analitzat els 

resultats operatius i institucionals del 2019, i s’ha consensuat el pla estratègic 2020-

2023 per al territori, que es basa en tres objectius principals: millorar estructuralment 

les àrees de servei al territori, incrementar la presència institucional en altres municipis 

i continuar com a referent de suport en la millora de competitivitat de les pimes. 

Daniel Boil, president de PIMEC Vallès Oriental, després de la reunió ha expressat que 

“la delegació de PIMEC al Vallès Oriental està creixent per sobre del 10% en nombre de 

socis i actualment ja agrupa 4.500 empreses, entre socis directes, gremis i 

associacions, cosa que representa el 30% del cens empresarial de la comarca. Ara ja 

estem treballant en el pla estratègic 2020-2023 per seguir sent útils per a les empreses 

del territori”. 
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