
                                                                       Nota de premsa 

Enric Vallejo, nou delegat territorial de  
PIMEC Vallès Oriental  

Substitueix Joan Carles Basi a partir del 31 de desembre i, entre els seus objectius al 
front del nou càrrec, vol contribuir a la promoció interna de l'entitat i seguir treballant per 
impulsar la competitivitat del teixit empresarial. 

Granollers, 22 de desembre de 2020. PIMEC Vallès Oriental ha nomenat Enric 
Vallejo Pinar nou delegat territorial en substitució de Joan Carles Basi, qui deixa el 
càrrec per motius de jubilació personal el pròxim 31 de desembre i després de 15 anys 
desenvolupant aquest càrrec.  

Enric Vallejo, de 46 anys, és enginyer industrial superior per la UPC, i compta amb un 
postgrau en organització i comptabilitat empresarial per la UOC. Dins la patronal, fins 
ara havia desenvolupat el càrrec de responsable de relacions empresarials a la seu 
territorial de la Catalunya Central (Bages, Anoia i Berguedà). Entre els seus objectius en 
aquesta nova etapa es troba contribuir a la promoció interna de l'entitat i seguir 
treballant per impulsar la competitivitat del teixit empresarial del territori.  

Per part seva, Joan Carles Basi continuarà representant la patronal institucionalment en 
diferents taules del territori, com són la Taula Vallès Oriental Avança, i les taules de 
concertació i participació de Mollet del Vallès.  “Em vaig incorporar com a delegat 
territorial el 2006, quan es va crear la delegació, i he vist com PIMEC Vallès 
Oriental s'ha consolidat com una de les entitats de referència empresarial a la 
comarca, amb una important presència institucional en espais de concertació i 
diàleg en representació del teixit productiu”, ha afirmat Basi.  
 
Sobre PIMEC Vallès Oriental 
 
Actualment, PIMEC Vallès Oriental agrupa 4.500 empreses, entre socis individuals i 
col·lectius. Així mateix, la sectorial de PIMEComerç reuneix a més de 18 
associacions de comerciants del territori; i el Col·lectiu de Joves Empresaris agrupa 
més de 300 emprenedors de la comarca, amb la recent inclusió dels Joves Advocats 
de Granollers. 
 
El pròxim Pla Estratègic 2020-2025 contempla l'expansió territorial de la patronal 
amb presència de dues antenes al Baix Vallès (Mollet) i Baix Montseny (Sant 
Celoni), per afavorir la proximitat amb el món local i el teixit productiu. 
 
 
 

 

 

 

 


