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La Unió de Botiguers de Molins de Rei s’adhereix a PIMEComerç

Aquesta setmana el president de PIMEComerç, Àlex Goñi, el president de la Únió de Botiguers de Molins de Rei, 
Jesús Cardona, i el president de PIMEComerç Baix Llobregat, Iban Salvador, han signat un conveni mitjançant el 
qual l’associació s’adhereix com a nou soci de la patronal del comerç. 

La Unió de Botiguers és una de les associacions més antigues de Catalunya i des de la seva fundació sempre ha 
estat activa en la promoció del comerç de Molins de Rei. El seu repte és fer que el comerç individual sigui present 
de manera global, tant en l’àmbit associatiu defensant els seus interessos davant les administracions, com pel que 
fa a serveis comercials i d’imatge del comerç de la vila.

Reunió de tècnics de PIMEComerç
Ahir dijous va tenir lloc a la seu de PIMEC una reunió amb 
tots els tècnics territorials que PIMEComerç té arreu de 
Catalunya: Girona, Lleida, Tarragona, Terres de l’Ebre, 
Baix Llobregat, Vallès Occidental-Catalunya Central i 
Vallès Oriental-Maresme-Barcelonès Nord. En aquesta 
trobada es va parlar de la implementació del nou Pla 
d’Actuació al Territori, com els Consells de Comerç que 
es reuneixen al llarg de l’any, les taules de comerç que es 
fan als diferents municipis amb els ajuntaments, i les línies 
estratègiques generals relacionades amb la dinamització 
del comerç en els diferents territoris, entre altres temes.
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Reunió de PIMEComerç Vallès Oriental amb l’Ajuntament de Montmeló

Aquesta setmana el president de PIMEComerç Vallès Oriental, 
Carles Gironès, s’ha reunit amb la regidora de Comerç, Mar 
Hernández, i el tècnic de Promoció Econòmica, Ernest Micas, de 
l’Ajuntament de Montmeló. La finalitat de la reunió era conèixer 
el nou equip de govern del consistori i comentar la situació 
del comerç per tal d’iniciar accions conjuntes, com el projecte 
de PIMEComerç de les taules de comerç municipal, entre altres 
coses.

BONES VACANCES!


