NOTA DE PREMSA
Nova etapa per al Comerç 2018:
La Taula de Comerç de Catalunya ja té definida operativa i comença amb el seu
pla de treball
Barcelona 7 de Març de 2018- Aquesta setmana s’ha fet la primera reunió institucional per la
Taula del Comerç de Foment del Treball. El Consell de Gremis lidera aquesta iniciativa per
agrupar les entitats de Comerç, sectorials dels Gremis, de Foment i territorials; que hi vulguin
aportar i sumar. A partir d’aquesta primera trobada, ja es marca un pla de treball amb
l’objectiu de nodrir al sector del Comerç amb projectes útils.
L’entitat ja ha tingut les primeres reunions institucionals amb les Administracions per tal
d’exposar i definir el pla de treball i projectes útils per al sector Comerç, que s’espera poder
dur a terme de forma tangible en el primer semestre de 2018.
Segons el President del Consell de Gremis, Miquel Donnay, “Es un moment clau per al Comerç i
les patronals, hem de fer costat al sector aportant representativitat, però sobretot proximitat i
utilitat als qui estan cada dia al capdavant d’un negoci, i enriqueixen aquest ecosistema únic
que tenim a Catalunya”
Ja s’ha enviat el dossier-resum a les entitats, i s’ha marcat una reunió operativa per l’abril per
tal de començar a treballar proactivament.
El Consell de Gremis és una federació d’entitats de representació empresarial i sectorial creada
l’any 1980 per a la defensa, representació i foment dels interessos generals dels sectors del
comerç, dels serveis i del turisme de Barcelona i Catalunya. Està integrat per gremis i
associacions sectorials que actualment més de 10.000 petites i mitjanes empreses. El passat
mes de gener de 2018 va ser designat i va assumir la responsabilitat de representar els temes
relacionats amb el Comerç, Turisme i Serveis de Foment del Treball Nacional.
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