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Acord marc de col·laboració de l’Ajuntament del 
Perelló, Cambra de Comerç de Tortosa i l’Associació  

de comerciants i empresaris de Perelló 
 

 
L’Ajuntament del Perelló i l’Associació de comerciants i empresaris del Perelló, signen 
un conveni de col·laboració amb la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de 
Tortosa per a la dinamització empresarial dels diferents sectors del municipi. 
 

 
 
D’esquerra a dreta apareixen a la fotografia: Francesc Minguell, gerent de la Cambra de Comerç de Tortosa, 
Francesc Faiges, president de la Cambra de Comerç de Tortosa, Mª Cinta Llaó, alcaldessa del Perelló, Josep 
Marsal president de l’Associació de Comerciants i Empresaris del Perelló, i Consol Brull, vicepresidenta de 
l’Associació de Comerciants i Empresaris del Perelló. 

  notadepremsa 
            12 d’abril de 2021    
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Els principals eixos d’aquest conveni, passen per una elaboració i presentació d’una Diagnosi situació actual, 
identificant les necessitats i treballant la realitat del municipi com a punt de partida del nou acord. 
 
Es proposarà  un pla d’identitat de municipi, des de punt de vista comercial i turística, sempre comptant en un 
acompanyament durant  l’execució del nou Pla d’identitat.  
 
Paral·lelament tindran lloc jornades, seminaris, cursos de  formació i sensibilització per als empresaris del 
municipi, remarcant sobretot els aspectes  de nous models de negoci tenint en compte l’adaptació a  
transformació digital i innovació continua. 
 
L’ajuntament i empresaris també es podran beneficiar  d’una consultoria dels programes de les Cambres de 
Comerç de  Catalunya: #Que Cap Empresa Tanqui i  #aaaixeca el teu negoci. 
(http://www.cambratortosa.com/ca/quecapempresatanqui). 
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Francesc Faiges, president de la Cambra de Comerç ha comentat que: la Cambra de Comerç vol arribar a 
col·laborar amb el màxim nombre de municipis camerals, participar en la seva dinamització i transformació. Un 
procés clau per la competitivitat i sostenibilitat de les  empreses del nostre territori.  Es duran a terme tot un pla 
d’activitats, de les que destaquem unes jornades de formació i sensibilització cap a la transformació digital i 
innovació. 

Per part de la seva Alcaldessa Mª 
Cinta Llaó, ha comentat: “Confiem 
en la professionalitat dels tècnics de 
Cambra per donar tot el suport 
possible a les empreses del municipi 
i l’assessorament professional a 
l’Associació de Comerciants i 
Empresaris del Perelló, amb tot 
aquest pla d'actuacions que serà de 
gran ajuda per la dinamització 
econòmica del nostre municipi”. 
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Josep Marsal president de l’Associació de Comerciants i Empresaris del Perelló, ha comentat que: el suport de 
la Cambra, donarà un plus de qualitat als establiments de la nostra associació. Des de l’Associació estem molt 
satisfets per aconseguir aquest repte, que ens vam proposar a l’entrar a dirigir l´associació. Aquest conveni té 
que servir per, dinamitzar, ajudar, motivar i fer créixer el nostre municipi i les nostres empreses. Estem molt 
agraïts a l’ajuntament per la seva implicació des del moment en que va sorgir la proposta. 
 
 
   
 
 
Per més informació sobre aquesta activitat podeu trucar al 977 44 15 37 preguntar per Eva Montagut.  
 
 
 

 
 
   

 

Adjuntem enllaç on us podreu descarregar imatges de recurs i declaracions de: 

 

 Francesc Faiges, president de la Cambra de Comerç de Tortosa. 

 Mª Cinta Llaó, alcaldessa del Perelló. 

 Josep Marsal, president de l’Associació de Comerciants i Empresaris del Perelló. 

 

https://wetransfer.com/downloads/dccd40aafbffb02fc5e013f79581d3d420210412063428/

47d067eb3d26fcbede22966bd341875920210412063457/0c01a2 
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