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En marxa els consells de Comerç i d'Empresa de Sant Cugat per fer front als efectes de la
crisi del coronavirus
Sant Cugat disposarà d'un Consell d'Empresa i un Consell de
Comerç, gestionats per la recentment creada Comissió
d'Emergència Econòmica Local. La decisió arriba després de
la primera reunió aquest divendres del nou òrgan integrat per
l'Ajuntament, Sant Cugat Comerç (SCC) i Sant Cugat
Empresarial (SCE). L'objectiu d'aquests dos consells és poder
treballar 'més específicament' les accions i necessitats que
afecten el comerç i a la mitjana i gran empresa de la ciutat.

Els integrants de la Comissió d'Emergència Econòmica Local s'han reunit per primera vegada aquest divendres
per concretar les funcions i les tasques que desenvoluparà el nou òrgan. La tinenta d'alcaldia de Promoció
Econòmica, Ocupació, Empresa i Comerç, Elena Vila, ha remarcat que ha estat una trobada 'positiva' que ha
permès l'Ajuntament explicar els serveis, mesures i ajudes que s'han posat o es posaran en funcionament per
fer front a la crisi del coronavirus.
D'altra banda, les associacions SCC i SCE també han pogut presentar les seves propostes, les quals van 'molt
en línia' amb les que ja treballa el consistori, com ha explicat Vila.
La creació d'aquesta Comissió d'Emergència Econòmica Local va ser una proposta de Sant Cugat Comerç i
Sant Cugat Empresarial per combatre les conseqüències de la crisi que afecta aquests sectors a causa de la
pandèmia. En menys d'una setmana, l'Ajuntament ha acceptat la mesura i ja ha tingut lloc la primera reunió.
1a reunió de la comissió d&#39;emergència econòmica. L&#39;Ajuntament acorda amb @santcugatcomerc i
@SCEmpresarial crear un consell de comerç i un d&#39;empresa per abordar demandes dels dos àmbits.
T&#39;ho explica la tinenta d&#39;alcaldia @ElenaVilaGomez en aquest VÍDEO@mireiaingla @SolerPere
pic.twitter.com/Eg6xuxUUhy&mdash; Aj. Sant Cugat (@ajsantcugat) April 3, 2020
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