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L’Ajuntament renova els ajuts a les entitats de com erç de la vila  

L’Ajuntament renova, un any més, els ajuts a les en titats de la vila que agrupen 
bona part del teixit comercial. Es tracta d’ajuts e conòmics per un valor global de 
gairebé 40.000 euros per programar activitats de pr omoció comercial durant tot 
l’any. També s’atorga una subvenció per la contract ació d’una persona aturada 
fins a finals de l’any 2020 per què ajudi a aqueste s entitats en la seva gestió diària.   

El conveni amb la Unió de Botiguers inclou un ajut econòmic, per un import màxim de 
34.210,56€ per a la gestió de la dinamització comercial i l’organització de les respectives 
activitats durant l’exercici 2019. El conveni també inclou la prestació de material de 
l’Ajuntament per facilitar l’organització d’aquestes activitats.  

Pel que fa al conveni amb l’Associació de Venedors del Mercat Municipal de Molins de 
Rei inclou un ajut econòmic, per un import màxim de 3.814,08€ per a la realització de la 
gestió de la dinamització i promoció del Mercat Municipal; un ajut per un import màxim 
de 1.440€ en concepte d’aportació pel servei de Pàrking Gratuït, que ofereix l’Associació 
de Venedors als clients del Mercat Municipal; i suport tècnic i logístic per les activitats. 

També s’atorga una subvenció a l’Associació de Venedors del Mercat Municipal de 
Molins de Rei i la Unió de Botiguers de Molins de Rei, de 16.811,55€, a cadascuna, per 
la contractació d’una persona aturada a jornada de mínim el 50% d’un jornada 
complerta (mínim 20 hores), i per un període màxim d’un any i nou mesos, fins al 31 de 
desembre de 2020. Aquesta subvenció suposa la continuïtat d’una línia d’ajuts iniciada 
l’any passat i que ha donat molt bons resultats, atès que la persona que es va contractar 
de l’atur amb la subvenció de l’any passat (una dona major de 45 anys) ha pogut 
consolidar el seu lloc de treball amb un contracte que ja no està subjecte a subvencions. 


