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PIMEC Vallès Occidental signa un conveni de 
Col·laboració amb el Col·legi de l’Advocacia de 

Sabadell 
 

La col·laboració entre les dues entitats té com a objectiu promoure la formació 
continuada i la mediació en la resolució de conflictes. 
 

Sabadell, 24 d’octubre de 2022. PIMEC Vallès Occidental ha signat un conveni de 
col·laboració amb el Col·legi de l’Advocacia de Sabadell (ICASBD) per tal d’oferir als 
col·legiats i als socis de la patronal eines i serveis en matèria de formació 
continuada i resolució alternativa de conflictes.  El conveni ha estat signat per Xavier 
Pujol, president de PIMEC Vallès Occidental, i Eulàlia Barros, degana de l'Il·lustre 
Col·legi de l'Advocacia de Sabadell.  

Pel que fa a la formació continuada, com a resultat de la signatura del conveni s’oferiran 
a socis i col·legits conferències i jornades que permetin als assistents aprofundir 
en el coneixement tècnic i jurídic sobre matèries d’interès comú. D’altra banda, es 
posarà a disposició dels socis de PIMEC un servei de mediació prestat per persones 
mediadores de l’ICASBD per tal d’intentar resoldre per aquesta via alternativa 
determinats conflictes o problemes que es puguin suscitar entre empresaris, derivats del 
desenvolupament de l’activitat pròpia o de les relacions empresarials o comercials.  

En el marc de l’acte de signatura, Pujol ha destacat la importància d’avançar en la 
divulgació de contingut d’interès i facilitar l’organització de jornades que abordin 
qüestions tan importants per als empresaris i empresàries com la reforma del RETA, els 
canvis en matèria de fiscalitat, la reforma laboral, entre altres. A més, ha explicat que el 
conveni permetrà “donar a conèixer i facilitar als socis i sòcies de PIMEC el servei 
de mediació que ofereix el Col·legi de l’Advocacia de Sabadell, una eina ràpida, poc 
costosa econòmicament i amb bons resultats que permet afavorir la resolució de 
problemàtiques”.   

Per la seva part, Barros ha expressat la seva satisfacció per formalitzar el conveni 
perquè “ha de permetre consolidar la col·laboració entre ambdues entitats i, 
sobretot, posar a l’abast dels socis i sòcies de PIMEC i dels col·legiats i 
col·legiades de l’ICASBD, nous serveis i recursos per afavorir el seu 
desenvolupament i competitivitat en àmbits com la formació permanent, la innovació, la 
sostenibilitat, la igualtat o la mediació”.  
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