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Salutació del 
President

Indubtablement, el 2017 ha estat marcat pel debat polític que ha incidit 
amb molta força en els darrers mesos de l’any i tot apunta que seguirem 
encara un temps amb aquesta situació extraordinària i sense precedents. 
Han estat i són moments d’incertesa i inestabilitat política que afecten de 
ple la societat i també l’economia i el teixit empresarial. 

És per això que des de PIMEC ens hem posicionat en els moments més 
transcendentals per al país, sempre amb l’objectiu de buscar una sortida 
dintre del diàleg. Ho hem fet en l’àmbit polític, institucional i davant dels 
mitjans de comunicació. També hem treballat a fons per conèixer amb detall 
com han viscut les pimes i els autònoms aquesta situació amb l’objectiu de 
poder donar-los resposta i seguir defensant els seus interessos amb més 
força que mai.  

Tot i la situació d’incertesa i inseguretat, hem acabat l’any amb bones notícies 
en l’àmbit econòmic. Les nostres pimes han consolidat el seu creixement 
pel que fa a les vendes, exportació i generació d’ocupació, i les previsions 
indiquen que aquest 2018 les xifres seran encara més positives. Si ens 
centrem en les xifres del 2017, un 61% de les companyies ha acabat l’any amb 
un augment de vendes i el 49% ho ha fet amb uns resultats globals millors 
que en l’exercici anterior, segons un estudi de l’Observatori de PIMEC sobre 
l’evolució de la pime industrial catalana. A més a més, l’informe reflecteix 
que un 57% de les empreses va incrementar les exportacions i només un 13% 
les va reduir, mentre que la inversió va créixer també en el 67% dels casos 
respecte del 2016.

En l’àmbit institucional, des de PIMEC hem seguit treballant a través de 
les nostres cadires de representació i de les nostres comissions de treball, 
sectorials i territorials. Entre les actuacions més destacades hi ha les 
accions de lobby que hem portat a terme per aconseguir una nova Llei de 
Contractes del Sector Públic que faciliti l’accés de les pimes a la compra 
pública; l’aprovació de la Reforma de Mesures Urgents del Treball Autònom, 
que introdueix millores per al col·lectiu; la Proposició de Llei per posar en 
marxa un règim sancionador que penalitzi econòmicament les empreses 
que sistemàticament no paguen els seus proveïdors en els terminis legals 
establerts, o l’aprovació de la PNL sobre la creació del contracte de potència 
estacional. 

Pel que fa als serveis, aquest 2017 hem generat molta activitat de suport 
directe a les empreses i els autònoms, amb jornades i accions formatives, 
i amb el desenvolupament de serveis estratègics de suport a l’empresari, 
assessoria jurídica, internacionalització, finances, responsabilitat social 
corporativa i medi ambient, màrqueting, comunicació, gestió del talent i 
innovació i tecnologia. 

Ara toca encarar el 2018 i tenim un gran repte davant nostre. Tot plegat ens 
indica que la tan desitjada recuperació va per bon camí, però no podem 
fer cap pas en fals i per això necessitem de manera urgent governants que 
governin i aprenguin dels errors. Des de PIMEC vetllarem perquè així sigui i 
seguirem treballant perquè les pimes i els autònoms continuïn sent el motor 
de l’economia catalana.

Josep González i Sala 
President de PIMEC
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Balanç El 2017 ha estat un any d’una gran transcendència política i social. Dos 
grans esdeveniments han marcat l'actualitat d’aquest 2017. D'una banda, els 
atemptats a la Rambla i Cambrils, condemnats enèrgicament per PIMEC tot 
mostrant la seva solidaritat i suport a les víctimes i destacant la bona tasca 
de les forces de seguretat i d’emergència, i, de l'altra, els esdeveniments 
polítics entre Catalunya i Espanya. 

Davant d’aquest panorama sociopolític, PIMEC va treballar en tot moment 
un missatge de realitat, de serenor i tranquil·litat al teixit empresarial català, 
apel·lant a la unitat i la concòrdia, així com a la preservació de les relacions 
entre empreses i treballadors per seguir contribuint al progrés econòmic i 
social. I amb aquest esperit, va participar a la Taula per la Democràcia i a la 
Comissió independent per impulsar el diàleg i la mediació entre Catalunya i 
Espanya que va liderar el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona amb l’objectiu 
de facilitar ponts de diàleg davant la necessitat urgent de trobar una sortida 
que posi fi a la creixent tensió entre l’Administració central i la catalana.

Per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre PIMEC, com 
ja és habitual, vam lliurar als representants polítics un document de propostes 
per tal de millorar l’entorn de les pimes i autònoms. El document recollia 
unes 150 propostes concretes, debatudes per experts en cada una de les 
matèries, agrupades en dotze àmbits temàtics: millora normativa i processos 
administratius, finançament, fiscal, laboral, educació, formació i ocupació, 
emprenedoria, internacionalització, recerca i innovació, infraestructures 
i energia, sector públic i comerç. I demanava que es constitueixi amb la 
màxima celeritat un govern estable que transmeti tranquil·litat i les garanties 
de seguretat econòmica i jurídica que exigeixen el país i el teixit empresarial.

Tot i aquest escenari d’incertesa, PIMEC, com a agent social més representatiu 
de les pimes i els autònoms, durant aquest any ha mantingut els contactes 
amb els interlocutors econòmics i socials a través dels diferents fòrums de 
participació institucional, des d’on ha expressat i defensat el nostre punt de 
vista de les pimes sobre totes aquelles matèries relacionades amb l’activitat 
empresarial.

Hem seguit molt de prop tota l’activitat parlamentària a nivell autonòmic, 
estatal i europeu, posant molta atenció en totes les mesures que, setmana 
rere setmana, han aprovat l’Executiu català, el Consell de Ministres espanyol 
i la Comissió Europea, per tal de valorar-les i reclamar la implementació 
d’aquelles que ens semblaven més importants per a la pime catalana. 
D’aquesta participació activa us destaquem algunes de les accions que han 
tingut una afectació en les pimes i els autònoms: 

• La presentació d’esmenes al Projecte de Llei de Contractes del Sector 
Públic, a través de les quals hem aconseguit modificar substancialment el 
text inicial presentat pel Govern donant suport a les mesures per fomentar 
i facilitar l’accés de les petites i mitjanes empreses a la contractació 
pública. Aquesta ha estat una reivindicació històrica de PIMEC, ja que les 
pimes representen el 99% del teixit productiu i generen prop del 60% del 
VAB del sector mercantil, paràmetres força allunyats del seu pes en la 
contractació pública. 
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INSTITUCIONAL

• Hem mostrat la nostra gran disconformitat davant l’Avantprojecte de Llei 
de Cambres de Catalunya, tot manifestant que el nou redactat distava 
molt de posar fi als greus problemes estructurals que fa anys que pateixen 
les cambres. Alhora, lamentàvem la gran disminució de la representació, 
en els plens de les cambres, dels autònoms i les pimes -el 99,8% del 
teixit empresarial català-, en benefici de les grans empreses, les quals 
representen només el 0,2% del teixit empresarial.

• Pel que respecta a l’àmbit de l’energia, PIMEC va alertar l’administració 
catalana i el conjunt de forces polítiques sobre la necessitat urgent de 
tancar un pla que permeti accelerar la implantació d’energies renovables 
a Catalunya si es vol assolir, el 2030, que un 50% de la generació elèctrica 
sigui a partir de renovables, així com sobre l’escalada de preus de 
l’electricitat i els seus efectes greus a mitjà termini sobre la competitivitat 
de pimes, autònoms i consumidors amb tarifes de mercat lliure.

• El Congrés dels Diputats va aprovar per unanimitat la Reforma de Mesures 
Urgents del treball Autònom, la qual recull reivindicacions històries 
d’Autònoms PIMEC com la reducció de càrregues administratives per a 
treballadors autònoms, l’accés a la formació professional per a l’ocupació 
del col·lectiu, la comptabilitat total de treball amb la pensió de jubilació, 
les deduccions fiscals per manutenció o el reconeixement dels accidents 
in itinere. Això no obstant, encara resten pendents mesures per millorar 
la situació del col·lectiu i que no pararem de reclamar, per exemple, una 
fiscalitat adaptada al nivell d’ingressos, de la mateixa manera que tenen 
les persones que treballen per compte d’altri. 

• Presentació d’esmenes a la Proposta de Directiva del Parlament Europeu 
i del Consell sobre marcs de reestructuració preventiva, segona 
oportunitat i mesures per augmentar l'eficàcia dels procediments de 
condonació, insolvència i reestructuració, i per la qual es modifica la 
Directiva 2012/30 / UE. PIMEC en col·laboració amb el magistrat José 
María Fernández Seijo i la catedràtica acreditada en dret civil Matilde 
Cuena, vam presentar un sèrie d’esmenes a l’articulat de la directiva, a 
través de les quals denunciàvem que el text presentat malgrat les millores 
respecte a la situació actual, presentava algunes deficiències.

Com a membres del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
(CTESC), òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèries 
socioeconòmiques, laborals i ocupacionals, hem participat en l’elaboració 
de 21 dictàmens dels quals destaquem:  

• Projecte de decret de reglament de turisme de Catalunya

• Avantprojecte de llei vitivinícola de Catalunya

• Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial 
d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 
(PINFRECAT20) i el Projecte de decret pel qual s’aprova el Programa de 
prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20).
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• Projecte de decret sobre els règims d’intervenció ambiental atmosfèrica 
dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment 
contaminants de l’atmosfera, el registre i el sistema de control de les seves 
emissions, i pel qual es modifiquen diversos decrets en matèria d’emissions 
a l’atmosfera.

• Avantprojecte de llei d’ordenació del litoral

• Projecte de decret pel qual s'estableixen els requisits i les garanties 
tecnicosanitàries comunes dels centres i serveis sanitaris i els procediments 
per a la seva autorització i registre.

• Avantprojecte de llei de contractes de serveis a les persones

• Projecte de decret del Consell Català de l'Alimentació

• Projecte de decret de modificació del Decret 60/2014, de 29 d'abril, del 
Consell Català de l'Empresa

També hem col·laborat en els informes sobre la situació del treball autònom 
a Catalunya, la situació d'atur de llarga durada, l’economia col·laborativa i la 
Formació Dual, així com en la Memòria socioeconòmica i laboral del CTESC.

Al llarg d’aquest any hem participat en una sèrie d’esdeveniments que ens 
han permès  posicionar-nos, com han estat: 

El Pacte Nacional per a la Indústria, full de ruta que ha de permetre 
consolidar la competitivitat de l’economia catalana mitjançant un major 
impuls del coneixement i la transferència tecnològica que permeti a les pimes 
ser competitives; o eI Pacte Nacional per a la Transició Energètica, base 
per a l’impuls de l'eficiència energètica d’empreses i edificis, l'autoconsum i 
el vehicle elèctric. 

La 1a cimera de l’associacionisme empresarial català organitzada per 
PIMEC. De la mà d’experts, la cimera va analitzar els reptes que imposen les 
noves tecnologies a les organitzacions associatives, així com les oportunitats 
que ofereix el nou model dels “clústers”. La cimera va reivindicar el paper 
de les associacions i la seva funció cabdal de defensa dels interessos dels 
petits empresaris, i va incidir en la seva necessitat d’innovar amb nous 
serveis i propostes de valor. PIMEC, amb més de 250 gremis associats que 
representen gairebé 100.000 empreses i autònoms en més de 40 sectors 
d’activitat, es va presentar com la “casa de l’associacionisme empresarial”.

Sota el lema ‘Junts fem pinya’, PIMEC va celebrar la 30a edició dels Premis 
Pimes. Més d’un miler de persones es van reunir al Palau Sant Jordi de 
Barcelona per reconèixer les millors iniciatives empresarials del darrer any 
i per donar suport a aquells empresaris i empresàries que busquen una 
segona oportunitat. Aquest any els premis tenien un caràcter especial per 
la commemoració de quatre efemèrides: els 40 anys de la fundació de les 
patronals Sefes i la primera PIMEC; els 30 anys del primer sopar dels Premis 
Pimes; els 20 anys de la integració entre PIMEC i Sefes, i els 10 anys de la 
Fundació PIMEC, l’ànima de PIMEC.
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INSTITUCIONAL

Durant aquest any hem dut a terme una sèrie d’accions i iniciatives en 
col·laboració amb altres entitats i organismes, de les quals us destaquem 
les més rellevants:

La Plataforma Multisectorial contra la Morositat va celebrar la IV Cimera 
Politicoempresarial a Madrid. En aquesta ocasió va comptar amb la 
participació dels presidents de Podemos i de Ciudadanos, així com de més 
d’una desena de portaveus econòmics de tots els grups parlamentaris. Va 
ser l’escenari perfecte per aconseguir un gran pacte amb els partits i grups 
de l’arc parlamentari per posar en marxa el règim sancionador, l’instrument 
per aconseguir un major compliment del termini de pagament màxim de 
60 dies establerts per la Llei de lluita contra la morositat. Gràcies a aquest 
pacte, ha estat admès a tràmit el Projecte de Llei del Règim Sancionador. 

D’altra banda, PIMEC i amec, l’associació de les empreses industrials 
internacionalitzades, van signar un conveni de col·laboració per tal 
d’impulsar el creixement de les empreses a Europa a través de l’Oficina de 
Projectes Europeus.  L’acord té com a objectiu potenciar la participació de 
les empreses en els programes i línies de finançament de la Unió Europea, 
identificant aquells que puguin afavorir la internacionalització i oferir les 
eines adequades a cada empresa per a la seva correcta aplicació.

Les sectorials de Turisme i Comerç de PIMEC, així com la seva Comissió de 
Sanitat, han donat suport a les accions impulsades des de Global Barcelona 
per a la candidatura de Barcelona com a ciutat per acollir la seu de l’Agència 
Europea del Medicament (EMA).

PIMEC, conjuntament amb la Secretaria de la Unió per la Mediterrània, va 
organitzar una gran conferència internacional que va aplegar representants 
d’unes quaranta entitats empresarials, socials i governamentals de diferents 
països d’Europa i la conca mediterrània -el Marroc, Algèria, Tunísia, Egipte, 
Jordània, el Líban, Espanya, Itàlia i Grècia-, que van debatre sobre els reptes 
de la regió des de la perspectiva del sector privat, l’economia social i la 
cooperació publicoprivada.

En el marc de l’activitat a favor de la internacionalització de les empreses 
catalanes i la recerca d'oportunitats a l'exterior, cal posar de manifest la visita 
del Dr. Faustin Sompo, assessor del president de la República Democràtica 
del Congo (RDC) en cooperació internacional, qui va visitar una desena 
d’empreses associades i entitats públiques catalanes per obtenir una 
perspectiva de les capacitats del teixit productiu català.

L’activitat de PIMEC en l’àmbit europeu durant el 2017 s’ha desenvolupat 
principalment a través d’UEAPME, European Association of Craft, Small 
and Medium Sized Enterprise, patronal europea de pimes de la qual ocupem 
una vicepresidència. Durant aquest període, PIMEC ha participat de forma 
activa en totes les reunions dels seus òrgans de govern -Board, Consell 
d’Administració i Assemblea General-, així com en tots aquells fòrums que 
han organitzat, des d’on hem defensat els interessos i valors de les pimes 
catalanes.
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Durant tot aquest període, UEAPME ha reclamat a la Comissió Europea la 
revisió de la iniciativa europea Small Business Act “pensar primer en petit”, 
i ha demanat que es dugui a terme un seguiment de la seva aplicació 
en l'àmbit competencial dels Estats membres, amb indicadors i metes 
concretes, entenent que aquest és l’únic camí cap al respecte i la plena 
aplicació del principi que permet posicionar la pime com l’actor principal de 
l'economia europea. 

Una altra part de la nostra tasca en tant que organització empresarial de 
pimes catalana ha consistit a incidir en l’articulació dels reglaments, les 
directives i les recomanacions de la Comissió i del Parlament Europeu, 
i a vetllar pels interessos de les nostres pimes i autònoms, contribuint en 
l’elaboració de posicionaments, Un clar exemple d’aquesta tasca ha estat 
la nostra acció de lobby davant els europarlamentaris defensant les nostres 
esmenes a la Proposta de Directiva del Parlament Europeu i del Consell 
sobre marcs de reestructuració preventiva, segona oportunitat.

Per últim, cal destacar la feina d’anàlisi de l’entorn de la pime europea que 
realitza el Baròmetre de la pime, eina impulsada des del Departament 
d’Estudis d’UEAPME, i que publica periòdicament informació sobre diversos 
aspectes macroeconòmics, microeconòmics i d'ocupació de les pimes 
europees. PIMEC participa activament en el procés d’actualització de les 
dades del Baròmetre aportant les dades dels indicadors corresponents a 
Catalunya.

Com heu pogut comprovar al llarg d’aquest capítol, la tasca institucional que 
hem desenvolupat durant tot aquest any ha propiciat una anàlisi constant 
dels temes clau per al conjunt de les pimes i els autònoms que, a través 
de notes de premsa, estudis, declaracions i posicionaments hem donat a 
conèixer a la societat i als diferents governs i grups polítics. Tenim molt 
present que la nostra feina ha de servir perquè la pime i l’autònom segueixin 
sent competitius i puguin comptar amb els recursos necessaris per ser el 
motor de l’economia. La nostra vocació ha estat més necessària que mai 
malgrat les dificultats que afecten el nostre empresariat, i hem continuat 
defensant i representant els interessos de totes les pimes i els autònoms del 
nostre país. 

Antoni Cañete i Martos 
Secretari General 

1312



INSTITUCIONAL

Formació i 
Ocupació 

L’any 2017, ha estat protagonitzat per actuacions que han contribuït a un 
major reconeixement de la pime, i especialment de la petita i microempresa, 
en iniciatives de formació com la Formació Professional Dual i en la 
importància de dissenyar mesures específiques per a una major implicació de 
les pimes. La participació institucional ha permès incidir en el posicionament 
de PIMEC envers qüestions clau com l’impuls de la Formació Professional 
i el desplegament del Sistema de Formació i Qualificació Professionals. 
Tanmateix, el marc de governança del sistema ha seguit força condicionat 
per les dificultats d’avançar en el desplegament de la Llei 10/2015, de 
formació i qualificació professional, així com de la Llei 13/2015, d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 

Principals reptes assolits i activitats més rellevants 

• Acompanyament als nostres gremis i associacions per endegar 
processos d’acreditació de competències professionals adquirides a 
través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació des de la 
iniciativa privada a l’empara del conveni de PIMEC amb el Departament 
d’Ensenyament i el Servei d’Ocupació de Catalunya. 

• PIMEC inicia un estudi per conèixer amb precisió, en cada un dels sectors, 
l'estat de la formació, amb el propòsit que sigui el punt de partida de 
noves propostes i línies de treball encaminades a poder atendre millor els 
requeriments empresarials. 

• Participació en l’elaboració d’estudis en la matèria:

 - La formació professional dual en el sistema educatiu català -CTESC. 

 - Informe sobre models i iniciatives d’aprenentatge i pràctiques en la 
formació professional a Catalunya -Consell de Relacions Laborals de 
Catalunya.

• Pacte Nacional per a la Indústria-Àmbit Formació: participació en 
l’elaboració de les accions que ha d’incloure un Pacte Nacional que impulsi 
el model industrial de Catalunya i el capaciti per liderar l’actual context de 
digitalització i el futur escenari industrial. 

• A través de la participació en les Comissions de Seguiment del Consell de 
Direcció del SOC, s’ha treballat per racionalitzar procediments, flexibilitzar 
i agilitar processos, com la justificació de resultats, i corregir dinàmiques 
que dificulten la col·laboració, com ara els desajustos en els cobraments 
i l’estabilitat dels serveis. S’ha elaborat el Pla de Desenvolupament de 
Polítiques d’Ocupació de Catalunya 2017-2018, que ha centrat l’atenció 
en el desplegament d’actuacions que permetin millorar l’ocupabilitat de 
les persones amb més dificultats per accedir al mercat de treball. S’ha 
incidit en l’impuls de la creació dels òrgans de participació previstos a la 
Llei 13/2015 d’ordenació del sistema d’ocupació. 

• Presentació d’esmenes a la Proposició de Llei reguladora de les 
pràctiques universitàries, presa en consideració al Congrés (04/12/17). 
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• Suport i promoció del programa FPInnova del Departament 
d’Ensenyament que es desenvolupa als centres educatius que imparteixen 
formació professional. La seva missió és promoure la col·laboració amb 
les empreses per a desenvolupar projectes d’innovació i transferència de 
coneixement.

• Jornada: Formació Professional Inicial al Baix Llobregat, amb el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat. El 12 de maig es va celebrar aquesta jornada 
de reflexió en què PIMEC va presentar les dades del nivell de qualificació 
de la població ocupada, respecte de les que demanda el mercat de treball.

• Jornada: La connexió entre població activa, empresa i serveis de 
formació per a la formació pel treball: noves tendències i oportunitats de 
col·laboració per a la formació, en col·laboració amb el Consell Comarcal 
del Vallès Occidental i Eurecat.

Reptes per al proper exercici 

• Desenvolupar el model d’FP Dual català i els seus instruments i processos, 
garantint la participació i consens dels agents socials. El model d’FP Dual 
ha de tenir una visió integrada i adaptada a les diferents ocupacions, 
sectors i empreses, especialment a les micro i petites empreses. 

• Incrementar l’acció d’assessorament i acompanyament als sectors amb 
la finalitat de consolidar la qualificació professional a través de mesures 
com l’acreditació de competències.

• Impulsar la transferència de coneixements i tecnologia entre universitats, 
centres de formació professional i empreses, amb els corresponents 
mecanismes de valoració i seguiment.

• Desplegament de la Llei 10/2015, de formació i qualificació professionals: 
constitució de l’Agència pública de formació i qualificació professionals i 
adscripció a Presidència, constitució del Consell de formació i qualificació 
professionals.

• Desplegament de la Llei 13/2015, d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, amb l’establiment dels criteris 
consensuats per al desplegament de la col·laboració publicoprivada, la 
concertació territorial, els mecanismes de coordinació amb el sistema 
de formació i qualificació professionals, i la constitució del Consell de 
Participació i els Consells Territorials.

Sílvia Miró 
Directora de Polítiques de Formació i Ocupació
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INSTITUCIONAL

Relacions 
Laborals i 
Negociació 
Col·lectiva

El 2017 ha estat un any ple de reptes per al Departament de Relacions 
Laborals i Negociació Col·lectiva, pel que fa a la defensa dels interessos 
d’autònoms, micro, petites i mitjanes empreses. Un any d’intensa activitat de 
lobby per tal d’influir al màxim en les darreres reformes sobre el mercat de 
treball o la Seguretat Social en la representació de les pimes als òrgans de 
concertació social de les diferents administracions.

Principals reptes assolits i activitats més rellevants

• L’impuls de la solució extrajudicial de conflictes laborals, amb més de 
500 conciliacions i mediacions al Tribunal Laboral de Catalunya.

• S’ha impulsat la xarxa de mediadors i conciliadors arreu del territori, 
però també a través d’una diversificació de perfils professionals que 
assegura respostes personalitzades enfront de problemes concrets, i que 
en l’actualitat arriben a un total de 25 professionals.

• L’ànàlisi de les sentències més rellevants en matèria de relacions 
laborals i negociació col·lectiva que han anat concretant el marc legal, 
com en el cas del registre horari.

• L’impuls de la participació institucional en aquells organismes de 
concertació i diàleg social de referència, on es debaten i s’acorden les 
qüestions més rellevants de la política laboral del nostre país.

• S’han realitzat desenes de posicionaments de PIMEC en matèries 
d’interès per al col·lectiu i s’ha vetllat per la seva difusió a través d’actes, 
trobades territorials, intervencions als mitjans de comunicació, etc.

• Negociació de nous convenis col·lectius, així com el desplegament de les 
diferents taules de concertació en el si del Consell de Relacions Laborals, 
que ens han permès continuar donant veu als autònoms, les micro, les 
petites i les mitjanes empreses en els diferents sectors econòmics on són 
presents.
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Reptes per al proper exercici 

• Seguir influint per millorar l’adequació del marc de relacions laborals a 
les especificitats de les situacions dels autònoms, les micro, les petites i les 
mitjanes empreses, i continuar portant la seva veu als diferents espais de 
concertació i diàleg social.

• Continuar impulsant la nostra participació en la negociació col·lectiva, 
per tal de mantenir l’estabilitat en l’ocupació i millorar la competitivitat 
de les nostres empreses mitjançant pactes estables que permetin donar 
respostes àgils a les necessitats dels seus serveis. 

• Seguirem vetllant per la generació i difusió del coneixement i els 
posicionaments de l’entitat, especialment davant les potencials reformes 
laborals i de les cotitzacions a la Seguretat Social.

• Renegociar l’AIC (Acord Interprofessional de Catalunya) per tal d’impulsar 
tots aquells aspectes que propiciïn la millora de la competitivitat de les 
empreses i, a la vegada, de les condicions laborals dels treballadors. Entre 
d’altres qüestions destacarem la necessitat de primacia dels convenis 
autonòmics enfront dels marcs estatals de negociació.

• Continuar amb el desplegament de la xarxa de mediadors i conciliadors 
arreu del territori, per tal de seguir impulsant la solució extrajudicial de 
conflictes laborals arreu del país.

Elena de la Campa  
Directora de Relacions Laborals i Negociació Col·lectiva
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INSTITUCIONAL

Oficina de 
Projectes 
Europeus

L’Oficina de Projectes Europeus (OPE) ha iniciat una nova etapa el novembre 
del 2017 amb l’objectiu de donar un impuls definitiu a la participació de PIMEC 
en projectes europeus. L’objectiu principal és l’obtenció de més finançament 
per a noves iniciatives i la inserció de PIMEC i els seus serveis en dinàmiques 
internacionals. L’oficina facilita la detecció, preparació, presentació i suport 
a la gestió de projectes amb finançament de la Unió Europea per a gremis, 
associacions, clústers i agrupacions empresarials associats a PIMEC.

PIMEC es vol tornar a posicionar com una entitat amb prestigi i a tenir en 
compte pels nostres homòlegs europeus a l’hora de plantejar projectes 
internacionals, un nou impuls que coincideix amb el fet que durant el 2018 
l’entitat ostenta la vicepresidència d’UEAPME a la Unió Europea (patronal 
de les PIMES europees, de la qual és soci fundador).

Principals reptes assolits i activitats més rellevants

• Ens hem presentat com a líders d’un consorci en un projecte de la UE de 
suport a les pimes en el desenvolupament de nous productes i serveis 
mitjançant l'establiment de cadenes de valor transnacionals en tres 
sectors: productes frescos, productes ecològics i productes processats/
elaborats de 4a i 5a gamma. Suport a la innovació, internacionalització 
i subvencions per a la compra d’equipament industrial són les accions 
de les quals es beneficiaran (si la proposta és seleccionada) les sectorials 
agroalimentària i logística.

• Ens hem presentat com a socis en un ERASMUS KA2 per millorar la 
transferència de coneixement de les universitats a les pimes en àmbits 
com l’emprenedoria i l’enginyeria informàtica. Estem preparant un projecte 
com a líders amb ACCIO per desenvolupar eines efectives de suport a la 
internacionalització de pimes que es troben en la fase inicial d’exportació 
regular però que encara no s’han consolidat. Estem estudiant la participació 
de PIMEC en molts altres projectes i convocatòries interessants. 

• Estem donant servei a la taula estratègica del Campus Motor Anoia, en 
la recerca del finançament necessari per desplegar les activitats previstes 
i preparant una proposta per prestar serveis en un projecte europeu 
POCTEFA, entre d’altres.

• Estem presentant PIMEC a actors institucionals nacionals i internacionals, 
entitats de recerca i altres de rellevants (clústers, associacions etc.), 
així com a consultores importants europees per tal que ens tinguin en 
compte a l’hora de buscar socis en els projectes que formulin, i així poder 
multiplicar les oportunitats per a PIMEC. 
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• Hem creat un grup de treball específic amb els socis més actius 
d’UEAPME en aquest sector, per reactivar la seva i la nostra participació 
en projectes europeus. 

• Participació en jornades de treball, fòrums d’opinió i plataformes 
tecnològiques europees. S’ha obtingut informació de primera mà dels 
principals actors europeus, de les tendències a tots els nivells, prioritats, 
canvis legislatius i normatius..., i de tota aquella informació que pugui ser 
útil per a les pimes.

Reptes per al proper exercici 

• Participar en convocatòries específiques per obtenir finançament per 
a nous serveis i actuacions, com el COSME (Programa Europeu per a les 
Petites i Mitjanes Empreses); l’EaSI (Programa Europeu per a l’Ocupació 
i la Innovació); els INTERREGS (Europe, SUDOE i POCTEFA obren 
convocatòria aquest any), i l’Erasmus+ (millora de la formació a les PIMES 
i en emprenedoria), i d’altres com l’HORIZON o l’ECSEL, tot i que en menor 
mesura que els primers.

• Incrementar la interlocució amb els gremis i sectorials, per tal de 
dissenyar projectes en línia amb els seus objectius estratègics, així 
com aportar-los el coneixement de les darreres iniciatives i dinàmiques 
europees en el seu sector.

• Aconseguir la participació dels socis col·lectius en projectes impulsats 
per PIMEC, ja sigui com a socis o bé a partir de la participació de la pròpia 
PIMEC.

• Aconseguir la integració a les estructures europees de suport a PIMES, 
aprofitar la pertinença de PIMEC a dos clústers europeus, teixir aliances 
amb actors clau del territori per a projectes europeus com EURECAT i 
l’EUROREGIÓ, dinamitzar el rol d’UEAPME com a impulsor de projectes 
(lobby, detecció precoç i recerca de socis) i aprofundir en la participació 
de PIMEC en plataformes tecnològiques i empresarials europees 
punteres.

Gerard Navarro  
Responsable de l’Oficina de Projectes Europeus de PIMEC
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INSTITUCIONAL

L’Observatori de PIMEC té per missió recollir, elaborar i analitzar informació 
econòmica d’interès per a les pimes. Per fer-ho, elabora estudis econòmics, 
fa un seguiment periòdic d’indicadors de conjuntura, actualitza la base 
de dades PIMESDAT, elabora l’Anuari de la pime catalana, actualitza l’eina 
d’autodiagnosi econòmica i financera, i valora polítiques públiques i la 
conjuntura econòmica. 

Principals reptes assolits i activitats més rellevants 

• Ser un referent a nivell català en el debat de temes de rellevància per a 
les pimes.

• Denúncia de factors que dificulten el funcionament de les pimes, per raó 
de la seva dimensió.

• Elaboració de propostes d’actuació en interès de les pimes a través de 
posicionaments i de plantejaments d’actuació a responsables polítics. 

• Consolidació com a punt de referència en matèria d’informació, 
coneixement i valoració de la pime a nivell econòmic, de mitjans de 
comunicació i social.

• Anuari de la pime catalana 2017, amb la inclusió del monogràfic 
“Estructura de balanç i ràtios financeres de les pimes catalanes 2000-
2015. De l’expansió a la crisi; de la crisi a la recuperació”.

• Elaboració d’estudis monogràfics de la sèrie INFORMES PIMEC:

 - Terminis de cobrament de les empreses a Catalunya.

 - Dotze empreses industrials davant la FP.

 - Experiències en FP industrial inicial. El cas de dos centres de la Garrotxa 
i el Bages.

 - L’Euroregió de l’Arc Mediterrani: importància econòmica i comerç.

 - El finançament de la pime catalana en el període 2000-2014.

 - Estructura de balanç i ràtios financeres de les pimes en 4 sectors.

 - Eurecat. Una infraestructura per a la innovació tecnològica al servei de 
les pimes.

 - Estructura de balanç i ràtios financeres de les pimes manufactureres 
catalanes 2000-2015. Una comparativa entre branques.

 - Estructura de balanç i ràtios financeres de les pimes manufactureres 
catalanes 2000-2015. Fitxes per branques.

L’Observatori 
de PIMEC
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• Indicadors econòmics de PIMEC, una base d’indicadors seleccionats que 
s’ha mantingut permanentment actualitzada, i valoracions periòdiques 
d’alguns d’ells, com ara l’IPC i els registres d’atur i d’afiliació a la Seguretat 
Social.

Reptes per al proper exercici 

• Consolidar les publicacions INFORMES PIMEC.

• Seguir impulsant el debat sobre temes d’importància per a les pimes 
catalanes.

• Augmentar l’activitat valorativa en aspectes econòmics i empresarials.

Modest Guinjoan 
Director de l’Observatori de PIMEC
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2. TERRITORIALS

Balanç

Baix Camp

Baix Llobregat-L’Hospitalet

Catalunya Central

Girona

Lleida

Maresme-Barcelonès Nord

Tarragona

Terres de l’Ebre

Vallès Occidental

Vallès Oriental

2322



TERRITORIALS 24



Balanç El 2017 hem seguit estructurant les nostres territorials per aconseguir 
més i millor acompanyament i defensar els nostres socis. Hem augmentat 
significativament l’oferta formativa, també hem incrementat les jornades de 
valor afegit, proximitat i les visites d’assessorament personalitzades a les 
empreses, i les trobades grupals per analitzar les seves inquietuds. Tot això 
ha fet possible que el nostre associat fos més coneixedor i es beneficiés de 
tot allò que li aporta PIMEC.

Al llarg d’aquest any, el soci, per davant de tot, ha estat el nostre focus 
principal de preocupació i atenció. La situació de les pimes ens obligava 
a continuar apostant pel model territorial de PIMEC de proximitat i valor 
afegit a les empreses des del territori. L’esforç dels nostres secretaris i 
delegats territorials i dels seus equips ha anat doncs en aquesta línia, i s’ha 
aconseguit que el soci se sentís acompanyat, representat i defensat. Com a 
conseqüència d’això hem aconseguit un creixement històric a PIMEC, tant 
en nous socis com, sobretot, fidelitzant els socis existents.

Així mateix, hem continuat defensant la pime i l’autònom ampliant el 
nombre de taules i cadires a les diferents institucions locals. Com a agent 
social i econòmic més representatiu de la micro, petita i mitjana empresa 
tenim l’obligació de dret de ser-hi presents per representar i defensar la 
pime i l’autònom.

Hem consolidat, també, la relació i els projectes públics privats a través 
de convenis de col·laboració amb institucions locals, ajudant els polígons 
industrials, desenvolupant programes d’acompanyament a les empreses, 
oferint formació, realitzant actes amb continguts d’interès empresarial o 
col·laborant amb l’atenció i el servei a les empreses i als autònoms.

De cara al 2018, ens posem com a fita seguir treballant al costat de la pime, 
consolidant i estructurant les nostres territorials a la vegada que continuem 
creixent amb presència a nous territoris, amb activitats i serveis de valor 
afegit però, sobretot, per representar i defensar millor la pime i l’autònom.

David Giménez 
Director Executiu
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TERRITORIALS

Els dos principals reptes que es van plantejar des de PIMEC Baix Camp per 
a l’any 2017 i que podem afirmar que s’han assolit són, per una banda, el 
reforç de les relacions institucionals per tal que l’empresari pugui visualitzar 
la voluntat de PIMEC de seguir sumant per aconseguir millores i defensar els 
interessos de les nostres pimes i, per l’altra, l’augment de la massa social i el 
suport per afavorir el seu creixement i la competitivitat.

Principals reptes assolits i activitats més rellevants 

• Increment d’un 10% de la massa social de PIMEC Baix Camp, gràcies a la 
consolidació d’un equip comercial competitiu, refermant la nostra posició 
com a agent social més representatiu de la comarca.

• S’han mantingut contactes amb les principals institucions 
socioeconòmiques i administracions locals amb la voluntat de crear 
sinergies de treball i continuar sent la referència per a les pimes al territori.

• S’ha aconseguit, juntament amb PIMEC Polígons, portar a terme la 
constitució de la nova junta d’APIR (Associació dels Polígons industrials 
de Reus).

• S’ha realitzat la jornada +PIME que, sumada al conveni existent amb 
Eurecat, ha contribuït a treballar la innovació i la recerca en l’àmbit de les 
empreses del territori.

• S’han dut a terme diverses jornades i actes empresarials sobre diferents 
matèries d’interès empresarial com ara: Reforma del Treball Autònom, 
Suport a l’Exportació, Medi Ambient, Innovació, etc.

• Hem de destacar especialment la conferència sobre lideratge 
empresarial, amb la participació d’Emili Rousaud, soci fundador i CEO de 
Factor Energia i vicepresident de PIMEC. En el marc de la jornada es va fer 
un networking que va promoure l’intercanvi d’experiències i oportunitats 
de negocis entre els assistents. 

• S’ha potenciat l’activitat de PIMEC Joves amb una jornada on s’ha tractat 
el tema del pensament lateral i posteriorment s’ha fet un networking per 
activar les relacions i crear sinergies entre els assistents.

Baix Camp
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Reptes per al proper exercici 

• Renovar la col·laboració amb les institucions locals del territori per 
afavorir l’execució de projectes publicoprivats

• Treballar per aconseguir el projecte per portar la gerència i l’administració 
de la recentment creada Associació dels Polígons Industrials de Reus 
(APIR)

• Continuar amb la tasca de suport al soci amb la proximitat dels nostres 
representants i el suport tècnic dels nostres departaments com a eina de 
fidelització.

• Incrementar la massa social de PIMEC Baix Camp, fet que permetrà 
consolidar-nos com el principal lobby institucional i empresarial de la 
comarca.

• Potenciar les jornades i les trobades individuals per donar un servei molt 
més proper al soci mitjançant el suport tècnic dels nostres departaments.

• Aconseguir ser un referent en el suport a les empreses per tal que afrontin 
el repte de la transformació digital amb èxit.

José María Caballero 
President de PIMEC Baix Camp
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TERRITORIALS

Baix Llobregat-
L’Hospitalet

Segons dades del Consell Comarcal del Baix Llobregat, el Baix Llobregat 
és la tercera comarca que més aporta al PIB de Catalunya. Les petites i 
micro pimes representen el 96,8% del total d’empreses de la comarca. El 
73% de les empreses tenen 5 o menys assalariats. El 35% de les empreses 
del Baix Llobregat desenvolupen activitats de comerç o serveis de menjar 
i begudes. Els sectors incipients sorgits a la comarca pertanyen al sector 
serveis vinculats a les telecomunicacions, les noves tecnologies i l’educació..

Principals reptes assolits i activitats més rellevants

• Hem fet 15 cursos de formació per tal de fomentar l’ocupació i el 
coneixement de les persones del nostre territori, així com per donar un 
valor afegit a les empreses.

• Les jornades que hem dut a terme durant aquest any 2017 han sigut 25, 
entre les quals podem destacar:

 - La Jornada de Logística sobre el nou model de mobilitat a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, arran de la qual ens hem apropat més als 
associats del sector logístic de la nostra zona.

 - L’acte de reconeixement al soci, amb què volem donar el seu lloc als 
socis que ens acompanyen des de fa més de 10 anys en la nostra tasca.

• Accions de lobby en defensa dels nostres associats.

• Hem realitzat trobades conjuntes amb els nostres departaments, cosa 
que creiem important per donar valor a les accions presentades a les 
empreses; accions com:

 - 6 jornades individuals de suport a l’exportació.

 - Programa d’innovació tecnològica +Pime

 - 5 jornades per potenciar el nostre programa Accelera el Creixement

 - 2 jornades sobre com impulsar el negoci per internet

 - Jornada sobre la radiografia digital del meu negoci

 - Jornada sobre el sistema de gestió i certificacions en l’àmbit del Medi 
Ambient
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Des de PIMEC Joves del Baix Llobregat-L’Hospitalet s’estan realitzant 
jornades on els àmbits de debat són enfocats a la formació dels nostres 
joves, als valors de les persones, al creixement i també a explorar temes 
de màxim interès per als emprenedors, joves i empreses consolidades al 
territori. Creiem en la connexió necessària entre els joves i l’experiència per 
tal de fer créixer amb solvència les nostres activitats.réixer amb solvència 
les nostres activitats.

Reptes per el proper exercici

• Seguir defensant les pimes i autònoms per aconseguir la sostenibilitat 
dels seus negocis, amb especial èmfasi a eliminar les traves administratives.

• Fer Jornades de Networking per fomentar els contactes entre els nostres 
associats. Aplicar la nova estratègia de comunicació per visualitzar millor 
les accions de la delegació. Xarxes socials. 

• Seguir treballant amb la sectorial de Logística i la nova sectorial 
d’Economia Circular, i donar suport a la sectorial de Turisme.

• Apropar el tàndem empresa/escola.

• Col·laboració estreta amb els ajuntaments i altres organismes oficials per 
mirar de ser la connexió entre aquests i el teixit empresarial.

Ramón Pons 
President de PIMEC Baix Llobregat-l’Hospitalet
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TERRITORIALS

Deixem enrere un altre any. El 2017 ens ha portat molt de soroll mediàtic 
a causa del context polític, un fet que tapa altres qüestions essencials 
per al desenvolupament de les nostres empreses. En qualsevol cas, el 
teixit empresarial ha continuat tibant i impulsant les empreses per tal que 
l'engranatge no s'aturés en cap moment i així poder continuar amb el 
creixement econòmic.

Des de PIMEC Catalunya Central hem donat suport a totes les iniciatives 
empresarials i acompanyat en els processos de consolidació de les nostres 
pimes. A més, hem treballat per dissenyar i oferir al teixit empresarial una 
formació de qualitat, d’acord amb les inquietuds i necessitats de l’empresariat, 
que ha permès una millora de les seves competències i habilitats. El 
creixement de la nostra massa crítica, que ens percep com el seu altaveu 
davant les diferents administracions públiques, ens ha permès continuar 
participant a les taules de debat on la veu de les pimes és necessària.

La nostra vocació de servei i el contacte continu amb els empresaris ens ha 
permès també conèixer de primera mà les seves necessitats i traslladar als 
departaments de l’entitat les inquietuds i preocupacions en el seu camí de 
consolidació i millora de la competitivitat.

Principals reptes assolits i activitats més rellevants

• Increment de la col·laboració amb les administracions locals, amb la 
participació en diferents projectes territorials: Projecte Ocupació Bages 
Industrial (OBI), Pacte de Ciutat, Plataforma per a la rebaixa de l’IBI, 
Consorci Viari de la Catalunya Central, disseny del Pla Industrial del Bages.

• Increment de la massa social, amb el nombre d’altes, visites de 
manteniment, seguiment de baixes i recuperació d’aquestes. 

• Augment de la nostra presència a nivell institucional, en els diferents 
actes organitzats en el territori i col·laboració més estreta amb les entitats 
de les diferents comarques.

• Participació com a jurat en diferents premis del territori: Premis 
Empresarials, de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, Premis Eloi de 
Navel, a Cardona. 

• Fidelització dels nous socis, afavorint les relacions intercomarcals.

• Formació especialitzada, subvencionada, per a cobrir les necessitats de 
l’empresariat. Realització de 17 cursos subvencionats a la Seu de Manresa.

• Realització de 28 actes/jornades en el territori.

Catalunya 
Central

30



Reptes per al proper exercici 

• Millorar la relació amb el soci, amb un servei més personalitzat i de 
qualitat.

• Potenciar els serveis de PIMEC amb un alt valor afegit per a les empreses.

• Incrementar la nostra presència als mitjans de comunicació de les 5 
comarques. Els nostres membres de la Comissió Executiva, Junta Directiva 
de PIMEC Joves i Consell de Comerç de la Catalunya Central col·laboren 
assíduament amb els mitjans de comunicació, amb la publicació 
d’articles d’opinió i la participació a programes de ràdio i televisió, com a 
representants de les pimes del territori. 

• Augmentar les jornades de networking qualitatiu per afavorir els 
contactes empresarials entre les cinc comarques del territori.

• Creixement de l’activitat de PIMEC Joves mitjançant un pla estratègic, 
per poder ser un referent en temes d’emprenedoria empresarial.

Esteve Pintó 
President de PIMEC Catalunya Central
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TERRITORIALS

Girona El 2017 hem consolidat una línia estratègica per a PIMEC Girona, que destaca 
per la col·laboració amb els ens locals per tal d’arribar a tot el territori i 
incrementar la nostra activitat en formació, programes i projectes. Olot, 
Figueres, Blanes i la Bisbal són alguns dels municipis on estem executant 
activitats de PIMEC en col·laboració amb els ajuntaments. 

S’ha notat un repunt en l’economia, fet que ens ha beneficiat en la captació 
de socis i en la participació de les empreses en els nostres programes.

Principals reptes assolits i activitats més rellevants 

• Quant a activitats presencials de formació, s’han impartit 21 cursos de 
formació subvencionada i 6 cursos de formació bonificada, s’han celebrat 
20 jornades i actes, i un acte de gran format sobre el nou sistema de 
comunicació de l’IVA a l’Agència Tributària.

• S’han signat acords de col·laboració amb els ajuntaments d’Olot, 
Figueres, Blanes i Sant Feliu de Guíxols.

• En el marc d’aquests acords s’han desenvolupat accions com la 
presentació del Programa Relleupime a la Bisbal, adreçat als tècnics del 
Consell Comarcal i a les empreses de la demarcació. 

• Presentació del Programa Relleupime a Olot, amb posterior ronda de 
reunions individuals amb les empreses més interessades.

• Presentació del Programa +Pime, d’Innovació, a Olot.

• S’han executat dos cursos de formació subvencionada a Olot (xarxes 
socials i habilitats directives).

• S’ha presentat la proposta sobre activitats, projectes i formació de PIMEC 
en el marc de la presentació de l’Oficina per a l’Empresa i l’Emprenedoria 
a Figueres.

• Al llarg de l’any s’han fet 5 reunions internes amb tot l’equip de PIMEC 
Girona (interns i col·laboradors externs) per tal d’alinear estratègies i 
objectius. S’ha ampliat l’equip comercial de la seu, que passa a estar 
format per dues persones que es distribueixen la província de Girona per 
fer captació de nous associats. Tanmateix, s’ha incorporat un advocat 
col·laborador que, coordinat pel Dept. Jurídic, destina part del seu temps 
a atendre consultes dels socis en aquest àmbit.
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• Quant a la fidelització, s’han dut a terme 83 visites de fidelització, 1 acte de 
reconeixement dels socis més antics i 5 trobades de socis, amb un total de 
80 participants, que es convoquen territorialment i en què es compta amb 
la presència del president de PIMEC Girona, Pere Cornellà. 

• Pel que fa a impactes en mitjans, la majoria d’activitats que hem fet i els 
convenis amb els ajuntaments han estat publicats en mitjans escrits i 
audiovisuals.

Reptes per al proper exercici 

• Consolidar els convenis ja signats amb els ajuntaments d’Olot, Figueres, 
Blanes, Sant Feliu de Guíxols i el Consell Comarcal del Baix Empordà, 
aportant-los continguts que els interessi que PIMEC desenvolupi en els 
seus territoris. L’objectiu és tenir una oferta formativa estable, així com 
desenvolupar programes de PIMEC de forma permanent.

• Incrementar la captació de socis a partir de la millor visibilitat de PIMEC 
en el territori i del reforç de l’equip comercial.

• Posicionar PIMEC com el referent absolut de la pime a la província de 
Girona.

• Reforçar l’estructura per la part de serveis, sigui amb personal propi 
o amb l’establiment de col·laboracions externes, que, coordinades per 
nosaltres, ens permetin donar un servei millor i més proper a les empreses 
de la província.

• Millorar el posicionament mediàtic (articles d’opinió, entrevistes...) en 
mitjans locals i provincials, per tal de ser més presents en els diferents 
territoris gràcies als convenis amb els ens locals.

Pere Cornellà 
President de PIMEC Girona
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TERRITORIALS

Lleida El 2017 ha sigut l’any en què s’han començat a veure els fruits del mandat 
del president Saltó al capdavant de l’entitat. La Comissió Executiva ha estat 
molt activa i cada membre treballa el seu àmbit: comerç, metall, turisme, 
autònoms, projecte Ben Fet, Fundació PIMEC, Joves, comissions de treball... 

Ha estat un any en què s’ha realitzat molta activitat institucional, ens hem 
apropat als associats i hem tingut un gran impacte en premsa amb les 
nostres activitats. També han estat 365 dies de molta tasca els fruits de la 
qual es veuran el 2018, any de grans canvis en l’entitat al nostre territori. 

Principals reptes assolits i activitats més rellevants

• Compra d’un local en propietat de 450 metres a la Rambla Ferran de 
Lleida.

• Assoliment del 88% de representativitat de les associacions de 
comerciants de Lleida.

• Reunions amb totes les institucions econòmiques i socials de Lleida per 
crear sinergies de treball.

• Augment de l’execució de cursos de formació a la seu i creixement en els 
impactes en premsa. 

• Participació amb un estand a la Fira del Treball de la UdL. 

• Acte de gran format conjuntament amb la Cambra de Comerç de Lleida, 
amb Brigitte Bobet. 

• Creació amb èxit de les sessions de Ginworking per part de PIMEC Joves. 

• Negociació del conveni del metall a la província de Lleida. 

• Sopar afterwork de PIMEC Joves amb Germán Cid, propietari de Casa 
Viva.

• Impuls a l’acte de reconeixement del soci, amb l’assistència d’empreses 
referents del territori. 

• Augment de l’impacte en premsa local i provincial. 

34



Reptes per al proper exercici

• Inaugurar el nou local a la Rambla Ferran. 

• Fer un acte referent de l’empresariat lleidatà. 

• Negociar el conveni de comerç de Lleida. 

• Tenir un paper important en el Ple de la Cambra de Lleida. 

• Implementar PIMEC Experiències, un espai de trobada dels socis de 
PIMEC. 

• Presentar el clúster de logística conjuntament amb la Diputació de Lleida 
en un gran acte. 

• Ampliar el paper de les dones a la Comissió Territorial.

• Presentar la Fundació PIMEC a Lleida i el seu responsable.

Jaume Saltó  
President de PIMEC Lleida
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TERRITORIALS

Maresme-
Barcelonès 
Nord

Aquest any 2017 la delegació del Maresme – Barcelonès Nord ha començat 
a arrelar al territori, principalment al Maresme, amb una petita estructura. La 
presència es fa més notable al territori amb la realització de diferents actes 
per tot el territori, participant en la vida econòmica, institucional i sobretot 
empresarial de la comarca.

La delegació continua creixent en nombre de socis amb una representació 
de 456 empreses i associacions vinculades a PIMEC. Si hi afegim els socis 
que representa la FEB (Federació Empresarial de Badalona), que són socis 
indirectes de PIMEC, actualment 196, arribem a gairebé 600 socis al territori 
i a 11 associacions de comerç, la qual cosa ens dona una representativitat de 
més de 2.500 empreses. Podem afirmar que la delegació al territori (Mataró) 
dotarà PIMEC d'un magnífic punt de referència que serà clau en el futur del 
territori i del seu teixit empresarial.

Principals reptes assolits i activitats més rellevants

• Increment de socis nets al territori. Al Barcelonès Nord hem passat de 
120 a 189 i al Maresme, de 204 a 267 socis; destaca la molt bona tasca de 
l’equip comercial. 

• Conveni amb l’Ajuntament de Pineda de Mar, cosa que permet que de 
cara al 2018 puguem fer cursos de formació en aquesta ciutat i tenir més 
presència al nord del Maresme.

• La formació es consolida al territori, centrada en gestió empresarial i 
habilitats directives i que es desenvolupa tant a Mataró com a Badalona 
amb 17 cursos que proporcionen coneixement i eines “reals” per al dia a 
dia a més de 250 treballadors i directius.

• La col·laboració amb les entitats públiques ha representat un fet 
important que ajuda a consolidar la delegació de Mataró i Badalona (FEB-
PIMEC) com a punts estratègics i de referència per a les empreses i la 
indústria.

• S’ha continuat participant i col·laborant en fires, actes, jornades per tot el 
territori i en taules econòmiques i socials dels ajuntaments de Mataró i de 
Badalona, així com a les del Consell Comarcal del Maresme.

• Els actes i les jornades han estat molt diversos: tant a Badalona com a 
Mataró destaquem alguns dels realitzats al llarg del 2017:

• Acte de suport a la Fundació Ateneu de Sant Roc, on 50 empresaris han 
donat suport a aquesta associació que treballa per la reincorporació de 
persones amb una reinserció laboral complicada.

• Esmorzar empresarial amb la col·laboració de MC Mutual per parlar 
sobre els canvis legislatius en les bonificacions de les contingències de la 
seguretat social.
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• La celebració del tradicional dinar d’estiu de FEB-PIMEC, en què 
empresaris i polítics del territori fan balanç de les col·laboracions durant 
els primers 6 mesos de l’any i es produeixen peticions i intercanvis d’idees 
amb la voluntat d’ajudar i potenciar el teixit econòmic del territori.

• I Jornada d’Economia i Empresa “Les diferents cares de l’economia 
col·laborativa”, amb presència de més de 160 persones a l’auditori del 
Tecnocampus (Mataró)

• També s’han fet diverses jornades de PIMEC Joves.

• La sectorial de comerç ha fet una tasca molt destacable consolidant-
se al territori, i incorporant l’Associació de Comerciants d’Argentona i 
participant activament amb les associacions en fires, jornades, formació i 
altres esdeveniments del sector del comerç. 

Reptes per al proper exercici

• Créixer, consolidar i potenciar la presència al territori amb una delegació 
més visible i més present en el teixit empresarial del territori que pugui 
donar servei directe als socis, de manera que aquests ens tinguin com 
a veritable referència per a les pimes, així com consolidar les accions de 
lobby institucional i empresarial.

• Apropar-nos als 500 socis el 2018. Incorporació d’alguna nova associació 
de comerciants que faci més gran la xarxa de comerç al territori.

• Incrementar el nombre de cursos de formació donant cobertura a tot el 
territori i incorporant com a espai formatiu l’edifici Innova a Pineda de Mar.

• Fer visites institucionals als ajuntaments del territori, signar nous 
convenis de col·laboració per tal de consolidar sinergies i aportar valor 
afegit al teixit empresarial local i a la pròpia administració.

• Desenvolupar o col·laborar en projectes que ens permetin ser 
imprescindibles com, per exemple, els diferents plans de transformació 
de polígons que es portaran a terme al llarg de l’any 2018 a Badalona i 
Mataró. 

• Jornades d’interès tant a Mataró com a Badalona. Increment de la 
comunicació directa amb el soci potenciant accions comercials i millorant 
els canals de comunicació amb les empreses.

• Noves col·laboracions amb la universitat del TecnoCampus (Universitat 
Pompeu Fabra).

 
Ambròs Martínez 
President de PIMEC Maresme-Barcelonès Nord 

3736



TERRITORIALS

Podem considerar l’any 2017 que acabem de tancar com l’any de la 
consolidació de la recuperació després d’uns exercicis difícils de crisi i de 
viure l’inici de la recuperació l’any 2016.

Quan parlem de la consolidació ens referim al fet que per a PIMEC Tarragona 
ha estat un dels millors anys del cicle històric, tant per l’increment de socis 
(amb un creixement net del 13%), com pels serveis que els hem prestat, la qual 
cosa confirma que l’activitat de les nostres empreses repunta amb fermesa. 
Per altra banda, l’activitat, tant a la seu com a les diferents delegacions de 
PIMEC a la província, ha registrat un increment considerable, tant si parlem 
de jornades empresarials, com de formació, d’activitat institucional...

Aquesta tasca ha fet que el mes de desembre passat PIMEC Tarragona hagi estat 
mereixedora del reconeixement com a millor seu de la patronal catalana 2017.

Principals reptes assolits i activitats més rellevants

• Amb la voluntat d’enfortir les relacions institucionals al territori i 
posicionar PIMEC com la patronal més representativa de les pimes al 
territori, s’han portat a terme aquestes accions: 

 - Reunió amb els diferents regidors de Promoció Econòmica dels 
Ajuntaments d’Amposta, Reus, Tarragona i Valls, que ha comptat amb la 
presència del president de PIMEC, Josep González.

 - S’han signat convenis de col·laboració entre PIMEC Tarragona i els 
Ajuntaments de Tarragona, Reus i Amposta per al foment i millora de la 
competitivitat empresarial.

 - S’ha implantat el programa de col·laboració Relleu Pime als Ajuntaments 
de Tarragona i d’Amposta.

• Cal destacar la participació del president Sr. Sendra a la trobada pel 
Corredor del Mediterrani que va organitzar l’Associació Valenciana 
d’Empresaris (AVE) i a la presentació del Pacte Nacional per a la Indústria.

• Gràcies al conveni amb Eurecat, s’ha contribuït a treballar la innovació i 
la recerca en l’àmbit de les empreses. N’hem fet difusió organitzant una 
jornada a Tarragona, una a Reus i una altra a Amposta.

• PIMEC Tarragona, Ajuntament de Tarragona, Apemta i Eurecat hem 
col·laborat en l’organització de la Jornada Indústria 4.0: la revolució de 
l’Economia des de la Indústria. 

• Hem participat en el jurat qualificador de la 5a edició dels Premis Emprèn 2017 
de la Diputació de Tarragona, així com en la Càtedra d’Emprenedoria de la URV.

• Pel que fa a la relació amb els socis, s’ha continuat apostant pel model 
territorial de proximitat i valor afegit a les empreses del territori:

 - Increment en la fidelització dels socis, amb visites de manteniment i 
trobades en grups reduïts amb els socis de la província.

Tarragona
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 - S’ha dut a terme un acte d’homenatge als socis més antics tant de 
Tarragona com de les Terres de l’Ebre.

 - S’han organitzat jornades empresarials per tot el territori amb temàtiques 
ben variades com poden ser: Reforma Horària, Finançament, Contractació 
Pública, Medi Ambient, Gestió de RH, Internacionalització, etc.

• S’ha potenciat l’àrea de formació amb la incorporació de la figura d’un 
responsable territorial de Formació per donar millor servei a totes les 
empreses del territori. 

• Des de PIMEC Joves s’ha treballat per consolidar una xarxa de contactes 
incrementant el volum d’activitats al territori.

• Des del Consell de Tarragona de PIMEC Comerç s’han mantingut 
trobades amb els diferents ajuntaments de la demarcació de Tarragona. 
Convé destacar la incorporació de noves associacions de comerciants al 
teixit del territori.

Reptes per al proper exercici

• Consolidar el posicionament institucional de PIMEC Tarragona i 
incrementar la massa social per consolidar-nos com l’entitat més 
representativa de les pimes del territori.

• Potenciar les trobades individuals amb tècnics de PIMEC per donar un 
servei molt més proper al soci.

• Ajudar les empreses en el procés de Transformació Digital amb el 
programa elaborat per PIMEC.

• Potenciar i dinamitzar les associacions de polígons i aconseguir ser un 
referent en aquest àmbit.

• Cercar nous convenis de col·laboració amb els ajuntaments del territori, 
amb programes de suport a l’ajuntament en matèria d’empresa i 
promoció econòmica. Així mateix, cercar la col·laboració amb altres 
administracions.

• Potenciar el projecte de PIMEC Joves Tarragona i incrementar el volum 
d’activitats al territori.

• Continuar amb la tasca de suport al soci amb la proximitat dels nostres 
representants i el suport tècnic dels nostres departaments, i organitzant 
jornades d’interès que ofereixin valor a les pimes i afavoreixin el contacte 
entre les empreses.

Quim Sendra 
President de PIMEC Tarragona
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TERRITORIALS

Aquest any 2017 ha estat força positiu per a PIMEC Terres de l’Ebre ja 
que, a nivell institucional i de representació, hem aconseguit entrar al CES, 
on no estàvem representats; hem incorporat l’Associació de les Dones 
Empresàries, Emprenedores i Directives de Terres de l’Ebre i hem renovat 
el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Amposta per poder donar 
servei a les empreses del territori i potenciar la nostra representativitat.

Per altra banda, podem manifestar amb satisfacció que PIMEC Terres de 
l’Ebre hem augmentat aquest any la nostra massa social gairebé un 22 
%, la qual cosa ens confirma com la patronal més forta i dinàmica de les 
comarques ebrenques.

Principals reptes assolits i activitats més rellevants 

• En l’afany de posicionar PIMEC Terres de l’Ebre com la patronal més 
representativa que som, hem aconseguit entrar al Consell Econòmic i 
Social de les Terres de l’Ebre, des d’on treballarem per afavorir les pimes 
del territori.

• Hem aconseguit incrementar de forma important (més d’un 21%) la 
nostra massa social gràcies a la consolidació del nostre equip comercial, 
refermant així la nostra posició com a agent social més representatiu del 
territori.

• Hem de destacar la incorporació a PIMEC Terres de l’Ebre d’ADEDE 
(Associació de les Dones Empresàries, Emprenedores i Directives de 
Terres de l’Ebre), la qual cosa reforça la nostra representativitat al territori 
de forma important.

• S’ha renovat el conveni de col·laboració entre PIMEC Terres de l’Ebre i 
l’Ajuntament d’Amposta per fer activitats de suport tant als emprenedors 
com a les empreses de la comarca, activitats que han contribuït al seu 
creixement i a la millora de la seva competitivitat.

• Gràcies al conveni amb Eurecat, s’ha treballat per facilitar l’accés de 
les pimes a la innovació i la recerca. N’hem fet difusió organitzant una 
jornada +PIME a Amposta.

• S’ha implantat el programa de RelleuPime a l’Ajuntament d’Amposta per 
tal de contribuir a la continuïtat de les empreses del territori.

• S’ha potenciat l’organització de networkings i trobades amb empreses 
mitjançant l’organització de jornades empresarials i d’una activitat de 
PIMEC Joves Empresaris, amb una visita a la Catedral del vi de Pinell de 
Brai, una ponència a càrrec del xef Fran López (2 estrelles Michelin), i 
un dinar-networking posterior per facilitar contactes entre les empreses 
assistents.

Terres de l’Ebre
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• S’ha dut a terme un acte d’homenatge als socis més antics de PIMEC a 
les Terres de l’Ebre, amb assistència de l’alcalde d’Amposta, l’Il·lustre. Sr. 
Adam Tomàs.

• Des del Consell de PIMEC Comerç a les Terres de l’Ebre s’han mantingut 
trobades amb els diferents ajuntaments de la demarcació de Tarragona. 
Convé destacar la incorporació de noves associacions de comerciants al 
teixit del territori.

Reptes per al proper exercici

• El principal repte que tenim a PIMEC Terres de l’Ebre és incrementar 
progressivament el nombre d’empreses associades i oferir-los el nostre 
suport, tant a nivell institucional com tècnic, per tal de facilitar-los les eines 
necessàries per al seu creixement i competitivitat.

• Enfortir la col·laboració amb l’Ajuntament d’Amposta i cercar nous 
projectes que fomentin el suport a les empreses del territori i ajudin a la 
promoció econòmica del territori. Cercar noves complicitats amb altres 
institucions locals.

• Gerenciar i dinamitzar les associacions de polígons industrials així com 
desenvolupar projectes per aconseguir ser un referent en aquest àmbit.

• Potenciar les jornades empresarials i les trobades individuals per donar 
un servei molt més proper al soci mitjançant el suport tècnic dels nostres 
departaments.

• Aconseguir ser un referent per a les empreses en el seu procés de 
Transformació Digital amb el programa elaborat per PIMEC.

Santiago Roselló 
President de PIMEC Terres de l’Ebre
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TERRITORIALS

El 2017 ha estat un any de consolidació de la recuperació de les empreses de 
la comarca. La valoració global de l’any és positiva, tot i la situació política que 
durant l’últim trimestre ha afectat alguns sectors pel que fa a inversions i al 
consum.

A nivell de la delegació podem dir que ha estat un any amb bons resultats, tant 
en l’àmbit institucional com de gestió. Hem crescut en nombre de socis i en oferta 
formativa. Podem dir que la delegació de Vallès Occidental té un creixement 
sostingut, i que de forma progressiva es van fent aliances estratègiques per 
poder arribar a tot el teixit productiu de la comarca.

Destacaríem el 2017 com un any de relleu en òrgans de govern des de la 
presidència de la territorial, com en el cas de Joves Empresaris. 

Principals reptes assolits i activitats més rellevants

• Un repte principal per a la nostra delegació era aconseguir un creixement 
a nivell de socis en relació amb l’any anterior, cosa que s’ha assolit. 
També es creix en nombre d’actes a la comarca repartits entre les dues 
delegacions: Sabadell i Sant Cugat, i també es fa un acte de gran format 
a Terrassa per començar a potenciar les activitats a la part nord de la 
comarca. 

• Per millorar la relació amb el soci es fan 8 dinars amb més de 80 assistents, 
on es recullen problemàtiques i necessitats de les empreses a nivell de 
territori i sector.

• Se celebra el 3r acte de reconeixement de socis de més de 20 anys a la 
comarca, amb una gran participació de socis.

• Es reforça la formació a la comarca i se signa un acord amb l’Ajuntament de 
Polinyà per potenciar la formació en aquesta àrea industrial. És important 
posar en valor aquest creixement en formació, ja que la comarca té una 
oferta i una competència elevades.

• Se segueixen fomentant les relacions institucionals amb les 
organitzacions empresarials de la comarca, i que l’empresariat pugui 
visualitzar la voluntat de PIMEC de seguir sumant per aconseguir millores 
i defensar els interessos de les pimes del territori. 

• Amb les organitzacions sindicals s’han mantingut reunions periòdiques 
per poder establir una sintonia de treball en equip davant la situació actual, 
i hem participat de forma activa a les diferents comissions de treball sobre 
la indústria de la comarca.

• En aquest sentit, es participa de forma activa al Pacte per a la 
Reindustrialització del Vallès Occidental, la Taula de l’Economia Circular, 
la Taula del Comerç a nivell comarcal i les taules per potenciar la formació 
al territori.

Vallès 
Occidental
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• També s’ha seguit treballant tota la tasca de relacions amb els principals 
municipis per traslladar la nova dinàmica de treball, reforçant les relacions 
amb l’administració local per compartir recursos i, d’aquesta manera, 
arribar al màxim nombre d’empreses que disposen de totes les eines de 
suport per a la millora de la seva competitivitat.

• En aquest àmbit s’han seguit signant convenis per vetllar pel relleu 
generacional.

• La sectorial de Comerç s’ha anat consolidant i es fa una tasca pedagògica 
important sobre la importància del petit comerç de proximitat davant 
les grans superfícies.

• Durant l’any s’ha aconseguit la visualització en mitjans de comunicació 
del territori de totes les accions que fa la patronal.

Reptes per al proper exercici 

• Com a repte destacat, el 2018 ens plantegem consolidar el punt d’atenció 
a les empreses a Terrassa com a ciutat important de la comarca i potenciar 
la formació de forma equilibrada a Sabadell i Sant Cugat. D’aquesta 
manera podrem facilitar l’atenció i formació a les empreses de la comarca.

• Seguir treballant per posicionar PIMEComerç Vallès Occidental com 
a referent de comerç a la comarca davant de la massificació de grans 
superfícies que van apareixent de forma descontrolada a la zona i que van 
en contra del nostre model de comerç.

• Potenciar PIMEC Joves Vallès Occidental i augmentar el volum d’activitats 
al territori.

• Ampliar i reforçar les relacions de cooperació amb els principals municipis 
de la comarca per seguir treballant la col·laboració publicoprivada.

• Continuar signant acords de col·laboració en l’àmbit del relleu generacional 
a les empreses.

• Fer accions sectorials en els àmbits del metall i químic per a les empreses 
de la comarca.

Josep Maria Catalán 
President de PIMEC Vallès Occidental
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TERRITORIALS

La delegació del Vallès Oriental és un dels principals referents d’opinió 
econòmica i empresarial de la comarca. Agrupa una massa global 
d’empreses associades que representa més d’un terç del total de pimes 
censades a la comarca. Participa com a agent econòmic representatiu 
en la majoria de taules estratègiques i de decisió del territori i fomenta la 
col·laboració publicoprivada amb les administracions locals, duent a terme 
molts programes conjunts d’incentivació i desenvolupament econòmic.

Principals reptes assolits i activitats més rellevants

• Foment de l’associacionisme a les Zones Industrials del Territori (PAE), 
per tal de millorar la competitivitat de les empreses implantades en serveis 
mancomunats, les infraestructures, l’accessibilitat als polígons industrials, 
i implantar la fibra òptica. Actualment la delegació dona cobertura i 
gestiona 14 polígons industrials de la comarca.

• Els joves empresaris és un dels referents d’aquest col·lectiu a la comarca, 
amb un destacat col·lectiu que fomenta nous models de negoci i gestió, 
i que a la vegada comparteix sinergies d’oportunitats i col·laboració amb 
altres joves empresaris, amb les jornades de networking i coneixement, 
així com amb la presentació de casos empresarials d’èxit de nova 
emprenedoria.

• El nombre de socis s’ha incrementat al territori en l’àmbit individual, i 
també pel que fa als socis col·lectius i gremis, i ha superat aquest any les 
800 pimes directes associades i 25 socis col·lectius, que representen en 
conjunt més de 4.500 empresaris.

• La formació especialitzada en gestió empresarial i habilitats directives 
desenvolupada a la delegació ha ofert solucions formatives de millora 
de coneixement a més de 500 treballadors, gerents i emprenedors de la 
comarca.

• La col·laboració publicoprivada amb els principals actors del territori 
(Administracions locals, sindicats i agents econòmics i socials) ha suposat 
la constitució d’una taula de concertació territorial, El Vallès Oriental 
avança, on, a través de comissions de treball específiques, es desenvolupen 
accions i programes dirigits a millorar el desenvolupament econòmic de 
la comarca de manera consensuada, amb els ajuts i suport de diferents 
organismes autonòmics (Diputació i SOC, entre d’altres).

• Els actes i jornades empresarials amb la participació de destacats ponents 
en diverses matèries han suposat un suport de coneixement per a les 
empreses de la comarca, i la millora de la competitivitat dels empresaris i 
pimes que hi han participat. S’han tractat els temes d’actualitat i d’interès 
que aporten valor a les empreses. S’han dut a terme jornades de suport 
a l’exportació, de fiscalitat, relleu generacional, temàtica laboral i moltes 
altres. 

Vallès Oriental
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• La sectorial de comerç representa i dinamitza 17 associacions de 
comerciants dels principals municipis de la comarca, i ha desenvolupat 
importants iniciatives com la Taula de Turisme del Vallès Oriental, el 
Consell de Comerç Territorial, on participen de manera molt activa 
els representants del comerç comarcal. Es fomenta la col·laboració 
institucional amb les regidories de Comerç dels Ajuntaments locals, i es 
duen a terme nombroses accions d’àmbit local de suport al petit comerç 
de proximitat. 

Reptes per al proper exercici

• Continuar essent un líder d’opinió i referència a la comarca, a més 
de mantenir i promoure la col·laboració publicoprivada amb les 
Administracions locals més representatives.

• Seguir duent a terme accions de representació institucional que 
contribueixin al creixement i a la millora de la competitivitat de les nostres 
pimes.

• Incrementar la nostra base associativa a la comarca tant pel que fa als 
socis individuals com col·lectius per ser més representatius i millorar les 
nostres accions de lobby. 

• Mantenir el creixement i suport als joves empresaris i emprenedors, 
per tal de promoure que els relleus generacionals dins les nostres micro i 
petites empreses es consolidin en projectes d’alt valor i projecció.

• Potenciar les accions de dinamització necessàries en el sector del 
comerç, amb el propòsit d’aportar eines de suport que generin valor a les 
associacions de comerciants, i de millorar la competitivitat i el futur del 
nostre comerç de proximitat.

• Potenciar els actes i jornades empresarials que ofereixin valor i interès 
per a les pimes, i que siguin un punt de trobada per establir sinergies de 
col·laboració i coneixement entre els empresaris.

Pere Barrios 
President de PIMEC Vallès Oriental
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3. SECTORIALS

Balanç

Agroalimentària

Comerç

Logística

Metall

Serveis Ocupacionals i de Qualificació

Turisme
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Les sectorials són un dels pilars que configuren l’estructura organitzativa 
institucional de PIMEC. Moltes vegades, la seva feina passa més 
desapercebuda, però és absolutament fonamental per a la nostra activitat. 
És una fàbrica d’idees, de coneixement i de posicionaments. Tot i que, de 
forma habitual s’analitza la problemàtica que afecta les empreses d’un 
determinat sector, sovint les conclusions obtingudes es poden extrapolar 
a altres sectors d’activitat o generalitzar per al conjunt de pimes catalanes.

Les sectorials estan formades per socis, col·lectius o individuals, que són 
coneixedors d’un determinat sector d’activitat. Es constitueixen en grups 
de treball que tracten matèries concretes. Ordenen i treballen les premisses 
que afecten el seu sector i arriben a conclusions que permeten a l’entitat 
proposar posicionaments i que, a vegades, es poden elevar de forma 
transversal al conjunt de pimes. Poques vegades estan al capdavant de 
la part comunicativa, però en molts casos estan darrere d’una opinió o 
d’un posicionament. Per posar en relleu el seu valor, val a dir que són les 
protagonistes de la participació de PIMEC en molts dels dictàmens sobre 
normativa econòmica que s’elaboren al Consell de Treball Econòmic i Social 
de Catalunya.

Al mateix temps, han de tenir una interrelació molt important amb altres 
àrees de l’entitat, com els departaments d’Estudis, de Relacions Laborals, 
de Comunicació o Jurídic, per tal que el resultat de les seves actuacions i 
posicionaments sigui fiable i ben explicat.

Moisès Bonal 
Responsable d’Estudis i Polítiques Sectorials de PIMEC

Balanç
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SECTORIALS

Agroalimentària El 2017 ha estat un any diferent, amb poca càrrega normativa i molts 
problemes per resoldre a les empreses agroalimentàries. Alguns d’aquests 
podríem dir que són històrics, com l’excés de burocràcia, la diferent forma 
de mesurar la traçabilitat dels productes produïts aquí o a l’exterior, o la 
pressió dels preus d’algunes matèries primeres. 

Per altra banda, s’hi han sumat els increments de l’energia o d’alguns IBI, de 
manera que cada cop és més complicat competir. Ha estat un any en què 
hem parlat amb moltes empreses i associacions individualment per intentar 
solucionar problemes i traslladar-ho a les administracions.

Principals reptes assolits i activitats més rellevants

• Trobada Institucional amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació i amb el director general d'Alimentació, Qualitat i 
Indústries Agroalimentàries 

• Participació en el Codi de Bones Pràctiques Comercials de la Cadena 
Alimentària a Catalunya (CBPC) de la Direcció General d'Alimentació, 
Qualitat i Indústries Agroalimentàries, tant en els projectes transversals 
com liderant el grup de treball de millora de les pràctiques comercials, 
i desenvolupant i potenciant, entre altres qüestions, un contracte entre 
productor i client. També hem participat en l’elaboració de la nova 
proposta de reglament de règim intern del CBPC.

• Participació en l’elaboració dels dictàmens del CTESC relacionats amb 
diverses normatives del sector agroalimentari com: l'Avantprojecte de 
llei vitivinícola de Catalunya; el Projecte de decret relatiu a l'administració 
de finques; el Projecte de decret de venda directa de llet crua de vaca 
destinada al consumidor final, i el Projecte de decret sobre el model de 
governança de la pesca professional a Catalunya. 

• Hem treballat conjuntament amb la Direcció General d'Alimentació, Qualitat 
i Indústria Agroalimentària sobre la Proposició de llei d’aprofitament de 
l’excedent alimentari per pal·liar el malbaratament d’aliments. 

• Hem format part del Consell Regulador de la Indicació Geogràfica 
Protegida del Pa de Pagès Català.

• PIMEC Agroalimentària és membre del Consell Català de l'Alimentació 
creat el mes de juliol.

• Hem subscrit un acord de col·laboració amb PRODECA.

• Hem participat activament a la Junta General de PRODECA i al Consell 
Assessor de l’IRTA.

• Participació activa en el projecte Ben Fet! per conscienciar el consumidor 
de la importància de prioritzar aquelles empreses d’excel·lència que 
produeixen i beneficien el territori on estan situades.

• Hem organitzat una Jornada sobre les oportunitats innovadores 
i competitives de l'economia circular en el sector de la indústria 
agroalimentària.
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• PIMEC Agroalimentària i alguns dels seus col·lectius han participat en el 
Meat Business Forum organitzat per PRODECA.

• Hem estat ponents en la jornada de presentació de la Guia d’autocontrol 
de la qualitat a les pimes agroalimentàries. Guia elaborada per la 
Subdirecció d’Inspecció i Control Agroalimentari i l’Escola Agrària de l’Empordà 
i que compta amb la col·laboració de PIMEC, la Unió de Pagesos, la JARC i 
la Federació de Cooperatives de Catalunya, i que vol ser un instrument per 
ajudar les empreses a complir amb aquestes obligacions legals i a millorar 
la qualitat dels seus productes, oferint les màximes garanties als clients i als 
consumidors. 

• Hem participat en el International Business Forum in Africa que va tenir 
lloc a la ciutat de Conakry, del 14 al 16 de setembre. Aquest esdeveniment 
de negocis reuneix empresaris de Catalunya i de la República de Guinea 
amb empresaris d’altres mercats africans amb l’objectiu de generar una 
plataforma de trobada on poder compartir interessos i inquietuds i, al mateix 
temps, generar fluxos de negoci que siguin beneficiosos per a totes les parts. 

• Hem establert un marc de col·laboració estable amb ACIR, l’Alianza de 
Comercio Ibérico-rusa.

Reptes per al proper exercici 

• Reunions periòdiques amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació, i amb els seus directors generals.

• Apropament al soci de PIMEC mitjançant visites individuals i comissions 
executives al territori.

• Suport, amb les accions adients a cada moment, a problemàtiques 
particulars dels nostres col·lectius, com en les eleccions agràries o a les 
confraries de pescadors.

• Anàlisi de la problemàtica sobre els impostos aplicats a les finques 
rústiques.

• Participació en l’International Business Forum in Africa que tindrà lloc 
del 8 al 10 de maig a Conakry. 

• Interlocució amb PRODECA i ICEX per tal d’oferir als associats participació 
prioritària a les fires internacionals, missions comercials i jornades, entre 
altres. Potenciar l’exportació de les empreses conjuntament amb el 
Departament Internacional de PIMEC.

• Apropament a Europa mitjançant UEAPME i els departaments transversals 
especialistes de PIMEC. 

• Incrementar la presència als mitjans de comunicació.

David Coll 
President de PIMEC Agroalimentària
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SECTORIALS

Comerç L’any 2017 ha estat clau per a PIMEComerç en la seva consolidació com a 
patronal més representativa del sector. Aquesta consolidació s’ha reflectit 
tant en la incorporació de nous associats, com en la interlocució amb les 
administracions, i també pel que fa a la rellevància pública, que queda palesa, 
per exemple, en les intervencions a mitjans de comunicació. 

Principals reptes assolits i activitats més rellevants

• Les noves incorporacions que s’han produït al llarg de 2017 han fet que 
PIMEComerç arribi a representar, a través dels seus socis col lectius, prop 
de 45.000 establiments comercials de tot Catalunya.

• Hem continuat apostant per reforçar l’estructura territorial de 
PIMEComerç, que, a través dels seus 10 consells de comerç i dels tècnics 
amb base al territori, cobreix tot Catalunya i dona un servei adaptat a les 
necessitats particulars de les diferents demarcacions.

• El 2017, hem incrementat les col·laboracions amb diferents 
administracions. S’ha arribat a acords amb l’Ajuntament de Barcelona, 
l’Ajuntament de Cervera, l’Ajuntament de Banyoles, Granollers Mercat 
(empresa pública municipal), l'Ajuntament d'Alcanar (conveni conjunt amb 
la Federació de Comerç d’Alcanar), l'Ajuntament de Móra la Nova (conveni 
conjunt amb l’Associació de Comerciants Móra la Nova), la Diputació de 
Barcelona, Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, Comerç21 (conveni 
amb la Diputació de Barcelona), la Diputació de Tarragona i el Consorci 
d’Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), entre d’altres. 

• També s’ha arribat a acords de col·laboració amb altres entitats, com és 
el cas de l’Agrupació de Botiguers de Catalunya.

• Més de 30 activitats i iniciatives arreu del territori han estat impulsades 
per PIMEComerç, o bé s’ha col·laborat en la seva celebració. En destaquen, 
entre d’altres, la creació del Grup d’Alimentació de PIMEComerç; la 
compareixença al Parlament amb motiu de l’aprovació de la Llei de 
Comerç; la participació a la roda de premsa d’afectats pel Top Manta; 
la participació a la Taula rodona del 50è aniversari de l’Associació 
de Consumidors de la Província de Barcelona; l’acte de lliurament 
d’exemplars del darrer llibre de la col·lecció “Nosaltres també fem 
ciutat”, Nou Barris, a les 40 biblioteques de Barcelona; i la celebració de 
les Jornades de Digitalització del Comerç.

52



• Hem continuat exercint la tasca de lobby en favor del comerç de 
proximitat català. Per exemple, amb la compareixença al Parlament a 
l’entorn de la Llei de Comerç, o amb l’audiència parlamentària pel projecte 
de Llei d’Aprofitament Alimentari.

• També hem reforçat la difusió de les activitats de PIMEComerç: tant 
a través de les nostres xarxes digitals (Facebook i Twitter), com amb la 
continuïtat del nostre butlletí (d’enviament setmanal) i la relació amb els 
mitjans de comunicació. En aquest darrer punt, s’han emès 48 notes de 
premsa (el doble que a l’exercici 2016) que s’han traduït en 605 impactes 
en mitjans (prop del triple més que en l’exercici anterior).

Reptes per al proper exercici 

• Liderar el conveni general de comerç de Catalunya, com a patronal més 
representativa del sector.

• Sumar nous socis col·lectius que contribueixin a incrementar el nostre 
gruix de representativitat. 

• Esdevenir patronal de referència del sector a partir del nou web de 
l’Observatori PIMEComerç, que inclourà notícies, indicadors, normativa, 
etc., que puguin interessar i resultar útils al sector. Liderar i impulsar, 
mitjançant aquesta i altres eines, el procés de digitalització del comerç de 
proximitat.

• Col·laborar estretament amb la Generalitat en l’elaboració de projectes 
de llei amb incidència en el sector, com és el cas de la regulació dels BIDS. 

• Enfortir la nostra posició de lobby tant arreu del territori com a la ciutat 
de Barcelona.

Àlex Goñi 
President de PIMEComerç
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SECTORIALS

PIMEC Logística va néixer amb la vocació de contribuir a millorar la 
competitivitat de la petita i mitjana empresa mitjançant la vertebració, 
dinamització i modernització de la logística i de la cadena de subministrament. 
La sectorial entén el seu àmbit d’actuació des d'un punt de vista més ampli 
del que s'entén tradicionalment, i inclou totes les activitats realitzades en 
una organització, i entre organitzacions, que influeixen o estan relacionades 
amb el flux de materials i d'informació.

La sectorial des dels seus inicis tenia la voluntat de treballar com un clúster 
i, per aquesta raó, el mes de febrer es va constituir formalment el clúster 
logístic de Catalunya, el primer clúster de Catalunya que cobreix tota la 
cadena de valor del sector. L’objectiu és alinear estratègies i sumar esforços 
per potenciar i optimitzar aquesta activitat industrial a les pimes i contribuir 
a millorar la seva competitivitat mitjançant la vertebració, dinamització i 
modernització de la logística i de la cadena de subministrament.

Principals reptes assolits i activitats més rellevants

• PIMEC Logística té dos grups de treball en funcionament: Observatori de 
Participació al Saló Internacional de la Logística (SIL) amb un estand 
col·lectiu que es va posar a disposició de tots els socis que van voler 
participar-hi amb un cost enormement inferior a l'oficial.

• Hem organitzat, conjuntament amb el Prat Empresarial i l'Ajuntament del 
Prat de Llobregat, la segona jornada anual de logística i infraestructures, 
que en aquesta edició va girar a l’entorn de la mobilitat a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i la seva afectació en el teixit empresarial del 
territori, tenint en compte la nova normativa per millorar la qualitat de 
l’aire que es començarà a aplicar a partir del proper 1 de desembre.

• Hem elaborat i presentat en el marc del Saló Internacional de la Logística 
l’estudi Contribució de la logística a l’economia.

• Des de la sectorial s’ha participar en l’elaboració del document de 
propostes de PIMEC per a les eleccions al Parlament de Catalunya 2017. 

• Hem participat a la 1a cimera de col·lectius organitzada per PIMEC, on va 
es debatre sobre els reptes de les noves tecnologies i les oportunitats que 
aporta el model de clústers de la mà d’experts. Aquesta sessió va comptar 
amb la participació de més de 110 associacions empresarials i va acollir 
més de 1.300 entrevistes individuals entre gremis.

• S’ha establert un marc de relació institucional i de col·laboració amb els 
màxims interlocutors de la logística a Catalunya.

Logística - 
Clúster Logístic 
de Catalunya
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A nivell institucional, la sectorial ha participat:

 - Al Comitè Executiu, a l’Assemblea General, a la Comissió d’Infraestructures 
i Territori i al Grup de Treball Logística Sostenible de Barcelona-Catalunya 
Centre Logístic (BCL).

 - A la Taula Estratègica Catalana del Corredor Mediterrani i als seus 
grups de treball:  estratègia en matèria d'infraestructures, estratègia 
d'acció econòmica i estratègia en matèria de serveis de transports i 
logística.

 - Al Consell de Mobilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

 - A la Taula del Sector Logístic de la Regió Metropolitana i els seus grups 
de treball –distribució urbana, infraestructures per a vehicles pesants i 
plataforma tecnològica d’informació.

 - Al grup d’impuls de debat sobre “Ciutat i estacions ferroviàries. 
Contenidors de mobilitat”

Reptes per al proper exercici

• Fomentar el networking entre les empreses sòcies del clúster relacionades 
amb tota la cadena de subministrament.

• Organitzar jornades de presentació del clúster arreu del territori.

• Participar en un espai de debat i reflexió sobre la logística per 
aportar solucions a les problemàtiques que pugui tenir la cadena de 
subministrament.

• Proposar, participar i contribuir a la creació i desenvolupament de 
projectes sobre la cadena de subministrament.

• Promoció empresarial del clúster i dels socis en els mitjans de comunicació.

Ignasi Sayol 
President de PIMEC Logística
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SECTORIALS

Metall El sector del metall és un dels pilars fonamentals de la nostra indústria per 
la seva importància quantitativa i estratègica, cosa que el converteix en un 
dels motors per al creixement de l’economia del país. Concentra gairebé 
17.000 empreses i poc més de 220.000 ocupats (indústria, reparació i 
instal·lació de maquinària i venda, i reparació de vehicles de motor). 

PIMEC, conscient de les problemàtiques i necessitats del sector, dintre del 
seu pla de desenvolupament s’ofereix per liderar i coordinar, d’una manera 
oberta, seriosa i forta, una agrupació sectorial del metall que reforci les 
actuacions de cadascuna de les entitats i empreses membres i aprofiti les 
sinergies entre elles.

Principals reptes assolits i activitats més rellevants

• Seguiment de la negociació dels convenis col·lectius provincials i estatal 
del sector siderometal·lúrgic. 

• Accions de tipus tècnic, estratègic i jurídic per participar activament en 
la negociació dels propers Conveni Col·lectiu de Treball del sector de 
la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona, i Conveni 
Col·lectiu Estatal de la Indústria, la Tecnologia i els Serveis del Sector del 
Metall.

• Esforços per quantificar i objectivar la representativitat de PIMEC en el 
metall, demanant informació a entitats i empreses membres.

• Reunions amb diferents subsectors i organitzacions d’àmbit territorial 
per definir una estratègia comuna per millorar-ne la visibilitat.

• Reunions i contactes amb patronals provincials del sector per definir 
una estructura institucional de representació catalana activa i eficient al 
Principat i a Espanya.

• Redefinició de l’estructura orgànica de PIMEC en l’àmbit del metall, a 
través de reunions i contactes amb entitats i empreses membres.

• Redacció de diversos informes de seguiment de la conjuntura del sector.

• Apropament amb els representants dels sindicats del sector del metall.
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Reptes per al proper exercici 

• Incidir i participar activament en la negociació col·lectiva del metall, 
tant de Barcelona com de Catalunya i d’Espanya, en els diferents escenaris 
que es plantegin, amb l’objectiu de donar veu a tots els subsectors i 
empreses afectats pel conveni col·lectiu i d’augmentar la competitivitat 
de les empreses.

• Estructurar la representació patronal del sector català i potenciar la 
col·laboració amb patronals provincials.

• Incrementar el grau d’influència en l’activitat patronal estatal.

• Millorar el coneixement i la informació disponible del sector.

• Potenciar l’estructuració orgànica interna de PIMEC (reunions, 
informació...)

• Mantenir contactes institucionals amb altres agents vinculats al sector de 
l’administració públic i del món sindical.

• Potenciar la visibilitat externa de PIMEC en l’àmbit del metall mitjançant 
la presència mediàtica.

• Detectar i incidir en la resolució de problemàtiques dels diferents 
subsectors i empreses del metall, prestant especial atenció a la formació 
professional, al finançament i a la internacionalització.

Miquel Camps 
President de PIMEC Metall
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SECTORIALS

Serveis  
Ocupacionals i 
de Qualificació

PIMEC Serveis Ocupacionals i de Qualificació és una sectorial consolidada 
que durant aquest exercici ha mantingut la seva vocació de defensar els 
interessos del sector de la formació, la inserció i la qualificació professional. 
En concret, l’any 2017 ha estat protagonitzat per accions orientades a 
potenciar la participació del sector en espais estables de diàleg, amb 
l’objectiu d’iniciar processos innovadors i presentar propostes de millora en 
les fórmules de col·laboració entre el sector i l’Administració. Així mateix, 
s’han intensificat les actuacions que han de permetre establir noves fórmules 
de col·laboració, aprofitar sinergies i reflexionar sobre l’evolució del sector i 
els reptes i oportunitats que es presenten. 

Principals reptes assolits i activitats més rellevants

• Procés de renovació de vocals i constitució de la nova executiva: 
el 2017 hi ha hagut canvis en les vicepresidències i s’ha incorporat una 
vicepresidència provinent del tercer sector, amb una representació 
de DINCAT (Federació d’Entitats de la Discapacitat Intel·lectual i del 
Desenvolupament de Catalunya). 

• Hem desenvolupat un conjunt d’iniciatives per donar més valor als nostres 
socis:

 - Jornada de reflexió inspirada en el debat Ara és demà. Van participar el 
Sr. Lluís Font, president del Consell Escolar de Catalunya, del Sr. Melcior 
Arcarons, director general de Formació Professional de Catalunya, de la 
Sra. Mercè Garau, directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

 - Jornada de treball conjunta entre la Comissió de Formació de PIMEM 
i PIMEC Serveis Ocupacionals i de Qualificació. Espai que va permetre 
reflexionar i debatre aspectes tan transcendents per al sector com ara 
la contractació administrativa com a fórmula de provisió dels serveis.

 - Jornada de treball: La prospecció del mercat del treball; eines per 
als centres de formació professional. Van participar la Sra. Manuela 
Redondo, cap de l’Observatori del Mercat del Treball i Model Productiu, 
del Sr. Miquel Carrión, responsable de suport tècnic a les Polítiques 
Actives, i de la Sra. Mercè Garau, directora del Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya.

• Grups Tècnics de Treball del SOC: PIMEC Serveis Ocupacionals i de 
Qualificació està participant molt activament en els dos Grups Tècnics 
de Treball que s’han posat en funcionament al SOC (certificats de 
professionalitat i justificació econòmica i simplificació administrativa).

• En el si de l’Executiva, s’ha iniciat un procés participat de recollida de 
propostes per al RD 694/17, de desplegament de la Llei 30/2015, amb 
l’objectiu de fer arribar propostes concretes al govern de l’estat. 
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• Desplegament Llei 13/2015, d’ordenament del sistema d’ocupació i 
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. En el si de la Comissió de 
Seguiment del Consell de Direcció s’ha treballat una proposta de Decret 
del Consell de Participació. 

• Acompanyament a la Federació d’Entitats de la Discapacitat Intel·lectual 
i del Desenvolupament de Catalunya (DINCAT).

Reptes per al proper exercici 

• El desplegament de la Llei 10/2015, que ha de suposar la incorporació del 
sector, per primer cop, al Consell de Formació i Qualificació Professionals 
de Catalunya. 

• El desplegament de la Llei 13/2015, que ha de suposar, entre altres fites:

 - La incorporació del sector al nou òrgan de participació del sistema 
d’ocupació: el Consell de Participació. 

 - La posada en marxa d’un nou model de proveïment dels serveis 
ocupacionals fruit de la concertació territorial.

 - La definició del model de col·laboració publicoprivada i del model de 
coordinació entre el sistema de formació i qualificació professionals i el 
d’ocupació.

• Pagaments formació subvencionada: PIMEC Serveis Ocupacionals i de 
Qualificació segueix treballant per unificar la interpretació per part 
del SOC i del Consorci dels nous terminis de pagament que estableix la 
Llei estatal 30/2015, i per mantenir els compromisos en els terminis de 
pagament.

• Davant la posada en marxa de la convocatòria FOAP 2018, es preguntarà 
al SOC amb relació al compromís per incorporar canvis importants en els 
criteris d’atorgament.

Imma Estivill 
Presidenta de PIMEC Serveis Ocupacionals i de Qualificació
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SECTORIALS

Turisme PIMEC Turisme és la sectorial de la patronal que representa les empreses i 
associacions que exerceixen la seva activitat en el sector turístic.

En aquest sentit, la patronal, dintre del seu pla estratègic de desenvolupament, 
s’ofereix per liderar i coordinar, d’una manera oberta, seriosa i forta, una 
agrupació sectorial que reforci les actuacions de cadascuna de les entitats 
membres i aprofiti les sinergies entre elles.

Principals reptes assolits i activitats més rellevants

• Ens hem reunit amb el nou director general de Turisme, Octavi Bono, 
per tractar sobre les al·legacions presentades al projecte de Decret de 
Reglament de Turisme de Catalunya, formulades per diversos col·lectius 
de PIMEC Turisme, i sobre la configuració actual de la taxa turística. 

• Hem participat en l’elaboració del dictamen sobre el Projecte de Decret 
de Reglament de Turisme de Catalunya, elaborat pel Consell de Treball 
Econòmic i Social de Catalunya.

• Com a membres del grup de treball del turisme sostenible de la Direcció 
General de Turisme, hem participat activament en totes les accions 
desenvolupades en el marc de l’any internacional del Turisme Sostenible 
per al Desenvolupament.

• En la nostra condició de membres del Consell de la Taula de Turisme de 
Catalunya, hem estat membres del jurat dels guardons Turisme 2017.

• Ens hem reunit amb el regidor d'Empresa i Turisme de l’Ajuntament de 
Barcelona per debatre sobre l’actualitat de l’activitat turística de la ciutat 
arran dels atemptats i de les iniciatives en contra del turisme.

• Som presents al Ple i a la Comissió Permanent del Consell de Turisme 
i Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona i als seus grups de treball de 
mobilitat, mercat laboral i turisme, i fiscalitat i turisme.

• Hem participar en els fòrums de reflexió organitzats per l’Ajuntament de 
Barcelona per a potenciar entre els residents de Barcelona el comerç, la 
gastronomia i l’oci durant el Nadal. 

• Hem establert un marc de col·laboració amb l’Ukrainian Federation of 
Employers in Tourism.
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Reptes per al proper exercici

• Incidir en l’aprovació del reglament de l'Impost sobre les estades en 
establiments turístics.

• Establir sinergies amb altres col·lectius de PIMEC per tal de millorar 
la representativitat de la sectorial i endegar projectes conjunts, com ara 
millorar l’eficiència energètica del sector.

• Participar en els debats oberts a la ciutat de Barcelona sobre totes les 
qüestions relatives al turisme de la ciutat.

Isabel Galobardes 
Presidenta de PIMEC Turisme 
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Les Comissions de treball aporten els coneixements i l’experiència específica 
de cada un dels seus àmbits amb l’objectiu de contribuir directament a la 
formulació dels posicionaments de PIMEC per tal de complir amb la missió de 
la patronal. Els àmbits que tracten les comissions són transversals i afecten 
totes les petites i mitjanes empreses amb independència del seu sector 
d’activitat i del territori on estan ubicades. Els seus membres acostumen a 
ser empresaris directament afectats per la temàtica de cada comissió, raó 
per la qual en són grans coneixedors.

La tasca que desenvolupen es materialitza a partir d’accions de denúncia 
als mitjans de comunicació, de reunions amb els responsables polítics, i 
de jornades i comunicats informatius adreçats als associats de PIMEC. En 
aquest sentit, es treballa estretament amb l’Observatori de PIMEC per tal 
d’obtenir valors empírics i poder concretar l’anàlisi d’aquestes matèries i, 
així, traslladar a la societat els coneixements dels nombrosos experts en 
cada un dels àmbits en què PIMEC disposa d’una comissió de treball.

La voluntat és que les Comissions de treball segueixin essent referents 
en expertesa i serietat per tal que es tinguin en compte les necessitats i 
reclamacions de les micro, petites i mitjanes empreses i els autònoms. Per 
això les Comissions seguiran duent a terme accions de lobby amb l’objectiu 
d’aconseguir una legislació específica per a pimes en cada una de les 
matèries rellevants des d’un punt de vista empresarial. També es continuarà 
traslladant a les pimes la informació i els coneixements dels experts per tal 
que siguin de la màxima utilitat possible.

Moisès Bonal 
Responsable d’Estudis i Polítiques Sectorials de PIMEC

Balanç  

6564



COMISSIONS

Dona-Empresa PIMEC va constituir la Comissió Dona-Empresa el passat mes de novembre 
amb l’objectiu de defensar els interessos de les dones directives, executives, 
professionals i empresàries, i d’impulsar el lideratge i el valor femení en l’àmbit 
empresarial. La comissió treballarà per assolir la igualtat d’oportunitats i el 
reconeixement entre dones i homes a les empreses i a la societat en general.  

La comissió té un caràcter transversal, ja que està representada per un grup 
de dones empresàries de diferents territoris i sectors de Catalunya.

Principals reptes assolits i activitats més rellevants

• Participació activa, en el marc del Consell de Relacions Laborals de 
Catalunya, en els grups de treball relacionats amb les qüestions d’igualtat.

• Membre de l’Observatori de la Igualtat de Gènere, així com del Grup de 
Coordinació Permanent de l’OIG.

• Membre de la comissió nacional per a una intervenció coordinada contra 
la violència masclista. 

• En tramitació de l’alta al Consell Nacional de les Dones de Catalunya 
(CNCD) per tal d’incidir en la matèria de la igualtat de gènere en l’esfera 
empresarial. 

• Procés d’elaboració del Conveni de col·laboració entre la Comissió PIMEC 
Dona-Empresa i l’IESE perquè les dones de PIMEC puguin participar 
gratuïtament en el curs Women Entrepreneurs Angel. 

• Fase d’anàlisi per organitzar, conjuntament amb l’Institut Català de les 
Dones, un seminari sobre l’apoderament femení. En procés, la negociació 
del Conveni de col·laboració entre la Comissió i l’ICD.

• Fase d’estudi i anàlisi sobre la possibilitat de crear una Confederació de 
Dones de Catalunya.

• Participació com a PIMEC-Club Segle XXI en el Fòrum Mundial de Gestió 
de la Diversitat a París. (Gener 2017).
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Reptes per al proper exercici

Els objectius a treballar de la Comissió PIMEC Dona-Empresa durant el 2018 
són:

• Treballar per acabar amb la desigualtat salarial entre dones i homes.

• L’apoderament/promoció de les dones al món empresarial. Presència als 
Consells d’Administració.

• La imatge i la comunicació no sexista.

• La missió empresarial B2B. 

• La creació d’una Comissió Mediterrània de Dones Empresàries en BSO.

• La Innovació. Accés a programes europeus.

• El “relleu en femení”: projecte de relleu generacional de dones a les pimes.

• Fer un recull de les necessitats de les dones empresàries.

• Treballar pels interessos de les dones empresàries autònomes.

Iolanda Piedra 
Presidenta de la Comissió Dona-Empresa
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COMISSIONS

Economico-
fiscal

L’any 2017 s’ha implementat el nou sistema de gestió d’IVA, el SII, la qual 
cosa ha comportat un impacte rellevant en la gestió interna de les empreses 
afectades. D’altra banda, també ha entrat en vigor l’impost de begudes 
ensucrades envasades, de competència autonòmica. La Comissió ha 
analitzat questes novetats fiscals per tal de fer-ne les valoracions i propostes 
corresponents, i seguir defensant els interessos de les pimes i autònoms. La 
Comissió també ha mantingut la seva vocació d’informar i donar eines de 
suport a les pimes i autònoms mitjançant comunicats i jornades, i resolent 
consultes d’associats a PIMEC.

Principals reptes assolits i activitats més rellevants

• Trobada amb la Sra. Marta Espasa, directora general de Tributs i Joc, i amb 
la Sra. Natàlia Caba, subdirectora general de Règim Jurídic, per analitzar 
les novetats de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic.

• Trobada amb el Sr. Joan Iglesias per parlar sobre l’obtenció de proves 
mitjançant l’entrada i registre al domicili del contribuent: vulneració de 
drets fonamentals.

• Trobada amb el magistrat José Mª Fernández Seijó per parlar sobre la 
situació actual de la segona oportunitat.

• Trobada amb el delegat especial de l’Agència Tributària, Gonzalo García de 
Castro, per programar jornades informatives i exposar la problemàtica 
de la implementació pràctica del SII i de les limitacions introduïdes per 
sol·licitar ajornaments i fraccionaments de l’IVA.

• Trobada amb representants del grup parlamentari d’ERC per comentar 
la generalització de devolucions mensuals a tots els obligats pel SII i 
presentar propostes legislatives en relació a la fiscalitat dels autònoms 
i sobre l’IVA i la morositat.

• Realització de jornades informatives amb representants de l’administració 
tributària sobre la implantació del SII a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona 
i Catalunya Central, sobre obligacions de facturació i obligacions formals 
en la gestió de l’IVA, d’informació i documentació de les operacions 
vinculades i, conjuntament amb Col·legi de Graduats Socials, sobre 
aspectes fiscals de la Reforma del Treball Autònom.

• Resolució i assessorament de dubtes en matèria tributària a empreses i 
col·lectius associats a PIMEC.
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Reptes per al proper exercici

• Contribuir a desenvolupar una normativa específica per a la tributació de 
les rendes i beneficis de microempreses, petites empreses i autònoms 
a l’IRPF, per tal de:

 - Evitar diferències de tributació en funció de la forma jurídica adoptada 
per l’empresa.

 - Evitar la tributació dels beneficis als tipus marginals de l’IRPF.

 - Tractament fiscal que fomenti la capitalització de les microempreses i 
petites empreses.

 - Aplicació de tipus impositius específics a la renda empresarial (impost 
dual).

• Avançar en la simplificació normativa i d’obligacions formals.

• Limitar la responsabilitat patrimonial de l’empresari autònom.

• Efectes fiscals efectius de la Llei de lluita contra la morositat (IVA, IS, IRPF).

• Ampliar l’exempció de l’IAE a microempreses amb forma societària.

• Evitar la pujada encoberta d’impostos davant l’augment dels valors 
cadastrals.

• Exempció de l’Impost sobre el Patrimoni dels actius productius afectats a 
activitats empresarials.

Joan Maria Gimeno 
President de la Comissió Economicofiscal
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COMISSIONS

Energia La Comissió d’Energia de PIMEC està composta majoritàriament per 
empresaris de petites i mitjanes empreses de diferents sectors econòmics, 
consumidors i productors, sensibilitzats pel que representa i representarà 
l’energia per al conjunt de la nostra economia i de la nostra societat. A part 
de la definició dels grans objectius cap als quals ha d’evolucionar un sector 
tan fonamental per al bon funcionament de la nostra estructura productiva 
com és el de l’energia, el seu valor radica en l’aportació de casuística variada 
de distorsions observades en el sistema energètic nacional.

Principals reptes assolits i activitats més rellevants

• Actualització del document de posicionament i de propostes en matèria 
energètica on es fixa un marc d’actuació i es contempla la problemàtica 
des d’un punt de vista dels productors energètics i dels consumidors 
energètics.

• S’han elaborat les propostes en matèria de política energètica per a les 
eleccions al Parlament de Catalunya del 21D.

• La comissió ha mantingut diverses reunions institucionals per exposar 
el seu posicionament, de les quals destaquem la mantinguda amb la Sra. 
Melisa Rodríguez Hernández, diputada per Santa Cruz de Tenerife de 
Ciudadanos i portaveu de la Comissió d’Energia, Turisme i Agenda Digital.

• Hem mantingut sessions de treball amb els representants de la Plataforma 
per a l’autoconsum per analitzar i preparar una proposta davant la nova 
Proposició de llei per a les instal·lacions d’autoconsum presentada al 
Congrés dels Diputats.

• Hem elaborat i difós una nota de premsa conjunta amb l’Asociación de 
Empresas de Energías Renovables (APPA), EolicCat i l’Unión Española 
Fotovoltaica (UNEF) alertant l'administració catalana i el conjunt de 
forces polítiques sobre la necessitat urgent de tancar un pla que permeti 
accelerar la implantació d'energies renovables a Catalunya si es vol fer 
realitat l’objectiu del Govern que el 2030 la generació d'electricitat a 
partir de renovables sigui del 50%.

• A través d’un membre de la Comissió d’Energia hem pogut incidir i 
analitzar els temes que estant treballant a la comissió d’experts creada 
pel Govern central per elaborar un informe sobre la transició energètica.

• Els membres de la comissió han participat en les següents jornades:

 - “El camí cap al 50% d’electricitat renovable a Catalunya l’any 2030”, 
que va tenir lloc el 9 de març a l'auditori del Banc Sabadell, Diagonal 407 
de Barcelona, i que vam organitzar conjuntament entre APPA, EoliCAT 
i UNEF.

 - Jornada “Consumidors: actius i centrals del mercat elèctric del futur”, 
celebrada el 12 de maig a la Facultat de Dret d’ESADE.
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• Els membres de la Comissió han participat de forma regular en diferents 
mitjans de comunicació per tal d’exposar el nostre posicionament en 
matèria energètica.

• La Comissió participa, a través dels seus membres, a diferents fòrums i 
grups de treball, d’entre els quals destaquen:

 - Cicle de debats sobre la transició energètica de Catalunya. ICAEN

 - Taula d’impuls a l’autoconsum fotovoltaic a Catalunya. ICAEN

 - Consell Assessor de l'ICAEN 

 - Grup de treball d’infraestructures i energia del Pacte Nacional per a la 
Indústria.

 - Comitè tècnic BEenerGI

 - Observatori Qualitat Subministrament Elèctric

 - Comitè de desenvolupament sostenible d’UEAPME

Reptes per al proper exercici

• Continuar sent un referent i líder en l’àmbit de l’energia davant les 
administracions, els mitjans de comunicació i l’opinió pública.

• Fer propostes concretes per millorar l’eficiència energètica i fomentar 
la transició energètica cap a les renovables, així com per vetllar perquè 
els preus de l’energia siguin els adients per a les pimes i les facin més 
competitives en el món global. 

• Donar més visibilitat als debats i treballs de la Comissió a través dels 
mitjans de comunicació, tot fomentant la comunicació interna. Tot plegat, 
creant opinió en el sector empresarial i, més concretament, en el sector 
energètic.

Joan Vila  
President de la Comissió d’Energia
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COMISSIONS

Internacional El 2017 ha estat un any intens a Europa. El govern de May ha hagut de 
fer front a les negociacions del Brexit amb un país cada cop més dividit i 
una Unió Europea decidida a no perdre cap altre membre. La victòria de 
Macron a França i de Merkel a Alemanya ha suposat un fet estabilitzador 
per a una Europa que temia un ascens de la ultradreta. Pel que fa al primer 
any de Trump a la Casa Blanca, ha estat envoltat de controvèrsies, amb 
el fantasma de la ingerència russa a les eleccions, la creixent tensió amb 
Corea del Nord i el trasllat de l’ambaixada nord-americana a Jerusalem. 
Davant d’aquests fets la Comissió Internacional de PIMEC ha seguit amb la 
seva tasca d’anàlisi i debat sobre l’actualitat internacional per tal d’elaborar 
propostes i iniciatives que facilitin l’accés als mercats exteriors i fomentar els 
processos d’internacionalització de les pimes.

Principals reptes assolits i activitats més rellevants

• Seguint amb la tasca de crear opinió i debatre sobre temes internacionals, 
la comissió internacional s'ha posicionat sobre temes tan rellevants 
durant el 2017 com: les eleccions franceses, la política de Trump, l’empresa 
i els drets humans, o els acords comercials de la UE. 

• El Sr. Saki Aciman, responsable de Relacions Institucionals i Coordinació 
de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament va explicar-nos 
el compromís de la Generalitat de Catalunya d'impulsar un Pla Nacional 
d'Empresa i Drets Humans a Catalunya basat en els principis rectors de 
les Nacions Unides. Des de la Generalitat s'està treballant en l'elaboració 
d'una estratègia d'empresa i drets humans que ens van venir a presentar. 

• El Sr. Mark Jeffery, cap de Comunicació de la UE a Barcelona, va venir 
a presentar els “Acords comercials de la UE”: la seva rellevància, quins 
objectius tenen, tipologies i cobertures, continguts i quins d’aquests 
acords estan en procés de negociació.

• S’ha facilitat als empresaris de PIMEC la sensibilització en matèria 
d’internacionalització, així com el coneixement de mercats exteriors, 
mitjançant el departament internacional de PIMEC a través de les seves 
trobades individuals, jornades, tallers, taules rodones i viatges empresarials.

• El CIDOB s’ha incorporat com a convidat en algunes de les reunions 
de la Comissió Internacional aportant-hi activament el seu coneixement i 
valoracions en l’àmbit internacional.

• Durant el 2017 s’han acollit delegacions d’empresaris, patronals i 
consolats xinesos, russos, hongaresos, italians, turcs i americans.
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Reptes per al proper exercici 

• Continuar debatent i creant opinió sobre temes internacionals que 
afectin les pimes.

• Continuar amb la dinamització de les accions internacionals institucionals 
de PIMEC. 

• Participació activa amb el grup de treball amb els agents de suport a 
la internacionalització i la Generalitat per tal que totes les institucions 
públiques i privades vagin alineades. 

• Obrir una delegació permanent a Brussel·les per facilitar la captació de 
fons europeus per a les pimes i enfortir les relacions institucionals amb les 
institucions europees.

• Continuar facilitant als empresaris de PIMEC el coneixement de mercats 
exteriors, internacionalització i programes europeus mitjançant el 
departament internacional de PIMEC i de la nova delegació a Brussel·les.

• Incorporar com a membre permanent el CIDOB, per tal que pugui aportar 
a la Comissió el seu coneixement empresarial com a referent nacional 
i internacional en investigació, recursos documentals i publicacions 
especialitzades en relacions internacionals.

• Oferir diverses jornades a tot el territori, conjuntament amb el CIDOB, en 
temes internacionals de rellevància empresarial. 

Víctor Campdelacreu 
President de la Comissió Internacional
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COMISSIONS

El 2017 ha estat un any important per a la Comissió. La transformació que ha 
viscut la nostra entitat, el creixent nombre de socis i d’àmbits institucionals en 
què PIMEC és present, així com les noves taules de negociació i concertació, 
han requerit redoblar esforços per poder fer front als nous debats que es 
generen a la nostra societat i que són d’afectació per als autònoms, les 
micro, les petites i les mitjanes empreses, i que esdevenen una eina útil a 
l’hora d’analitzar i valorar la normativa laboral vigent i millorar el marc legal 
que ens afecta. 

Principals reptes assolits i activitats més rellevants

• L’impuls del networking entre els membres que formen part de la comissió 
laboral i que permet fomentar el coneixement individual i transformar-lo 
en coneixement col·lectiu per als nostres associats.

• L’anàlisi de les sentències més rellevants en matèria de relacions laborals 
i negociació col·lectiva que han anat concretant el marc legal en què 
operen els nostres autònoms, micro, petites i mitjanes empreses.

• L’elaboració de posicionaments de PIMEC i la seva difusió a través 
d’actes, trobades territorials o intervencions als mitjans de comunicació 
per tal de fer arribar el coneixement i els posicionaments de l’entitat en 
matèries com el registre horari, el salari mínim, vagues generals, calendari 
laboral, etc.

• L’assessorament expert i la compartició d’experiències amb els nostres 
socis col·lectius en matèria de relacions laborals. 

• Millorar la interrelació entre les necessitats dels nostres associats i les 
diferents administracions que intervenen en el dia a dia de les relacions 
laborals. Per exemple, en tot allò relacionat amb la inspecció de treball.

• L’impuls de la participació institucional en aquells organismes de 
concertació i diàleg social on es debaten i s’acorden les qüestions 
relacionades amb la política laboral del nostre país, com, per exemple, la 
reforma horària.

Laboral
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Reptes per al proper exercici 

• Assessorament i acompanyament en la negociació de l’Acord 
Interprofessional de Catalunya, els acords de vaga en fred o els sistemes 
de solució extrajudicial de conflictes.

• Consolidar la Comissió com a fòrum de diàleg entre empresaris 
dels diferents sectors econòmics, per propiciar sinergies i elaborar 
posicionaments que donin veu a les pimes del nostre país.

• Continuar potenciant la relació de l’entitat amb el món acadèmic i els 
interlocutors habituals en matèria de relacions laborals.

• Continuar dotant els socis de PIMEC d’instruments per al dia a dia de 
la negociació col·lectiva dels seus sectors, facilitant arguments sòlids i 
objectius que permetin aconseguir nous acords que s’adaptin a la realitat 
de les pimes i, per tant, propiciïn la millora del seu posicionament al mercat.

• Avançar en la concepció multidimensional de les relacions laborals, a 
través d’una col·laboració més estreta amb els diferents departaments de 
PIMEC relacionats amb les temàtiques a tractar.

Josep Maria Puente 
President de la Comissió Laboral   
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COMISSIONS

La Comissió de Medi Ambient és l’òrgan representatiu de la pime en els temes 
ambientals. Formada per empresaris individuals, representants de socis 
col·lectius i tècnics, és el fòrum on es gesten els diferents posicionaments 
i on es plantegen les diferents problemàtiques ambientals que van sorgint.

Principals reptes assolits i activitats més rellevants

• Estem executant un projecte de Simbiosi industrial en dos polígons. 
El projecte s’executarà entre 2017 i 2018. Aquest projecte analitza les 
possibilitats de col·laboració entre empreses en l’àmbit del polígon i en 
l’àmbit de la sostenibilitat.

• A finals de 2017 l’Agència de Residus de Catalunya ens ha notificat 
l’atorgament del projecte per desenvolupar una Eina de Diagnòstic de 
Circularitat per a Pimes, entre el 2018 i 2019.

• Ampliació dels membres de la Comissió de Medi Ambient i Economia 
Circular, incorporant persones amb coneixements i experiència en l’àmbit 
de l’Eeconomia Circular, amb les quals hem definit el full de ruta a seguir.

• Organització de la Jornada Oportunitats de l’Economia Circular en el 
sector Agroalimentari.

• Participació en l’Eix de Sostenibilitat i Economia Circular del Pacte 
Nacional per a la Indústria.

• Jurat en els Premis del Col·legi d’Ambientòlegs 2017 i lliurament del 
premi categoria Iniciativa Empresarial.

Medi Ambient i 
Economia  
Circular
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Reptes per al proper exercici 

• Consolidar la Comissió de Medi Ambient i Economia Circular de PIMEC 
com a referent a Catalunya pel que fa a l’Economia Circular per a les 
pimes.

• Establir ponts de col·laboració amb els principals actors de l’Economia 
Circular a nivell europeu, així com amb les administracions.

• Desenvolupar eines per a promoure l’Economia Circular entre les pimes i 
aportar solucions operatives a les empreses.

• Ser generadors d’opinió i participar en fòrums de debat, posicionament 
en mitjans, etc., alhora que recopilem exemples de pimes que ja estiguin 
treballant en Economia Circular.

• Seguir fent de lobby per defensar les pimes davant de noves propostes 
normatives en matèria ambiental que els puguin afectar.

Vicenç Moreno 
President de la Comissió de Medi Ambient
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COMISSIONS

La Comissió de PIMEC Sanitat és l’organització interna de PIMEC que 
representa les empreses i associacions que exerceixen la seva activitat 
dintre del sector sanitari i de la salut.

El sector sanitari és un dels motors fonamentals per al creixement del 
país. Necessita fer valer la seva veu per incrementar la seva sostenibilitat i 
projecció, especialment pel gran nombre de pimes involucrades.

PIMEC, conscient d’aquestes problemàtiques i dintre del seu pla estratègic 
de desenvolupament, s’ofereix per liderar i coordinar aquesta comissió 
d’una manera oberta, seriosa i forta per tal de reforçar les actuacions de 
cadascuna de les entitats membres i aprofitar les sinergies entre elles.

Principals reptes assolits i activitats més rellevants

Des de la comissió i els col·lectius que la componen s’ha treballat de forma 
continuada en els següents aspectes:

• Discutir i aclarir el rol de les empreses privades en la prestació de serveis 
finançats pel Catsalut. 

• Considerar la farmàcia comunitària com a punt més proper del Sistema 
Sanitari, facultant-la per actuar en casos de símptomes menors (com 
a facilitadora del compliment terapèutic en la cronicitat, apropant la 
medicació al pacient, promovent i participant a les campanyes sanitàries 
i de salut pública, permetent les dispensacions repetides imprevistes, els 
cribratges i l’educació en hàbits saludables).

• Convertir el finançament dels productes ortopèdics per part de 
l’Administració en una ajuda i aconseguir la coordinació entre la Direcció 
General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris i el CATSALUT 
a l’efecte que els terminis de durada de les llicències de fabricació i 
autoritzacions d’adaptats coincideixin amb els de l’adhesió al sistema de 
finançament del CATSALUT.

• Incloure a la base de dades del SISCAT els centres residencials concertats 
i en règim de col·laboració per aconseguir un nivell d'informació i contacte 
òptim entre les ABS i els CAP amb els serveis mèdics de les residències.

• Facilitar l’accés de la pime a la contractació pública eliminant les clàusules 
que en restringeixen la participació.

Sanitat
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• Hem participat activament en dictàmens del CTESC en l’àmbit de la salut. 

• Hem mantingut diverses trobades institucionals entre les quals destaca la 
reunió amb l’Hble. Sr. Antoni Comín, conseller de Salut, on vam poder 
traslladar en detall totes aquelles qüestions i inquietuds de les nostres 
pimes.

• I, per últim, posem de manifest les múltiples gestions privades i accions 
públiques de suport institucional a la implantació a Barcelona de 
l’Agència Europea del Medicament. Hem participat activament com a 
membres del Consell Assessor creat per a aquest objectiu entre el Ministeri 
de Sanitat, el Departament de Salut i l’Ajuntament de Barcelona.

Reptes per al proper exercici

• Mantenir la interlocució directa amb els màxims representants del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i del Ministeri de 
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

• Fer el seguiment de la política pública en matèria de salut i sanitat, recollint 
l’opinió dels diferents actors empresarials implicats. 

Lluís Bahamonde 
President de PIMEC Sanitat
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Balanç El 2017 ha estat un any de llançament de nous serveis. S’han creat programes 
d’acompanyament a pimes dins del seu cicle de vida, i s’ha donat resposta 
a diferents necessitats. 

El nostre principal objectiu ha estat donar cobertura a les noves necessitats 
de les nostres pimes i autònoms des de la professionalitat dels millors 
experts i la proximitat territorial, fent èmfasi en els serveis als autònoms i 
les micropimes.

La nostra clara vocació d’acompanyament i servei, així com el nostre 
coneixement de la realitat de la pime i l’autònom, ens ha permès endegar 
durant l’any nous serveis que, sumats als ja existents, han aconseguit ajudar 
les nostres empreses associades amb la implementació de la innovació 
tecnològica, l’obertura de nous mercats internacionals, l’accés a noves 
fórmules de finançament, la transformació digital, la formació per a directius 
i tècnics, l’acompanyament al creixement i la consolidació empresarial.

Més de 4.500 empreses han gaudit de l’acompanyament, els serveis i la 
formació dels nostres departaments i experts durant el 2017. Aquests 
serveis s’han realitzat per tot el territori a través de les nostres 16 seus i 
delegacions territorials.

La relació publicoprivada ens ha permès definir i executar programes 
específics d’acompanyament al creixement i serveis a empreses 
i comerços. Acompanyament i serveis personalitzats d’innovació, 
internacionalització, màrqueting i vendes, finançament, relleu generacional, 
segones oportunitats, han estat possibles gràcies a aquestes aliances amb 
Ajuntaments, Diputacions i Generalitat de Catalunya.

També hem treballat per llençar nous acords de col·laboració amb 
terceres empreses que ajuden a la competitivitat de les nostres empreses 
amb descomptes especials que s’apliquen sobre els preus de mercat dels 
productes i serveis que presten i que a una pime li és impossible poder 
negociar individualment.

Remarcar per últim que hem realitzat 193 actes i jornades a tot el 
territori. De diferent format i sense cap cost per als socis, s’han treballat i 
desenvolupat més de 17 temàtiques diferents d’interès per a les empreses, 
amb una participació de 7.115 assistents.

De cara el proper exercici, seguirem treballant per acompanyar i ajudar les 
nostres empreses a millorar la seva competitivitat per créixer de forma 
sostenible, amb més i millor informació, assessorament, producte, servei i 
tot allò que necessitin. Prioritzarem la transformació digital de les pimes 
i el seu relleu quan aquest sigui necessari per assegurar-ne la continuïtat. 
Finalment, treballarem per descentralitzar al màxim els serveis portant-los 
al territori a través de les nostres seus i delegacions territorials.

David Giménez 
Director Executiu
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SERVEIS AL SOCI

Consultoria  
Estratègica i 
Finançament

La continuïtat de l’empresa és un dels elements clau per a la consolidació de 
la nostra economia i és imprescindible preparar les noves generacions per 
poder traspassar-los amb èxit la gestió de la successió familiar.

De la mateixa manera que en l’exercici anterior, tres activitats coordinades 
són les que ens han permès acompanyar les nostres empreses en aquest 
repte de créixer i definir l’estratègia empresarial adequada, cercar les 
fonts de finançament i capital necessàries, i treballar l’adquisició d’altres 
companyies amb l’objectiu de dimensionar i assegurar la continuïtat de 
l’activitat empresarial.

Activitats rellevants

• RelleuPime. Més de 50 empreses de tot el territori català s’han acollit 
al programa. Continuen sumant-hi ajuntaments per donar a conèixer i 
oferir el programa a totes les empreses que desitgen donar continuïtat 
al seu negoci, oferint el servei des del territori i per al territori.

• II Fòrum de Comercialització i Màrqueting. És una de les iniciatives 
més demandades per part del nostre soci en un moment en el qual 
incrementar les vendes ha esdevingut una de les màximes prioritats. 
L’experiència recollida al llarg dels treballs de consultoria realitzats a 
centenars d’empreses durant aquest exercici s’ha exposat en un acte 
que, gràcies al seu nivell de participació i assistència, es consolidarà com 
un esdeveniment anual.

• Mercardo Financiapyme es consolida com una de les iniciatives 
innovadores més exitoses en l’àmbit estatal. Hem tingut la capacitat de 
reunir sota un mateix paraigua totes les entitats públiques, privades, 
nacionals i internacionals finançadores de pimes, en un acte en què més 
de 160 empreses han pogut presentar els seus projectes i necessitats de 
finançament i aconseguir més de 170 milions d’euros. Aquesta iniciativa 
seguirà donant resposta durant tot el 2018. 

• Horizon 2020 des de l’oficina europea de PIMEC s’han assessorat un gran 
nombre d’empreses en matèria d’innovació i recerca. Un grup d’empreses 
han aconseguit accedir al programa europeu per a pimes anomenat 
“instrument for smes” i durant el proper exercici el CDTI ha confirmat 
el departament de consultoria estratègica i finançament empresarial de 
PIMEC com un dels agents més actius en matèria d’assessorament a 
pimes. Per aquest motiu continuarà donant suport a l’entitat i promovent 
PIMEC com a oficina europea.

• Mediació amb assessorament financer i cerca de capital. En volum el 
nostre equip especialitzat en finançament públic i privat ha assessorat 
un total de 1.700 empreses per tot el territori de Catalunya. 
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Reptes per als propers exercicis:

• Seguirem impulsant el RelleuPime per tot el territori català amb la 
col·laboració d’ajuntaments i altres ens locals. 

• III Fòrum de Comercialització i Màrqueting: el creixement en vendes 
continuarà sent una de les primeres necessitats del nostre empresari. 
Aquesta iniciativa permetrà recollir el conjunt de la nostra activitat 
en assessorament en vendes i màrqueting i traslladar-la d’una forma 
pràctica al conjunt de les pimes.

• Mercado Financiapyme: el millor aparador per poder presentar les 
necessitats de finançament de les nostres empreses a la totalitat d’entitats 
que ofereixen solucions i productes financers. Aquesta iniciativa és un 
referent nacional que ha esdevingut un excel·lent punt de trobada del 
finançament de l’activitat dels nostres empresaris. 

• Assessorament empresarial: en els darrers exercicis s’han atès més 
de 16.000 pimes i hem intervingut en més de 3.000 empreses. Això 
només ha estat possible gràcies al fet que disposem d’una xarxa de 
professionals sèniors que acompanyen les empreses en totes les àrees 
que sigui necessari.

• Compravenda: un servei que permet donar continuïtat a l’empresa quan 
el procés de relleu generacional no és viable; el paper del departament 
és clau per assolir l’èxit de l’operació contribuint en l’acompanyament i 
la mediació entre les parts com a entitat responsable de vetllar que els 
interessos d’uns no perjudiquin els altres.

• Dimensiona Pyme. Aquesta iniciativa conjunta entre BME, Borsa de 
Barcelona i PIMEC va néixer amb el nom de Lanzaderas Pyme i continuarà 
donant acollida, durant els propers exercicis, a totes les empreses amb 
un perfil d’alt potencial de creixement.

Fran de la Torre 
Director de Consultoria Estratègica i Finançament
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SERVEIS AL SOCI

El departament de Desenvolupament Econòmic Territorial està orientat a 
desenvolupar i consolidar l’estratègia territorial de l’entitat via participació 
en projectes de desenvolupament econòmic des d’un vessant transversal. 

Hi ha hagut una progressiva debilitació dels recursos destinats pels agents 
territorials a promoure la competitivitat de les empreses i del territori. Això 
està comportant, entre altres, una situació de gran precarietat en molts dels 
polígons industrials del territori. Aquest 2017, des del departament hem 
gestionat 16 associacions que aglutinen 56 polígons industrials.

Activitats més rellevants

• Hem engegat la sisena edició del programa Accelera el Creixement i, 
per tant, ja han passat pel programa 297 empreses de la província de 
Barcelona.

• S’ha engegat el programa Comerç 21 en col·laboració amb la Diputació de 
Barcelona per ajudar a impulsar 50 comerços de la província de Barcelona

• Gerenciem i dinamitzem dues noves associacions: l’Associació de 
Polígons Industrials de Reus (APIR) i l’Associació d’Empresaris i Propietaris 
dels Polígons Industrials de la Garriga (AEP la Garriga).

• S’han dut a terme projectes de millora als polígons que dinamitzem, com 
ara un pla de senyalització als polígons industrials de la Garriga, un pla de 
mobilitat al polígon Font del Ràdium de Granollers, i la mancomunació del 
servei de neteja al polígon de Coll de la Manya de Granollers per part dels 
empresaris.

• Hem desplegat, juntament amb l’empresa TICAE Telecom i l’Ajuntament 
de Cardedeu, la fibra òptica al polígon industrial sud de Cardedeu.

• S’ha iniciat un projecte de simbiosi industrial als polígons industrials de 
les Franqueses del Vallès.

• Hem sol·licitat l’auditoria a AENOR per obtenir el certificat de marca de 
qualitat de CEPE per al polígon industrial Congost de Granollers. 

• Hem aconseguit que la Generalitat liciti les obres per a la connexió de la 
Ronda Nord amb el sector V de les Franqueses del Vallès.

• S’han iniciat diverses reunions amb l’Ajuntament de Sentmenat i la 
Generalitat per tirar endavant la construcció d’una variant per accedir als 
polígons de Sentmenat.

Desenvolupa-
ment Econòmic 
Territorial
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Reptes principals per al proper exercici

• Posar en marxa la Comissió de PIMEC Polígons per tal de posicionar-
nos Seguir desenvolupant els programes de consolidació i creixement 
d’empreses amb la signatura del nou conveni del programa Accelera el 
Creixement, que contempla 3 edicions més, i fer la signatura d’una nova 
edició del programa Comerç 21.

• Constituir l’Associació d’Empresaris i Propietaris dels Polígons Industrials 
d’Amposta.

• Realitzar l’auditoria per certificar, amb la marca de qualitat de CEPE, els 
polígons industrials de les Franqueses del Vallès.

• Iniciar un projecte de simbiosi industrial al polígon industrial de Castellví 
de Rosanes.

Marcela Véliz 
Responsable de Projectes DET
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SERVEIS AL SOCI

Aquest 2017 les exportacions catalanes han tornat a créixer, per setè any 
consecutiu, i han assolit un nou rècord del 8’7% d’augment de les vendes 
a l’exterior. Aquesta dada fa que Catalunya representi el 25,6% del total 
d’exportacions de l’Estat. En comparació amb l’any anterior això ha suposat 
un increment de més del 2%. 

És un fet molt rellevant per a nosaltres que també hagin crescut a Catalunya 
el nombre d’empreses exportadores regulars, que arriben a les 17.091. Això 
constata que les empreses continuen integrant la internacionalització en 
la seva estratègia de creixement, ja que han exportat regularment en els 
darrers quatre anys.

Per aquest motiu l’objectiu del departament internacional de PIMEC és 
continuar contribuint i ajudant aquestes empreses que necessiten suport 
en les diverses fases del seu procés d’internacionalització mitjançant 
l’acompanyament en els seus processos internacionals, i aconseguir que 
siguin empreses exportadores regulars i que, aquelles que ja ho siguin, 
incrementin el seu percentatge d'exportacions.

Principals reptes assolits i activitats més rellevants

• Cupons a la internacionalització: Per tercer any consecutiu, com a agent 
de suport a la internacionalització acreditat per ACCIÓ, PIMEC ha estat en 
contacte amb més de 500 empreses per assessorar-les i executar diferents 
projectes d’internacionalització en virtut d’aquest programa subvencionat 
del qual, finalment, 108 empreses s’han pogut beneficiar. 

• Durant aquest any 2017 s’han realitzat 50 jornades d’entrevistes amb 
experts de diferents països i temàtiques internacionals. 

• Atenció individualitzada: Durant el 2017, s’han assessorat i informat més 
de 600 empreses de manera personalitzada en les seves necessitats 
internacionals.

• Durant l’any s’ha consolidat el servei d’implantacions internacionals; 
diverses empreses han confiat en nosaltres perquè les acompanyem en el 
seu procés d’establiment de filials a l’estranger. 

• Més de 100 empreses han pogut assistir i informar-se en els diferents actes 
organitzats sobre temàtiques internacionals d’interès per a les pimes 
catalanes, des de les que es troben en estadis inicials del procés fins a 
les que s’estan consolidant. Alguns exemples: “com planificar l’exportació 
de la teva empresa”, “implantacions internacionals: aspectes econòmics i 
jurídics clau”, o “donem suport al teu negoci internacional”, ”negociació en 
els contractes de distribuïdors internacionals”.

Internacional
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Reptes per al proper exercici 

• Posicionar-nos com a organisme divulgatiu d’alt valor afegit en serveis 
professionals internacionals. 

• Ampliar la gamma de serveis a la internacionalització per a micro, petites 
i mitjanes empreses.

• Ampliar la xarxa de països i sectors on executar projectes “Country 
Manager”.

• Cercar i participar en projectes europeus.

Míriam Sabaté 
Directora del Departament Internacional
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SERVEIS AL SOCI

El Departament Jurídic de PIMEC l’integra un equip d’advocats amb una 
experiència laboral consolidada i amb un alt nivell d’especialització en 
diferents branques del dret: laboral, civil, estrangeria, administratiu, protecció 
de dades, prevenció de riscos laborals. 

Com a Departament Jurídic, el nostre principal objectiu és oferir el nostre 
suport en aquest àmbit i donar resposta a les dificultats de les PIMES des 
d’una perspectiva integral i multidisciplinària.

Principals reptes assolits i activitats més rellevants

Enguany, des del Departament Jurídic hem organitzat i dut a terme diferents 
jornades pel territori per parlar de temes d’actualitat en l’àmbit legal i 
per donar a conèixer els nous serveis que posàvem em marxa, i, d’aquesta 
manera, assolir els objectius que teníem marcats. També hem utilitzat altres 
canals de comunicació per fer-ne difusió com són les xarxes socials o els 
mitjans de comunicació. Jornades:

• Cap a una nova reforma laboral, on es van analitzar i debatre aquestes 
qüestions juntament amb experts de l’administració central, autonòmica i 
del món empresarial. També hi van participar representants de patronals 
europees compartint les seves experiències i realitats. 

• Jornada sobre la reforma horària. PIMEC ha participat activament en el 
debat sobre la possibilitat d’aplicar una reforma horària que modifiqui els 
actuals temps de treball i de vida de la societat i les empreses catalanes.

• Tallers com Crear la teva empresa, dirigit a dones emprenedores i a 
estrangers.

• Competitivitat i seguretat en màquines: la problemàtica de les pimes.

• Bonus de prevenció de riscos laborals.

• Jornada sobre empreses saludables i PRL.

Hem signat alguns acords de col·laboració per poder ampliar i donar 
cobertura a les necessitats dels nostres socis, com l’assessorament en 
matèria de propietat intel·lectual i industrial. 

També hem llançat PIMEC Recobradeutes, una eina online exclusiva per a 
socis de PIMEC, que permet realitzar les reclamacions de factures impagades 
de manera fàcil, àgil i econòmica, per a la reclamació de factures de baix 
import.

En col·laboració amb el despatx Fàbregas&Associats, Advocats i consultors 
hem editat la Guia Legal de l’emprenedoria, que resol tots els dubtes i 
respostes a l’hora de crear la teva start-up. 

Jurídic
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Reptes per al proper exercici

• Posar en marxa una àrea de dret administratiu per a assessorament 
i reclamacions contra l’administració. Assessorament i suports en 
procediments de licitació. 

• Servei de revisió bàsica en prevenció de riscos laborals. 

• Potenciar el servei de protecció de dades, amb jornades, circulars...

• Potenciar i donar a conèixer el Compliance com una eina de protecció per 
a les empreses. 

Estrella Rincón 
Directora del Departament Jurídic de PIMEC
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SERVEIS AL SOCI

El 2017 hem ajudat les pimes en la implantació d’un sistema de gestió 
ambiental de qualitat i de traçabilitat alimentària, en estudis energètics 
d’optimització de potència i en ecoinnovació.

Hem començat l’execució d’un projecte de simbiosi industrial en dos 
polígons. Aquest projecte s’emmarca en la primera línia d’ajuts sobre 
economia circular que ens ha atorgat l’Agència de Residus de Catalunya.

Hem atès consultes, organitzat jornades amb experts i participat en diferents 
fòrums d’opinió.

Principals reptes assolits i activitats més rellevants

• Hem rebut l’atorgament per part de l’ARC d’un Projecte de Simbiosi 
Industrial. És la primera convocatòria que fa l’ARC d’una línia d’ajuts per 
a projectes d’economia circular. Aquest projecte s’executarà entre 2017 
i 2018 i es treballen 3 polígons de l’entorn de Sant Quirze del Vallès i el 
polígon de Fornells de la Selva.

• Hem presentat dos projectes més a l’ARC, un per a desenvolupar 
una eina de diagnòstic de circularitat per a pimes i un altre sobre el 
malbaratament alimentari. L’atorgament d’ambdós projectes és de finals 
de 2017 i els executarem entre 2018-2019.

• Hem atès més de 200 consultes d’empreses associades que ens 
demanaven orientació sobre algun aspecte normatiu o de gestió. 

• Hem fet una proposta per implantar una ISO a 49 empreses, de les quals 
13 han tirat endavant, un 26,5%; hem fet nous clients del servei Gestor 
Ambiental i Actualització Legal i hem gestionat 40 estudis d’eficiència 
energètica.

• Hem organitzat trobades amb experts sobre les ISO, sobre els ajuts 
de l’IDAE per a inversions en eficiència energètica i sobre els ajuts per 
a la minimització de residus. Aquestes trobades amb experts les hem 
organitzat per tot el territori i ens hem entrevistat amb unes 20 empreses.

• Hem organitzat una jornada sobre les Oportunitats de l’Economia 
Circular per al sector agroalimentari, en col·laboració amb la sectorial 
agroalimentària de PIMEC.

• Hem participat en diferents fòrums com, per exemple, “La millora de 
la regulació econòmica i la simplificació administrativa a Catalunya”, la 
“Cimera de l’associacionisme empresarial català”, la “Formació interna 
en economia circular”, “Cap a una economia circular: innovació en el 
sector agroalimentari i en sistemes d’envasatge”, “Sessió de treball grupal 
projecte CircE”, entre d’altres.

 

Medi Ambient
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Reptes per al proper exercici

• Finalitzar l’execució del Projecte de Simbiosi Industrial per tal que ens 
serveixi com a prova pilot per exportar-la a altres polígons.

• Iniciar els dos projectes nous: l’eina de diagnòstic de circularitat per a 
pimes i l’altre sobre el malbaratament alimentari. El primer és estratègic 
per a nosaltres, ja que pot generar un servei de forma continuada i estable 
per al departament.

• Posicionar-nos com a referents en Economia Circular per a pimes a 
Catalunya.

• Reforçar l’activitat del departament en els territoris per mitjà de la millora 
en la interacció amb els partners del departament que ja tenim segmentats 
per territori i especialitat.

Joan Barfull 
Director del Departament de Medi Ambient de PIMEC

9392



SERVEIS AL SOCI

Recursos 
Humans i 
Formació

L’any 2017 s’ha caracteritzat per una moderada dinamització del mercat de 
treball d’una manera més o menys generalitzada, la qual cosa ens ha permès 
mantenir un nivell de col·laboració molt estret amb les nostres empreses 
associades, tant per a noves incorporacions com per acompanyar-les en la 
gestió dels canvis organitzatius interns i en l’adaptació de les polítiques de 
Recursos Humans a les noves estratègies per respondre als canvis digitals, 
la incorporació de noves generacions i les exigències del mercat. 

Hem mantingut també una notable activitat en l’àmbit de l’orientació, 
formació i inserció laboral, a través dels programes d’ocupació i formació en 
què hem continuat participant, amb uns resultats qualitatius i quantitatius 
molt satisfactoris.

L’àmbit formatiu s’ha caracteritzat per l’increment en la nostra oferta i en la 
consolidació de l’Agrupació de Centres de Formació que lidera PIMEC.

Principals reptes assolits i activitats més rellevants

• Els programes d’inserció 30+ i Fem Ocupació per a joves van assolir una 
inserció de 180 persones a 93 empreses durant l’any 2017. Aquestes empreses 
van rebre una subvenció durant els 6-9 primers mesos de contractació, i els 
usuaris van beneficiar-se també de la nostra orientació i formació.

• En el marc del Programa d’Espais de Recerca de Feina, hem continuat 
orientant persones en situació d’atur en la recerca intensiva i efectiva de 
feina.

• En el Programa d’Orientació i Acompanyament a la Inserció hem donat 
orientació i acompanyament a 938 persones en situació d’atur, i hem 
assolit 270 insercions.

• Com a agència de col·locació hem gestionat 215 ofertes de treball de les 
nostres empreses associades.

• Network Talent. Hem continuat dinamitzant el mercat de treball a través 
del nostre model de networking per apropar oferta i demanda.

• Participació en diferents fires de treball com JOBarcelona, com a punt de 
trobada entre empreses i talent.
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• Renovació i actualització del catàleg d’oferta formativa de PIMEC.

• Consolidació de l’agrupació de centres de formació liderada per PIMEC 
amb prop de 60 entitats associades per concórrer conjuntament a la nova 
convocatòria del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

• Increment de l’oferta formativa executada a les nostres seus i delegacions 
amb un total de 450 cursos, 16.000 hores de formació i 5.500 participants.

• Consolidació del procés de descentralització de les estructures tècniques 
a nivell territorial. 

Reptes per al proper exercici 

• Contribuir a la millora de la competitivitat de les pimes adaptant les 
nostres solucions i serveis als canvis i tendències en recursos humans.

• Potenciar la formació adaptada a les necessitats de les empreses, 
desenvolupant noves competències de les persones treballadores.

• Descentralitzar les estructures tècniques de l’àrea de Recursos Humans 
amb una nova organització a nivell territorial.

• Augmentar el volum d’accions formatives realitzades per PIMEC en l’oferta 
formativa de totes les seus i delegacions.

Hèctor Pérez 
Director del Departament de Recursos Humans i Formació
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SERVEIS AL SOCI

Aquest any el departament ha actuat sota tres eixos principals: la innovació 
tecnològica, en el marc de l’acord amb Eurecat, centres tecnològics de 
Catalunya; la transformació digital de les empreses, com a principal objectiu 
en els propers anys; i la factura electrònica, com a necessitat no coberta 
pels programaris estàndard de facturació que utilitzen els autònoms i les 
empreses i serveis addicionals. L’objectiu és la lluita per la reducció de la 
morositat i millorar el finançament de les factures electròniques.

Principals reptes assolits i activitats més rellevants

• 9 jornades per acostar empreses i centres tecnològics, amb l’objectiu 
d’impulsar la transferència de coneixement en l’àmbit de la innovació 
tecnològica a les seus i delegacions de PIMEC a Reus, Terres de l’Ebre, 
Manresa, Sabadell, Granollers, Girona, Lleida, Barcelona i Baix Llobregat–
L’Hospitalet. També s’ha dut a terme una jornada en col·laboració amb 
l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sabadell. De les 127 
empreses que han participat en aquestes jornades, 37 han sol·licitat la visita 
d’un consultor d’innovació per tractar dels seus projectes. 

• 9 jornades de màrqueting digital a Barcelona, Baix Llobregat, Lleida, 
Girona, Vallès Occidental, Vallès Oriental i Manresa, amb una assistència de 
105 persones.

• 42 trobades individuals a les seus i delegacions amb un expert en 
màrqueting digital, amb empreses associades.

• Participació en l’Advanced Factories, lloc de referència per a les empreses 
industrials que vulguin explorar els avanços tecnològics i industrials, amb 
una clara orientació a la indústria 4.0.

• Participació en el BIZ Barcelona, amb consultors especialistes en 
màrqueting digital i ponències sobre ciberseguretat i màrqueting digital.

Tecnologia i 
Innovació
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• Acord amb la Fintech Novicap per facilitar als usuaris de pimefactura un 
servei integrat de finançament alternatiu, ràpid i adaptat a les necessitats 
de les pimes. 

• A finals de 2017, ja tenim més de 12.000 usuaris al servei de facturació 
electrònica pimefactura. La major part fan ús dels serveis gratuïts. Renovem 
la pàgina web per fer-la més usable i hi afegim nous serveis avançats.

• Inici del projecte Europeu CEF: eInvoicing per al desplegament dels 
estàndards europeus de factura electrònica i els protocols d’intercanvi 
entre els països membres. Projecte bianual.

• Acord de suports als proveïdors de l’Ajuntament de Barcelona i les seves 
entitats vinculades. A finals del 2017 estem donant suport a més de 3.500 
proveïdors. Acord bianual. 

Reptes per al proper exercici

• Consolidar un programa de transformació digital per a les pimes.

• Seguir avançant en el suport a la innovació tecnològica. 

• Finalitzar amb èxit el projecte CEF: eInvoicing.

• Renovar l’acord de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona per als 
propers anys.

Andreu Bru 
Director del Departament de Tecnologia i Innovació
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Atenció al soci

Socis per territoris

6. SOCIS
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L’Àrea d’Atenció al Soci té tres departaments clarament diferenciats: el propi 
Departament d’Atenció al Soci, el Departament de Relacions Empresarials 
i el Departament de Màrqueting Operatiu. Les accions més destacades 
d’aquests departaments són les següents:

Departament d’Atenció al Soci

Atendre les consultes dels socis, ja siguin telefòniques o per e-mail, i detectar 
les seves necessitats per poder-los donar solucions i suport en tot allò que 
necessitin.

Accions

• Seguiment exhaustiu, via enquesta a l’associat, del grau de satisfacció en la 
prestació de serveis al soci. Tabulació i correcció posterior dels problemes 
detectats.

• Resolució de les incidències o queixes derivades de les trucades dels socis.

• Seguiment de la correcta introducció de dades, dins del sistema, de totes 
les activitats relacionades amb els socis per poder tenir una informació 
àmplia i acurada de la seva relació amb l’entitat.

• Visites de fidelització al soci, tant de secretaris i delegats territorials, com 
de caps de departament i tècnics de l’entitat, per tenir un contacte més 
directe amb el soci.

• Realització d’una enquesta en les visites de fidelització per detectar les 
necessitats de les empreses.

• Seguiment i resolució de queixes sobre qualsevol departament o àrea de 
l’entitat i propostes de millores a través de la figura del Defensor del Soci 
Catalunya i dels defensors del soci territorials.

Departament de Relacions Empresarials

Augment de la massa social de PIMEC mitjançant visites de captació a 
empreses no associades.

Accions

• Ampliació i manteniment de l’equip comercial i de concertació per a la 
captació sostinguda d’associats.

• Visites d’informació i servei a les empreses associades en tot el territori.

• Implantació de mètodes predictius per a la retenció dels socis.

Atenció al soci
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SOCIS

Departament de Màrqueting Operatiu

Objectiu

Aconseguir nous acords de col·laboració per gaudir de molts més avantatges 
per a tots els associats i informar el soci, mitjançant els diferents canals de 
comunicació de l’entitat, de totes les novetats que siguin d’interès per a 
l’empresa.

Accions i acords rellevants

• Atenció, tramitació i gestió dels avantatges i descomptes per al soci.

• Augment d’empreses interessades a posar anuncis al Portal de Descomptes 
PIMEC per tal que els associats puguin estalviar, fidelitzar els seus clients 
i dinamitzar el seu negoci.

• Llançament de nous acords de col·laboració amb terceres empreses que 
ajuden a la competitivitat dels nostres socis, amb descomptes especials 
que s’apliquen sobre els preus de mercat dels productes i serveis que 
presten. 

La relació d’avantatges i acords de col·laboració que s’han establert el 2017 
és la següent, tant a nivell global de Catalunya com territorial:

Sergi Saldaña 
Director del Departament d’Atenció al Soci

• Advantium

• BMW Barcelona Premium

• Banc Sabadell

• Banco de Santander

• Caixabank

• Cesce

• Construnext

• Endesa Energia

• Factor Energia

• FC Barcelona

• Informa

• La Vanguardia

• Movistar

• Myentrada

• Northgate

• Parking Kong

• Pyramid Consulting

• Randstad

• Sodexo

• Solred

• Solred Via T

• Transports Bidasoa

• Tradumots

• Vueling
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Socis per 
territori  
i sectors

%

15

2

5

16

13

12

13

76,6

5

2

0,5

1

0,2

9,9

4,6

8,7

Socis per territori 

Barcelona

Badalona-Barcelonès Nord

Maresme

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Vallès Oriental

Catalunya Central

Total provincia Barcelona

Tarragona

Baix Camp

Conca

Terres de l’Ebre

Priorat

Total provincia Tarragona

Lleida

Girona

 

 

Socis per sectors 
Comerç a l'engròs

Siderometal.lúrgic

Activitats professionals, científiques i tècniques

Construcció

Comerç al detall

Maquinària i equips

Productes alimentaris

Transport i emmagatzematge

Activitats administratives i serveis auxiliars

Químiques

Intermediaris de comerç

Cautxú i matèries plàstiques

Activitats immobiliàries

Comerç a l'engros i detall de vehicles a motor

Hostaleria

Tecnologies de la informació

Tèxtil

Educació

Altres serveis

Materials i equips elèctrics

Arts gràfiques

Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment

Sanitat i serveis socials

Vidre i ceràmica

Reparació i instal·lació de maquinària i equips

Informàtica, electrònica i òptica

Fusta i suro

Automoció i altres materials de transport

Publicitat i estudis de mercat

Manufactures diverses

Paper i cartró

Activitats financeres i d'assegurances

Informació i comunicació

Subministrament d'aigua; sanejament; residus i descontaminació

Mobles

Farmacèutiques

Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca

Cuir i calçat

Veterinàriav

%
19

7,3

7,3

7,2

5,7

4,4

3,6

3,4

3,3

2,5

2,4

2,4

2,2

2,2

2,1

2

1,8

1,8

1,7

1,4

1,4

1,3

1,2

1,

1,1

1

1

0,9

0,9

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,7

0,5

0,3

0,3

0,2

0,2
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Comunicació

Màrqueting

7. COMUNICACIÓ I MÀRQUETING
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Des del Departament de Comunicació treballem per posicionar l’entitat com 
l’organització empresarial que vetlla per la competitivitat de les pimes i els 
autònoms de Catalunya, posant en valor tant la tasca institucional com els 
serveis, així com els avantatges i els acords per als associats.

Aquest any ha vingut marcat pel debat polític, que ha incidit amb molta 
intensitat en la nostra activitat, especialment durant el darrer trimestre. 
Davant d’aquest context, ens hem posicionat manifestant el nostre suport al 
dret a decidir en un marc jurídic amb garanties; denunciant els nombrosos 
greuges socials, econòmics i culturals que pateix Catalunya; defensant 
les institucions catalanes i rebutjant qualsevol intervenció d’aquestes, i 
denunciant i condemnant de manera enèrgica qualsevol tipus de violència, 
així com les decisions judicials desproporcionades. En tot moment, hem 
treballat per aconseguir una sortida dintre del diàleg i el pacte.

Principals reptes assolits i activitats més rellevants 

• Davant dels moments d’incertesa i inestabilitat política que afectaven la 
societat i també l’economia i el teixit empresarial, ens hem posicionat 
en els moments més transcendentals per al país. Ho hem fet en l’àmbit 
polític, institucional i davant dels mitjans de comunicació. Així mateix, hem 
estat al costat dels nostres associats i els hem informat i donat resposta 
davant de qualsevol dubte, consulta o suggeriment referent a aquesta 
qüestió.  

• Més de 700 accions amb els mitjans de comunicació, de les quals més 
de 400 han estat declaracions, participacions o entrevistes en ràdios i 
televisions; més de 250 han estat notes de premsa; 10, rodes de premsa 
arreu del territori, i 50, articles d’opinió publicats. 

• Més d’11.000 impactes (+46,7% respecte al 2016) en més de 400 mitjans 
de comunicació, tant generalistes com sectorials i/o territorials. Això ha 
suposat una repercussió econòmica de més de 22 milions d’euros. Hem 
estat la patronal catalana amb més impactes qualitatius i quantitatius 
en els mitjans de comunicació, tant generalistes com territorials. 

• Innovar en la comunicació amb els socis a través dels butlletins electrònics 
per tal d’enfortir els nostres vincles i atendre les seves necessitats amb 
un millor retorn. Una segmentació més acurada, una comunicació més 
directa i un disseny més actual i responsiu dels butlletins, han permès un 
increment de les ràtios d’obertura, així com un augment en el nombre 
de clics. 

• Més de 190 actes i jornades a tot el territori català. De diferent format 
i sense cap cost per als socis, s’han treballat i desenvolupat més de 17 
temàtiques diferents d’interès per a les empreses, amb una participació 
de 7.115 assistents.

Comunicació 
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COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

• Consolidació del projecte ‘Comunica’t’, el nostre servei de suport a la 
llengua catalana en l’àmbit empresarial. Sota aquest nou paraigua, hem 
aconseguit arribar millor al nostre públic objectiu, gràcies també al nou 
espai web que hem desenvolupat i a les vuit jornades sobre comunicació 
empresarial en català que hem organitzat arreu del territori català. 

• Suport als generadors d’opinió de PIMEC. 

Reptes principals per al proper exercici

• Millorar els processos interns del Departament de Comunicació a través 
de la digitalització. 

• Concentrar els esforços en accions concretes i estratègiques per a l’entitat 
a través de l’omnicanalitat, estratègia de comunicació que es basa en la 
interrelació de mitjans, suports i canals, tant convencionals com digitals, 
que transmeten missatges personalitzats i adaptats a les necessitats del 
nostre públic.  

• Data-driven: anàlisi de la informació, i creació, segmentació, difusió i 
maximització del seu impacte.

• Augmentar el nombre d’obertures i clics dels butlletins a través de 
millores qualitatives que propiciïn una relació més directa i enfocada als 
interessos del destinatari final. 

• Posicionar PIMEC com un referent en jornades i actes adreçades al teixit 
empresarial de pimes de Catalunya.

• Buscar sinergies amb altres organitzacions i entitats per seguir fomentant 
l’ús de la llengua catalana en l’àmbit empresarial.

Eva Prats i Núria Fernández 
Departament de Comunicació 
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En l’àrea de serveis interns de l’entitat, el departament de Màrqueting de 
PIMEC dona suport general en el seu àmbit a tots els equips i marques 
(Accelera el Creixement, Comerç21 o Ben Fet!), en aspectes com la 
imatge corporativa i el posicionament, l’optimització i el manteniment 
de la base de dades, o el desenvolupament i la gestió de diversos canals. 
Complementàriament i en col·laboració amb altres departaments, té per 
objectiu establir la línia estratègica i les accions referents al creixement i 
fidelització de socis, a l’optimització dels serveis per a socis, o a programes 
com la Transformació Digital.

 

Principals reptes assolits i activitats més rellevants

• Coneixement dels socis i no socis, de les seves necessitats i interessos. 
Millora de la satisfacció dels socis.

 - Ordenació, control i establiment de procediments per a l’enriquiment i 
qualificació de la base de dades. 

 - Enquesta de satisfacció Termòmetre PIMEC, i monitoratge dels informes 
de visites de fidelització. 

 - Sistema de validació del servei, l’atenció i la percepció (accions de 
mistery shopper). 

• Desenvolupament del projecte Camí Empresa per acompanyar les 
empreses al llarg del cicle de vida dels seus negocis. Llançament i gestió, 
juntament amb el departament de Consultoria Estratègica i Finançament, 
del servei RelleuPime, centrat en l’etapa de necessitat de relleu empresarial. 

• Lideratge del programa estratègic de Transformació Digital, a nivell 
intern i extern. Pedagogia per a l’adaptació i l’acompanyament i ajut 
a les empreses per transformar-se digitalment. Juntament amb els 
departaments de serveis, desenvolupament i comercialització de fins a 
10 nous serveis per facilitar la digitalització (en els àmbits fintech, jurídic, 
administratiu, màrqueting o formació), a més del primer Programa de 
Transformació Digital. 

• Llançament de nous serveis i inici del projecte de la seva descentralització 
al territori. Juntament amb els departaments de serveis, llançament i 
comercialització d’altres 10 nous serveis, com el paquet Microcomerç, el 
manual de l’emprenedoria, l’outdoor training, o els networkings qualitatius 
i les entrevistes amb experts al territori, entre d’altres. 

• Potenciar i crear nous canals de màrqueting; millora contínua de la 
pàgina web principal i dels portals paral·lels, creació de landings, realització 
de campanyes a xarxes, disseny professional de material promocional i 
missatges. Especial menció al disseny d’enviaments monogràfics de serveis. 

• Potenciar i millorar la visibilitat i el reconeixement de PIMEC. Activitat 
a xarxes socials, posicionament web o presència a fires (2017: Innova, 
JobBarcelona, Advanced Factories, SIL, Fira Àpat). 

Màrqueting
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COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

• Dades d’interès: 

Estadístiques canals digitals. Dades 2017 vs. 2016

Usuaris pimec.org • Augment ▲69%

Usuaris únics pimec.org • Augment ▲70%

Sessions pimec.org • Augment ▲80%

Seguidors a Twitter • Augment ▲17%

Seguidors a Facebook • Augment ▲19%

Seguidors a Linkedin • Augment ▲19%

• Seguint la tònica de 2016 respecte de 2015, continuem augmentant els 
usuaris que visiten la pàgina web (en un 70%) i la qualitat d’aquesta: 
augmenta la mitjana de sessions per usuari i la de pàgines vistes per usuari. 

• Destaca l’augment d’adquisició de tràfic provinent dels butlletins (passa del 
3% al 15% del total), així com l’augment, i per tant millora, de les sessions per 
a recerca orgànica a cercadors (▲75%). L’accés a través de l’ordinador es 
redueix en un 6% a favor de l’ús del mòbil, que ja representa el 30% del total. 

• Lideratge absolut de PIMEC a nivell global a les xarxes Facebook, Twitter i 
Linkedin respecte a organitzacions similars, tant a nivell català com estatal. 

Reptes per al proper exercici 

• El pla estratègic del departament passa per centrar-se en les accions que 
han d’ajudar tant la pròpia entitat, com les pimes i els autònoms, a adaptar-
se als canvis socioeconòmics que vivim gràcies als avenços tecnològics i 
als nous models de negoci i les maneres de treballar que se’n deriven. 

• El principal repte consisteix a liderar aquesta adaptació, facilitant les eines 
i recursos necessaris. 

1. Transformació Digital

2. Descentralització dels serveis al territori

3. Qualificació i ús analític de la base de dades

4. Millora de la satisfacció dels socis; optimització de la fidelització per a 
l’objectiu “baixes=0”.

5. RelleuPime (i desenvolupament de la resta de serveis del projecte Camí 
Empresa)

• Alhora, seguir professionalitzant i consolidant els canals de PIMEC, com a 
referència empresarial en l’àmbit de les micro, petites i mitjanes empreses 
i els autònoms de Catalunya; sense oblidar les start-ups o les noves 
generacions empresarials i els seus nous hàbits i demandes. 

Sofia Ricart 
Directora de Màrqueting
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Joves Els joves tenen una realitat empresarial igual que la de qualsevol empresari, 
tot i que amb algunes peculiaritats. Donat que porten poc temps al capdavant 
de les seves empreses, i en la majoria de casos és el primer negoci que 
lideren, tenen més necessitats de compartir experiències, problemàtiques i 
coneixements.

Conscients d’aquestes necessitats, els representem institucionalment, 
defensant els seus interessos i valors davant els diferents agents socials, i 
oferint activitats que donen resposta a aquestes necessitats.

Principals reptes assolits i activitats més rellevants

• Presents i consolidats a tots els territoris. 

• Canvi de president al Vallès Occidental.

• Organització de 30 actes per tot Catalunya (networkings, afterworks, 
tastos i maridatges, formació...) amb més de 900 assistents.

• Córner i conferències de PIMEC Joves Empresaris al Biz Barcelona, a les 
quals van assistir més de 200 persones.

• Xerrades a les escoles sobre el món de l’emprenedoria i l’empresari.

• Conveni de col·laboració entre PIMEC Joves i la Jove Cambra Internacional 
de Catalunya, que se centra en activitats de formació per a joves empresaris 
i directius, i per expandir les xarxes de contactes i les possibilitats de 
networking dels membres de les dues entitats.

• Conveni de col·laboració amb els joves del Col·legi d’Economistes per 
trobar sinergies entre els socis dels dos col·lectius.

• Augmentar la massa de socis durant el 2017 respecte a l’any anterior.
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Reptes per al proper exercici

• Interlocució amb els diferents agents socials i institucionals mitjançant 
reunions i la participació en taules de representació.

• Potenciar la comunicació per tal que tothom ens conegui i siguem el 
referent dels joves empresaris i emprenedors. 

• Crear una eina de comunicació que permeti la interacció amb els socis i 
una comunicació més fluida i directa. 

• Potenciar tots els territoris.

• Incrementar el nombre d’associats a PIMEC Joves

Josep Soto 
President de PIMEC Joves
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Autònoms PIMEC és l’associació empresarial del treball autònom més 
representativa de Catalunya. Des d’aquí es fa una tasca intensiva de 
representació i defensa dels interessos dels autònoms, que s’ha plasmat, 
l’any 2017, en importants canvis normatius com ara la important reforma 
parcial de la LETA, que entra en vigor aquest any. 

Els autònoms han crescut molt (546.000 a Catalunya, prop d’una de cada 
cinc persones ocupades), dinàmica que s’accentuarà amb l’eclosió de les 
noves formes de treball i la digitalització accelerada dels mercats i els 
models de negoci. 

Per fer front a aquesta realitat, l’any 2017 vàrem engegar una completa 
renovació de les seves estructures, òrgans de govern i proposta de valor 
que culminarà aquest any.

Principals reptes assolits i activitats rellevants

• Negociació de la Llei de Mesures Urgents del Treball Autònom, publicada 
al BOE el passat 24 d’octubre. 

• Jornada organitzada per Autònoms PIMEC. Hi intervenen Joan M. 
Gimeno i Antonio Benavides, com a experts, presentats per Joan Alarcón; 
Genís Roca, Simon Dolan i Javier Creus, com a experts en el futur del 
treball i presentats per Daniel Furlan. Debat posterior amb els principals 
representants polítics que varen negociar la reforma (José Ignacio Echániz, 
Mercè Perea, Alberto Montero, Sergio del Campo, Joan Capdevila i Carles 
Campuzano), presentats per Lluís Viguera.

• Compareixença al Parlament de Catalunya davant la Comissió d’estudi 
de l’Emprenedoria i dels Autònoms.

• Participació en l’elaboració de l’informe “La situació del treball autònom 
a Catalunya 2016” al CTESC.

• Jornada coorganitzada amb Mútua Universal a Reus, en què es va 
presentar la Llei de Mesures Urgents del Treball Autònom.

• Diverses actuacions públiques als mitjans de comunicació del president 
de l’associació, Miquel Camps.

Autònoms
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Reptes per al proper exercici

• Compareixerem davant la Subcomissió d’estudi per a la reforma del 
RETA del Congrés dels Diputats per tractar les millores legals pendents.

• Abordarem la necessitat de constituir el Consell del Treball Autònom 
de Catalunya.

• Seguirem combatent la morositat i els llargs terminis de pagament als 
autònoms. 

• Celebrarem una jornada dedicada a l’economia digital, de plataformes i 
col·laborativa. 

• Liderarem com a ponents l’informe “La situació del treball autònom a 
Catalunya 2017” al CTESC.

Miquel Camps 
President d’Autònoms PIMEC
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La millora de la situació econòmica no es projecta per a tothom de la mateixa 
manera. Per això, quan la majoria de les nostres empreses van recuperant 
activitat i tornen a créixer, és més important que mai ser presents i col·laborar 
en aquelles situacions de dificultat que pateixen l’empresariat i les persones 
autònomes. Homes i dones, majoritàriament més grans de 50 anys, que no 
ens podem permetre que quedin al marge del món professional i que es 
perdi un talent i una experiència de gran valor per a les nostres empreses.

Un agraïment a l’equip, al voluntariat, a les entitats que ens ajuden a fer 
possible el compliment de la nostra tasca i que comparteixen el nostre 
projecte, especialment aquest 2017, i a la solidaritat i compromís del món 
empresarial català.

Principals reptes assolits i activitats més rellevants

• Atenció a les persones més vulnerables professionalment per tal que 
trobin segones oportunitats

 - S’han atès 284 persones, 27% més respecte al 2016. El 43% de les 
persones han aconseguit una segona oportunitat (23% inserides, 14% 
nova empresa i un 6% reflotat). Un 29% de les persones continuaran 
amb el nostre acompanyament durant el 2018. 

 - S’han gestionat més de 50 ofertes de treball i s’ha creat un Punt 
d’Autoocupació Incorpora al Baix Llobregat 

 - Nou servei “emppersona: Consolidant les empresàries” ha empoderat 
dones empresàries amb processos de mentoratge

• Potenciar la segona oportunitat mitjançant la participació en jornades, 
grups de treball i la consolidació de la xarxa emppersona 

 - Hem continuat amb la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa”, la 
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, les entitats que 
integren la Xarxa emppersona i els padrins i padrines de la Fundació.

 - Participació en jornades sobre la 2a oportunitat i per afavorir la inserció 
laboral de col·lectius més vulnerables: Amiga ETT Social, IX Jornada sobre 
relacions laborals de persones amb VIH/sida, Fundació Oncolliga-Girona, 
empreses saludables, ACSI innovació social-Ajuntament de Barcelona, 
campanya #yotrabajoenpositivo, estudi del CTESC sobre atur de llarga 
durada, foment de la inserció laboral de persones refugiades amb la 
Secretaria d’Igualtat de Migracions i Ciutadania.

• Sensibilitzar les pimes sobre el valor afegit de l’acció social i la 
responsabilitat social. Hem continuat treballant per ser el referent 
institucional en els temes de RSE de PIMEC:

 - Hem elaborat la nostra primera memòria de sostenibilitat 2016-2017, 
amb l’objectiu de fer un pas endavant en l’exercici de la transparència. 
Hem començat a incloure els Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS) de Nacions Unides en la nostra gestió, identificant els que 
s’apropen al nostre core business.

Fundació 
PIMEC, Acció 
Social
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FUNDACIÓ PIMEC

 - Elaboració de la Guia de bones pràctiques de RSE per fomentar l'ús del 
català en la comunicació empresarial, dins del projecte CAT responsables.

 - Hem participat en el diàleg social en el marc de les administracions i 
altres entitats socials: CRL de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, 
Coordinadora Catalana de Fundacions i Comissió de Dona i Empresa 
de PIMEC.

 -  Hem organitzat un taller sobre l’anàlisi i les mesures d’impactes de RSE 
per a pimes amb l’Associació del Bé Comú, BCorp i XES.

• Millora de la imatge social de l’empresariat, a través d’accions de 
visualització del compromís i d’accions de PIMEC amb la societat. S’ha 
continuat treballant en:

 - Celebració del 10è aniversari de la Fundació dins de la Nit Solidària i 
lliurament del Premi Valors d’Empresa, que posa en valor els intangibles 
de les empreses, a Numintec.

 - Elaboració de materials divulgatius: vídeo sobre la xarxa solidària, díptic 
d’agraïment a l’apadrinament, i loteria solidària gràcies a la col·laboració 
amb la loteria Las Arenas

 - Sensibilització a través de més de 50 articles (butlletins, blog i notes 
premsa) i 8 aparicions TV i ràdio 

Reptes per al proper exercici 

• Continuar treballant en el nostre Pla Estratègic com a referent 
institucional en temes de RSE de PIMEC, posicionant la patronal com a 
líder transformador de la pime: perquè ofereix a les pimes el valor afegit 
de l’acció social i la responsabilitat social.

• Potenciar la segona oportunitat i continuar donant “segones oportunitats” 
a les persones i pimes amb més dificultats, a través de la xarxa emppersona 
i la col·laboració de les entitats, i acompanyar en la consolidació de les 
més de 40 empreses creades entre el 2016-2017.

• Crear i afavorir accions de visibilitat de la solidaritat empresarial i 
continuar reforçant la imatge de l’empresa com a entitat responsable des 
del punt de vista social, de recursos humans i de gestió de la diversitat. 

• Reforçar i crear programes propis i desenvolupar millores per al seguiment 
i els resultats. 

Joaquim Llimona 
President de la Fundació PIMEC 
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Ben Fet! és una marca que certifica l’origen i la traçabilitat dels productes 
i serveis catalans i en promociona la compra, tant en l’àmbit nacional com 
internacional.

El segell Ben Fet! és un trampolí per a les empreses que el tenen. Les 
campanyes de sensibilització de la marca projecten els productes i serveis 
que ofereixen com a referents de qualitat, i contribueixen a fer que venguin 
més i puguin créixer a Catalunya i al món.

La riquesa econòmica de Catalunya són els milers de petites i mitjanes 
empreses que garanteixen una estructura territorial competent. Des de Ben 
fet! apostem per protegir, impulsar i potenciar aquest teixit empresarial 
excepcional amb l’objectiu de garantir el millor futur possible per al nostre 
territori i la seva gent, generant riquesa i ocupació.

Principals reptes assolits i activitats més rellevants

• Posicionament de la marca a través de la pàgina web, Newsletter, xarxes 
socials i lots de Nadal, sensibilitzant el consumidor respecte als productes 
i empreses que aporten riquesa local al territori on estan ubicats. Això li 
reporta un retorn, directament o indirectament.

• Campanya de promoció a les xarxes socials, via Twitter i Facebook, sota 
el hashtag #Fetamb, i campanya #nadalbenfet. Tenen com a objectiu fer 
difusió dels valors de la marca a través de les nostres empreses membres 
i promocionar-ne els productes.

• Comunicació: en col·laboració amb l’Associació de Mitjans d’Informació i 
Comunicació, s’ha portat a terme una campanya als mitjans de comunicació 
digitals catalans; s’ha participat en l’especial del Diari Ara “Alimentació de 
Qualitat” i en la “Guia dels 100 millors restaurants de Catalunya”; i s’ha 
publicat d’un anunci a la revista “Aliments de Catalunya”.

• Màrqueting: s’ha elaborat el primer directori de les empreses de serveis. 
S’ha desenvolupat el manual corporatiu i s’ha redactat un peu de pàgina 
per tal que les empreses membres puguin incorporar-lo als seus e-mails, 
pàgina web, pressupost, papereria. 

• S’ha realitzat una primera trobada de la comissió agroalimentària amb 
les empreses del sector per tal de conèixer els seus interessos.

• Constitució de la nova comissió d’indústria.

BEN FET!
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• Durant el 2017 s’han desenvolupat diferents esdeveniments mediàtics que 
han servit tant per fer difusió del projecte en escenaris importants, com per 
posar en valor el segell Ben Fet! davant els membres. Són aquests :

 - Participació en els Premis Pimes 2017.

 - Participació en la Fira ÀPAT i al Fòrum Gastronòmic.

 - Participació a la IX Edició dels Premis Gaudí de l’Acadèmia del Cinema 
català.

 - Participació en la Setmana Catalana a Brussel·les.

 - Participació a la Festa d’Estiu organitzada per l’Acadèmia del Cinema 
català.

Reptes per al proper exercici 

• Consolidar la marca i sensibilitzar el comprador, posant en valor els 
requeriments i atributs que tenen les empreses que en formen part.

• Consolidar la comissió d’Indústria i la de Distribució en el marc del 
projecte.

• Ser presents a les principals fires sectorials com ara Alimentaria o Fòrum 
Gastronòmic.

• Fer una promoció contínua a les xarxes socials, via Twitter i Facebook, de 
la marca i les empreses que en formen part.

• Sota el títol de “Teixint el futur” volem organitzar la primera jornada de 
reflexió estratègica a IESE entre empreses del sector serveis.

• Generar i facilitar el networking entre les empreses membres. 

• Posar en marxa un nou espai al web dedicat als productes i serveis 
certificats.

Esteve Pintó  
President de Ben Fet! 
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12. ÒRGANS DE GOVERN I DE GESTIÓ*
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Òrgans de govern de PIMEC

PRESIDENT
Sr. Josep González i Sala

VICEPRESIDENTS
Sr. Joan Alarcón i Martínez Sr. Joan M. Gimeno Bou Sr. Emili Rousaud Parés

ADJUNTS A PRESIDÈNCIA
Sr. Lluís Bahamonde Falcón            Sr. Jordi Esteller i Bel Sr. Joaquim Llimona i Balcells    
  (Relacions Exteriors)

COMITÈ EXECUTIU
Sr. Víctor Campdelacreu i Armengol Sr. Miquel Camps Font Sr. Pere Cornellà i Valls 
Sr. Daniel Furlan Silvestri Sra. Carme García Jarque Sr. Alejandro Goñi i Febrer 
Sr. Esteve Pintó i Bascompte Sr. Eduard Royo Cosano Sr. Jaume Saltó Albareda 
Sr. Quim Sendra i Vellvè Sr. Josep Soto Pérez

JUNTA DIRECTIVA 
Sr. Jaume Alcaide Garriga Dr. Jaume Aubia i Marimón Sr. Francesc Balagué i Gómez
Sr. Pere Barrios Sturlese Sr. Josep M. Beltrán Tió Sr. Francesc Boronat i Sans 
Dr. Vicente Botella García del Cid Sr. José M. Caballero Fernández Sr. Joan Antoni Caballol Angelats 
Sr. M. Carlos Camí Sánchez Sr. Josep Cardona Bonsfills Sr. Josep M. Catalán Ferre 
Sra. Conxita Cervera Peregrina Sr. Pere Chias Suriol Sr. Lam Chuen Ping 
Sr. Jordi Ciuraneta Riu Sr. Xavier Colom Soto Sr. David Coll i Batllori 
Sr. Pere Cots i Juvé  Sr. Santiago Cruz Saumell Sr. Jordi del Cacho Rivera
Sr. Josep Elias Terns Sra. Imma Estivill Balsells Sra. M. Isabel Galobardes Mendoza
Sr. Marc García García Sr. Josep Gassiot Matas Sra. Anna Gener Surrell 
Sr. Jesús González González Sr. Román Lantarón Cuesta Sr. Joaquim Llimona i Balcells 
Sr. Ambròs Martínez Oliver  Sra. Vanesa Martínez Chamorro  Sr. Xavier Mas i Sanchís  
Dr. Lluís Monset i Castells Sr. Jaume Montserrat Montserrat Sr. Vicenç Moreno i Torné 
Sr. Jordi Morera i Gumà Sr. Francisco Ezequiel Navarro Pérez Sr. Vicenç Pedret i Clemente 
Sra. Iolanda Piedra Mañes Sr. Ramón Pons Lázaro Sr. Josep M. Puente Fluvià 
Sr. Antonio Puértolas Campo Sr. Andreu Puigfel Fuentes Sr. Josep M. Pujol Pou 
Sr. Xavier Pujol Llordés Sra. Liling Qi Zhou Sr. Pere Relats i Casas 
Sra. Juliana Restrepo Sintes Sr. Josep Ritort i Ferrús Sr. Carlos Roda Satué 
Sr. Carlos Rodríguez Rodríguez Sr. Francesc Roig Torradeflot Sr. Manuel Romero i Colomé 
Sr. Santiago Roselló Chavarria Sr. Benet Rovira i Blanch Sr. Pere Santos i Burón  
Sr. Ignasi Sayol Santamaria Sr. Xavier Segura Mingorance Sra. María José Tarancón Rodríguez  
Sr. Miquel Teixidor Castey Sr. Enrique Tomás Ruiz Sr. Joan Ignasi Torredemer i Gallés
Sr. José M. Torres García Sr. Josep Tres Raventós Sr. Joan Vila Simón
Sr. Carles Vivas Morte  

SECRETARI GENERAL
Sr. Antoni Cañete i Martos

Secretàries administratives
Sra. Anna Font
Sra. Susanna Fuentes
Tel. 93-496-45-00
afont@pimec.org
sfuentes@pimec.org       

*Actualitzat a 23 de gener de 2018
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Òrgans de gestió de 
PIMEC Barcelona

PRESIDENT

Sr. Víctor Campdelacreu I Armengol

VICEPRESIDENT

Sr. Ramón Pons Lázaro

PIMEC BAIX LLOBREGAT-L’HOSPITALET

Sr. Ramón Pons Lázaro

PIMEC CATALUNYA CENTRAL

Sr. Esteve Pintó i Bascompte

PIMEC MARESME – BARCELONÈS NORD

Sr. Ambròs Martínez Oliver

PIMEC VALLÈS OCCIDENTAL

Sr. Josep María Catalán

PIMEC VALLÈS ORIENTAL

Sr. Pere Barrios i Sturlese

130



Òrgans de gestió de 
PIMEC Baix Camp

PRESIDENT

Sr. José María Caballero Fernández

 
VICEPRESIDENTS/TES

Sra. Rosa Rueda Juste
Sr. Pau M. Salvadó Sans
Sr. Víctor Rafecas Vallès

COMISSIÓ EXECUTIVA

Sr. Lluís Aragonés i Delgado de Torres
Sr. Joan M. Bergadà i Farré
Sra. Blanca Cabré Serrano
Sr. Antonio Cerro i Ferran
Sra. Imma Estivill Balsells
Sr. Rafael Gómez Pérez
Sr. Francisco Lari Carrillo
Sr. Ricard Navarro Torres
Sr. Gerard Pagès Vidal
Sr. Jaume Taulats Soler

SECRETARI TERRITORIAL

Sr. Ramon Salvans Farré

SECRETÀRIA ADMINISTRATIVA

Sra. Txell Aixendri Martí
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Òrgans de gestió de 
PIMEC Baix Llobregat-L’Hospitalet

PRESIDENT

Sr. Ramón Pons Lázaro

VICEPRESIDENTS 

Sr. Antonio Boza Castaño
Sr. Guillermo Muñoz Barduzal
Sr. Joan Soler Moll

COMISSIÓ EXECUTIVA

Sr. Àngel Almagro Garcia
Sr. Oscar Álvarez Moreno
Sr. Jaume Bergada Redondo
Sra.Sylvia Calvo Fernàndez
Sra. Maria Campaña Montilla
Sr. Miquel Costa Boncompte
Sr. Juan Antonio Fernàndez Viader
Sr. Sergi Fuster López
Sr. Jorge C. Juárez Ayuso
Sr. Xavier Mas Sanchis
Sr. Jaume Masclans Manen
Sr. Jordi Mañosas Capellades
Sr. Miquel Àngel Mayor Bellosta
Sr. Josep Peguera Modron
Sra. Natividad Pintado Cruz
Sr. Jaume Ros Boncompte
Sr. Carles Ruiz Feltrer
Sr. Josep M. Servent Vidal
Sr. Oriol Vila Samaranch
Sr. Juan Carlos Villasanta Guillermo

DELEGAT TERRITORIAL

Sr. Agustí Miró Castillo

SECRETÀRIA ADMINISTRATIVA

Sra. Eva Valero Enrique
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Òrgans de gestió de 
PIMEC Catalunya Central

PRESIDENT

Sr. Esteve Pintó

VICEPRESIDENTS

Sr. Ignasi LLobet
Sr. Josep M. Pujol
Sr. Josep M. Costa

COMISSIÓ EXECUTIVA

Sr. Toni Arimany
Sr. David Augé
Sr. Josep Garcia
Sr. Núria Cabrera
Sr. Josep Camprubí
Sr. Ferran Debant
Sr. Josep Ferrer
Sr. Josep González
Sra. Montse Macarulla
Sr. Sergi Macià
Sr. Dani Mauriz
Sr. Ricard Pio
Sra. Tania Infante
Sr. Francesc Selga
Sr. Josep Solé
Sra. Mercè Torras
Sr. Joan Vila

SECRETÀRIA TERRITORIAL

Sra. Montse Ficapal

SECRETÀRIA ADMINISTRATIVA

Sra. Marta Valls
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ÒRGANS DE GOVERN I GESTIÓ

Òrgans de gestió de 
PIMEC Girona
  
 
  
PRESIDENT  
 
Sr. Pere Cornellà Valls  

VICEPRESIDENTS/TES

Sr. Jaume Guàrdia Pont
Sr. Josep Massegur Bassacomas
Sra. Maria Rosa Agustí Rigall

COMISSIÓ EXECUTIVA

Sr. Narcís Cañigueral Puig
Sr. Jordi Fabrellas Payret
Sra. Denisa Gibovic
Sr. Aleix Gorgorió Estruch
Sr. Pere Guerra Serra
Sra. Marta Julià Bosch
Sr. Xavier Ribera Serra
Sr. Òscar Rodríguez Sadurní
Sr. Ernest Roglans Corredor
Sr. Josep Maria Vergés Figuerola
Sr. Joan Vidal Xifra
Sr. Francesc Zucchitello Coris
  
   
  
SECRETARI TERRITORIAL

Sr. Joan Barfull Salvador  

SECRETÀRIES ADMINISTRATIVES

Sra. Cèlia Casado 
Sra. Núria Vintró  
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Òrgans de gestió de 
PIMEC Lleida 

PRESIDENT

Sr. Jaume Saltó

VICEPRESIDENT

Sr. Manel Llaràs

COMISSIÓ EXECUTIVA

Sr. Ferran Alemany
Sr. Ramon Batalla
Sr. Xavier Caufapé 
Sr. Juanjo Cerezuela
Sr. Marc Cerón  
Sr. Xavier Ferrer  
Sr. Estanis Grau  
Sra. Rosa Mª Jusmet
Sr. Santi Llusera 
Sr. Joan Carles Massot 
Sr. Álvaro Perera  
Sra. Eva Ramos  
Sr. Francesc Roig  
Sr. Josep Mª Roig  
Sr. Xavier Solé  
Sr. Ramon Solsona 
Sr. Ricard Vizcarra  

SECRETÀRIA TERRITORIAL

Sra. Anna Torres

SECRETÀRIA ADMINISTRATIVA

Sra. Maria José Maria
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ÒRGANS DE GOVERN I GESTIÓ

Òrgans de gestió de 
PIMEC Maresme – Barcelonès Nord

PRESIDENT

Sr. Ambròs Martinez

VICEPRESIDENTS

Sr. Albert Deulofeu
Sr. Xavier Castellví

COMISSIÓ EXECUTIVA

Sra. Anna de Quirós
Sr. Carles Gironès
Sr. Eric Martí
Sra. Eva Aldeguer
Sra. Gloria Dalmau
Sr. Joan Carles Codina
Sr. Joan Famadas
Sr. Joan Pera
Sra. Susana Visauta
Sra. Varinia Cunill
Sr. Vicenç Urrutia
Sr.Victor Betrán

DELEGAT TERRITORIAL

Sr. Damià Fernández

SECRETÀRIA ADMINISTRATIVA

Sra. Anna Gimeno
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Òrgans de gestió de 
PIMEC Tarragona

PRESIDENT

Sr. Quim Sendra Vellvè

VICEPRESIDENTS

Sr. Xavier Colom Soto
Sr. Josep Miró Soldrà

VOCALS

Sr. Jordi Andreu Ribas
Sr. José Maria Caballero Fernández
Sr. Joan Antoni Caballol Angelats
Sr. Jordi Cañellas Alberich
Sr. Jordi Ciuraneta Riu
Sra. Esther Fernández Cabré
Sr. Josep M. Gassó Casas
Sr. Joan Carles Guasch Serrano
Sra. Beatriz Mesas López
Sr. Jordi Mor Baiget
Sr. Florenci Nieto Villodre
Sr. Diego Reyes Alberola
Sr. Josep Enric Roda Sánchez
Sr. Carlos Roda Satué
Sr. Santi Roselló Chavarria
Sr. Josep Torné Albiol
Sra. Montserrat Turdiu Calbet

SECRETARI TERRITORIAL

Sr. Ramon Salvans Farré

SECRETÀRIA ADMINISTRATIVA

Sra. Mireia Ribas 
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ÒRGANS DE GOVERN I GESTIÓ

Òrgans de gestió de 
PIMEC Terres de l’Ebre

PRESIDENT

Sr. Santiago Roselló Chavarria

VICEPRESIDENTS

Sr. Víctor Brunet i Subirats
Sr. Josep Torta i Garcia

COMISSIÓ EXECUTIVA

Sr. Diego Arasa Cid
Sr. Jordi Bailach i Bonet
Sr. Joan A. Caballol Angelats
Sr. Joan Miquel Cerdà i Martínez
Sra. M. José Ferré Andreu
Sr. Marc Garcia Garcia
Sr. Josep Antoni Peig Llop
Sr. Jordi Porta Sales
Sr. Pau Tomàs Enrique
Sr. Rubèn Valero Pujol
Sra. Elisabet Zapater Alifonso
Sr. Jordi Zaragoza Anglès

SECRETARI TERRITORIAL

Sr. Ramon Salvans Farré

SECRETÀRIA ADMINISTRATIVA

Sra. Txell Aixendri
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Òrgans de gestió de 
PIMEC Vallès Occidental

PRESIDENT

Sr. Josep Maria Catalán

VICEPRESIDENTS

Sr. Francesc Elias Burés 
Sr. Eduard Gutés Martín 
Sr. Jaume Maranges Bonastre 
Sr. Xavier Pujol
Sr. Carlos Rodríguez Rodríguez
Sr. Manel A. Torras Pérez

COMISSIÓ EXECUTIVA

Sr. Josep Argemí Santamaria 
Sr. Francesc Cases 
Sr. Francesc Xavier Dabán
Sr. Ángel García Astudillo
Sr. Rafael García Fernández
Sr. Enric Gené
Sr. Pep Gil Domínguez
Sra. Noelia Hurtado
Sr. Oriol Laporte
Sr. Francisco López Campoy
Sr. David Martin
Sr. Diego Montañez Brugarolas
Sr. Antonio Muñoz
Sr. Xavi Olivé
Sr. Antoni Peñarroya
Sr. Raül Pont Valls
Sr. Alberto Rodilla
Sr. Josep Soler Comellas
Sr. Juan Jesús Torres
Sr. Juan Diego Valverde

DELEGAT TERRITORIAL

Sr. Miquel Martínez Setién 

SECRETÀRIA ADMINISTRATIVA

Sra. Núria Gonzalvo Monleón
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ÒRGANS DE GOVERN I GESTIÓ

Òrgans de gestió de 
PIMEC Vallès Oriental 

PRESIDENT

Sr. Pere Barrios i Sturlese

VICEPRESIDENTS

Sr. Daniel Boil Serna
Sr. Jordi Guimet i Portillo
Sr. Josep Lluís Santamarta

VOCALS
Sra. Mireia Cammany Door
Sr. Cristóbal del Caño
Sr. Lluís Figuerola
Sr. Jordi Galtes
Sr. Carles Gironès i Batllori
Sr. Marc López
Sr. Santi Martinez Farrero
Sr. Jaume Navarro
Sr. Nemesio Navas Moreno
Sra. Montserrat Ramon Pascual 
Sra. Sílvia Ribas
Sra. Àngels Subirachs Aguilar
Sr. David Vázquez Losada

DELEGAT TERRITORIAL

Sr. Joan Carles Basi
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Òrgans de gestió de 
PIMEC Agroalimentària

PRESIDENT

Sr. David Coll

VICEPRESIDENTS

Sr. Josep Friguls
Sr. Francesc Boronat

COMISSIÓ EXECUTIVA

Sr. Miquel Angel Fabregas
Sr. Ramon Lletjos
Sr. Andreu Llargués
Sr. Josep Novelles
Sr. Josep Pastor
Sr. Josep Rosera
Sr. Ignasi Seguí
Sr. Carlos Torres

COS TÈCNIC

Sra. Pilar Mínguez
Sr. Lluis Viguera
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ÒRGANS DE GOVERN I GESTIÓ

Òrgans de gestió de 
PIMEC Comerç

PRESIDENT 
Sr. Alejandro Goñi Febrer

ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA

Sr. Carles Gironès

VICEPRESIDENTS

Sr. Joan Alarcón i Martínez
Sr. Josep Cardona i Bonsfills
Sr. Pere Chías i Suriol
Sr. Andreu Llargués i Claverol

COMISSIÓ PERMANENT

Sr. Antonio Boza Castaño
Sr. Joan Caballol i Angelats
Sr. Lam Chuen Ping
Sr. Joan Estapé i Mir
Sr. Lluís Godayol i Gené
Sra. Pilar Gomà i Quintillà
Sr. Joan Igual
Sra. Marta Julià i Bosch
Sr. Manel Llaràs i Vilaplana
Sr. Ignasi Llobet i Vendrell
Sra. Carme Molas Benito
Sr. Florenci Nieto i Villodre
Sr. Josep Lluís Olmedo i López
Sr. Manel Pintanel Medina
Sr. Antoni Puértolas i Campo
Sr. Iban Salvador Martínez
Sr. Jose Maria Vergés i Figuerola
Sr. Julià Vinué Gimeno

PRESIDENTS CONSELLS TERRITORIALS

Consell Baix Llobregat Sr. Antonio Boza Castaño
Consell Barcelona Sr. Andreu Llargués i Claverol
Consell Catalunya Central Sr. Ignasi Llobet i Vendrell
Consell Girona Sr. Josep M. Vergés i Figuerola
Consell Lleida Sr. Manel Llaràs i Vilaplana
Consell Maresme-Barcelonès Nord Sr. Carles Gironès i Batllori
Consell Tarragona Sr. Florenci Nieto i Villodre
Consell Terres de l’Ebre Sr. Joan Caballol i Angelats
Consell Vallès Occidental Sr. Xavi Olivé i Farell
Consell Vallès Oriental Sr. Carles Gironès i Batllori

COS TÈCNIC

Secretari Institucional Sr. Enric Calvo i Vidal
Director Sr. Joaquim Villanova i Sanfeliu
Assessor de presidència Sr. Miquel de Garro i Pla
Tècnica de comerç Sra. Cristina Gallardo
Responsable de Comunicació Sra. Carme Becerra Fuentes
Secretària Sra. M. Àngels Navarrete
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Òrgans de gestió de  
PIMEC Logística

PRESIDENT

Sr. Ignasi Sayol Santamaría

COMISSIÓ EXECUTIVA

Sr. Enrique Gálvez Basté
Sr. Jaume Ferrer Josa
Sr. Sergi Lafita Montells
Sr. Oriol Laporte i Roselló
Sr. Francisco Martín Rodríguez
Sr. Diego Montáñez Brugarolas
Sr. Nemesio Navas Moreno
Sr. Carles Novoa Tarragona
Sr. Ignacio Pedrosa
Sr. Andreu Pérez Santamaría
Sr. David Pugés Comas
Sr. Francesc Rosines García
Sr. Valentí Sala Costa
Sr. Joan Soler Moll
Sr. José M. Zapata González

COS TÈCNIC

Sra. Pilar Mínguez
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ÒRGANS DE GOVERN I GESTIÓ

Òrgans de gestió de 
PIMEC Metall

PRESIDENT

Sr. Miquel Camps 

COMISSIÓ EXECUTIVA

Sr. Joan Amargant
Sr. Daniel Carrasco
Sr. Ramon Casas
Sr. Francesc Elias
Sr. José A. Fernández
Sr. Jesús González
Sr. Enric Martí
Sra. Josep Miró
Sr. Pere Piñero
Sr. Raül Rodríguez
Sr. Xavier Solé
Sr. Josep Soto
Sr. Josep M. Vinyeta
Sra. Susanna Visauta

COS TÈCNIC

Sr. Àngel Hermosilla
Sra. Pilar Mínguez
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Òrgans de gestió de 
PIMEC Serveis Ocupacionals i de 
Qualificació

PRESIDENTA

Sra. Imma Estivill

VICEPRESIDENTS/TES

Sr. Melcior Arcarons
Sr. Àngel Buxó
Sr. Marc Jacas
Sra. Marta Xatruch

COMISSIÓ EXECUTIVA

Sra. Sheyla García
Sra. Casilda Martín
Sra. Mireia Martín
Sr. Miquel-Muç Vall
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ÒRGANS DE GOVERN I GESTIÓ

Òrgans de gestió de 
PIMEC Turisme

PRESIDENT

Sr. Jaume Marimón

COMISSIÓ EXECUTIVA

Sr. Daniel Brasé
Sr. Pere Chias
Sra. Rocío Gutiérrez
Sr. Pedro del Haro
Sra. Marta Cortina
Sr. Sergio Ibarbuen
Sr. Carme Mozo
Sr. Josep Robado
Sr. Ramon Solsona

COS TÈCNIC

Sr. Lluís Viguera
Sra. Pilar Mínguez
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Òrgans de gestió de 
Dona-Empresa

PRESIDENTA

Sra. Iolanda Piedra

VICEPRESIDENTS/TES

Sra. Núria Cortés
Sra. Carme Ferrer
Sra. Anna Quirós

COMISSIÓ EXECUTIVA

Sra. Joana Amat
Sra. M. Elena Ejarque
Sra. Victòria Ferrer 
Sra. Isabel Galobardes
Sra. Noelia Hurtado
Sra.  Vanesa Martínez 
Sra. Silvia Ribas 
Sra. M. Dolores Sánchez 
Sr. M. José Tarancón 
Sra. Susanna Visauta 
Sra. Elisabet Zapater

COS TÈCNIC

Sra. Itziar Ruedas
Sra. M. Rosa Juny
Sra. Pilar Mínguez
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ÒRGANS DE GOVERN I GESTIÓ

Relació de membres de la 
Comissió Economicofiscal

PRESIDENT

Sr. Joan Maria Gimeno

VICEPRESIDENTA

Sra. Carme Ferrer

COMISSIÓ EXECUTIVA 

Sr. Ramón Altayó
Sr. Jaume Bergadà
Sr. Pere Brachfield
Sr. Enric Calvo
Sr. Guillermo Canal
Sr. Jordi Coll
Sra. M. Àngels Cruz
Sr, Jordi Fabrellas
Sr. Ricardo García Nieto
Sr. Pep Gil
Sr. Juan Pedro Hoya
Sra. Montserrat Macarulla
Sr. Dionís Mesa
Sr. Josep Moreno
Sra. Reyes Pascual
Sra. Cristina Pelegrín
Sr. Joan Pons
Sr. Lluís Prims
Sra. Marta Sans
Sr. Roger Silva
Sra. Maria Jose Tarancón
Sr. Carlos Vázquez

COS TÈCNIC

Sr. Moisès Bonal

SECRETÀRIA ADMINISTRATIVA

Sra. Pilar Mínguez
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Relació de membres de la 
Comissió d’Energia de PIMEC

PRESIDENT

Sr. Joan Vila 

VICEPRESIDENT

Sr. Carles Vivas

COMISSIÓ EXECUTIVA 

Sr. Antoni Arimany
Sr. Joan Baldoyra
Sr. Joan Bonmatí
Sra. Sílvia Estivill
Sr. Jesús Flores
Sr. Antoni Margarit
Sr. Josep Mas
Sra. Maite Masià
Sr. Gerard Pagès
Sr. Vicenç Pedret
Sr. Esteve Pintó
Sr. Jaume Puig
Sr. Miquel Puig
Sr. Raül Rodríguez
Sr. Emili Rouseaud
Sr. Josep Salas
Sr. Antoni Tudurí
Sr. Pere Guerra

COS TÈCNIC

Sr. Moisès Bonal

SECRETÀRIA ADMINISTRATIVA

Sra. Pilar Mínguez 
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ÒRGANS DE GOVERN I GESTIÓ

Relació de membres de la 
Comissió Internacional de PIMEC

PRESIDENT

Sr. Víctor Campdelacreu

COMISSIÓ EXECUTIVA 

Sr. Lluís Blancafort
Sr. Daniel Boil
Sr. Nacho Dualde
Sr. José Luis Egea
Sr. Francesc Elias
Sr. Jaume Giné
Sr. Antoni Graupera
Sr. Amadeu Jansana
Sr. Joaquim Llimona
Sr. Joaquim Montsant
Sra. Maria Mercè Brey
Sr. Víctor Pou
Sr. Jaume Puig i Canals
Sra. Juliana Restrepo
Sr. Eduard Royo
Sr. Philippe Saman
Sr. Xavier Solé
Sr. Enric Vilamajó
Sr. Daniel Furlan

COS TÈCNIC

Sra. Teresa Forrellat
Sra. Míriam Sabaté

150



Relació de membres de la 
Comissió Laboral de PIMEC

PRESIDENT

Sr. Josep Maria Puente

VICEPRESIDENT

Sr. Jordi Esteller

MEMBRES EXECUTIVA 

Sr. Andreu Matons 
Sra. Anna Aisa 
Sr. Antoni Torres 
Sr. Tomás Blay 
Sra. Àngels Bugatell 
Sr. Antoni Cañete 
Sra. Jana Callís 
Sr. Pau Presas 
Sr. Josep Tres 
Sr. Marc Moret 
Sr. Enric Roda 
Sr. Daniel Brasé 
Sra. Carme Mozo 
Sr. Vicente Botella 
Sr. Pere Chias 
Sr. Rossend Guitard 
Sr. Antoni Riera 
Sr. Joaquim Sendra 
Sr. Xavier Núñez 
Sr. Miquel Camps 
Sra. Anna Zarzoza 
Sr. Jaume Pallerols 
Sr. Josep Morera 

COS TÈCNIC

Sra. Elena de la Campa
Sr. Ricard Sánchez 
Sra. Sílvia Miró 
Sr. Miquel Àngel de Garro 
Sra. Estrella Rincón 
Sra. Marta Barahona 
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ÒRGANS DE GOVERN I GESTIÓ

Relació de membres de la 
Comissió de Medi Ambient i Economia 
Circular de PIMEC

PRESIDENT

Sr. Vicenç Moreno

COS TÈCNIC

Sr. Francesc Boronat
Sr. Joaquim Braulio
Sr. Jordi Codina
Sr. Miquel De Garro
Sr. Josep Joan Domènech
Sra. Isabel Elías
Sra. Victòria Ferrer
Sra. Sílvia García
Sr. Jaume Guàrdia
Sr. Carlos León
Sr. Eduard Martínez
Sr. Jordi Monjo
Sr. Jordi Oliver
Sr. Antonio Puértolas
Sr. Jaume Puig
Sr. Andreu Puigfel
Sr. Benet Rins
Sra. Meritxell Torrentó

SECRETARI

Sr. Joan Barfull
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Relació de membres de la 
Comissió de Sanitat de PIMEC

PRESIDENT

Sr. Lluís Bahamonde

COMISSIÓ EXECUTIVA 

Sr. Jaume Aubià
Sr. Vicente Botella
Sra. Anna Zarzosa
Sr. Oscar Doñate
Sra. M. Elena Ejarque
Sr. Josep Morera
Sr. Jaume Reixach

COS TÈCNIC

Sr. Lluís Viguera
Sra. Pilar Mínguez
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ÒRGANS DE GOVERN I GESTIÓ

Òrgans de gestió de 
PIMEC Joves

PRESIDENT

Sr. Josep Soto

VICEPRESIDENT

Sr. Francesc Font

COMISSIÓ EXECUTIVA

Sr. Miquel Costa President de PIMEC Joves Baix 
 Llobregat–L’Hospitalet

Sr. Albert Ferré President de PIMEC Joves Barcelona 

Sra. Rocío Gutiérrez  Vocal

Sr. Sergi Macià President de PIMEC Joves 
 Catalunya Central

Sra. Beatriz Mesas  Presidenta de PIMEC Joves Tarragona

Sr. Alberto Rodilla  President de PIMEC Joves 
 Vallès Occidental 

Sr. Joan Pera  President de PIMEC Joves 
 Maresme–Barcelonès Nord 

Sr. Marc López President de PIMEC Joves 
 Vallès Oriental 

Sr. Marc Teixidor President de PIMEC Joves Girona 

Sr. Xavier Valverde Vocal 

Sr. Ricard Vizcarra President de PIMEC Joves Lleida

COS TÈCNIC

Sr. David Giménez
Sra. Annabel Cuatrecases
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Òrgans de Govern i Gestió de la 
Fundació PIMEC Acció Social 

PRESIDENT

Sr. Joaquim Llimona i Balcells

VICEPRESIDENT

Sr. Josep González i Sala

VOCALS

Sra. Adriana Casademont i Ruhí
Sr.  Joaquim Coello i Brufau
Sr. Josep Lluís Francesch i Casanovas
Sr. Joan Rigol i Roig
Sr. Carles Sumarroca i Coixet
Sr. Josep M. Torres Garcia
Sra. Judith Viader i Codina
Sr. Ramon Vila i Solé

SECRETARI 

Sr. Lluís Viguera Espejo

COMISSIÓ DIRECTIVA 

Sr. Pere Cornellà, Girona 
Sra. Varinia Cunill, Maresme 
Sra. Montse Falqués, Baix Llobregat 
Sr. Sergi Fuster, Baix Llobregat 
Sr. Josep Ignasi Jordi, Barcelona 
Sra. Montse Macarulla, Catalunya Central 
Sr. Jordi Roig, Barcelona 
Sr. Xavier Caufapé, Lleida 
Sr. Joan Jesús Torres, Vallès Occidental 
Sr. Xavier Colom, Tarragona

COS TÈCNIC

Sra. Júlia Gómez
Sr. Nacho Travieso 
Sra. Maria Moreno 
Sra. Susana Gañan 
Sra. Rosa Maria  Juny
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ÒRGANS DE GOVERN I GESTIÓ

Òrgans de Govern i Gestió de 
Autònoms PIMEC

PRESIDENT

Sr. Miquel Camps

VICEPRESIDENTS/TES

Sr. Carlos Berruezo
Sra. Carme Garcia
Sr. Alejandro Goñi

JUNTA DIRECTIVA

Sr. Josep Burgas
Sra. Núria Cortés
Sr. Fermí Estivill
Sra. Rocío Gutiérrez
Sr. Xavier Pujol
Sr. Juanjo Sánchez Villalobos
Sr. Antoni Torres

SECRETARI EXECUTIU

Sr. Lluís Viguera

COS TÈCNIC

Sra. Maria Ibarra
Sra. Pilar Mínguez
Sr. Ricard Sànchez

Consell Assessor d’Autònoms i 
Emprenedoria

PRESIDENT

Sr. Joan Alarcón
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Òrgans de gestió de
BEN FET! 

PRESIDENT

Sr. Esteve Pintó

COMITÈ DIRECTOR
 
Sr. David Coll
Sr. Jordi Casanovas
Sr. Ignasi Llobet
Sr. Jordi Guals
Sr. Sergi Macià
Sra. Núria Sala
Sr. Drolma Lizcano
Sr. Jordi Torra
Sr. Sergi Macià
Sr. David Giménez
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Anoia
Centre d’Innovació Anoia
Carrer dels Impressors, 12
Polígon Riera de Castellolí
08788 Vilanova del Camí
Tel. 93 131 62 35
pimec.catc@pimec.org 

Baix Camp 
Av. Bellissens, 42 
Edifici Tecnoparc 2a planta.  
Despatx 229-230 
43204 Reus 
Tel. 977 77 14 72
pimec.reus@pimec.org

Baix Llobregat - L’Hospitalet 
Carrer del Pla, 164
1a planta, despatx D-04
08980 Sant Feliu de Llobregat 
Tel. 93 632 73 73
pimec.bllobregat@pimec.org

Conca de Barberà 
Major, 54 baixos 
43400 Montblanc 
Tel. 977 86 30 71
pimec.conca@pimec.org

FEB-PIMEC
Polígon Les Guixeres, s/n 
Edifici del BCIN
08915 Badalona
Tel. 93 464 80 24
feb@febbdn.com

Maresme - Barcelonès Nord
TecnoCampus Mataró – Maresme 
Av. Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana)
Torre TCM2
08302 Mataró
Tel. 93 796 31 72
pimec.maresmebn@pimec.org

Priorat 
Carrer de Baix, 40 
43730 Falset 
Tel. 977 83 06 82
pimec.priorat@pimec.org

Terres de l’Ebre. Amposta
Av. de la Ràpita, 78, 1a planta 
43870 Amposta 
Tel. 977 70 35 39
pimecterresdelebre@pimec.org

Terres de l’Ebre. Tortosa
Nova Estació, 21 
Viver d’empreses. Despatx 14
43500 Tortosa 
Tel. 977 21 11 88
pimecterresdelebre@pimec.org

Vallès Occidental 
Vilarrubias, 50, baixos 
08202 Sabadell 
Tel. 93 724 44 43
pimec.vallesoccidental@pimec.org

Vallès Oriental 
Av. Sant Julià, 1 
Edifici TILMA. Despatx 18 
08400 Granollers 
Tel. 93 860 44 55
pimec.vallesoriental@pimec.org 

Brussel·les
Rue Jacques de Lalaing 4
UEAPME - Maison de l'Economie
B-1040 Brussels
europa@pimec.org 

Barcelona
Viladomat, 174
08015 Barcelona 
Tel. 93 496 45 00
pimec@pimec.org

Catalunya Central 
Palau Firal de Manresa 
Castelladral, 5-7 
Polígon Industrial Els Dolors 
08243 Manresa 
Tel. 93 875 22 40
pimec.catc@pimec.org

Girona 
Manel Bonmatí i Romaguera, 2 
17003 Girona 
Tel. 972 22 55 77
pimec.girona@pimec.org

Lleida 
Av. del Segre, 7 
25007 Lleida 
Tel. 973 22 87 73
pimec.lleida@pimec.org

Tarragona 
Marquès de Montoliu, 3 
43002 Tarragona 
Tel. 977 21 11 88
pimec.tarragona@pimec.org

Seus

Delegacions

PIMEC
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Maresme - Barcelonès Nord

Vallès Oriental

Conca de Barberà

Baix Camp
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Terres de l’Ebre - Tortosa

Terres de l’Ebre - Amposta
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