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L’any 2018 ha tornat a ser positiu per a les empreses, fet que ha consolidat la bona marxa de l’eco-
nomia, malgrat la desacceleració dels darrers mesos. Les pimes catalanes continuen tenint un bon 
estat de salut, tot i les previsions pessimistes que des de PIMEC mai ens vam creure.

Els resultats de l’entitat també han estat positius l’any 2018. PIMEC ha continuat creixent, superant 
els 130.000 socis i les 300 associacions sectorials i, un cop més, ha finalitzat l’any amb superàvit.

En l’àmbit institucional, des de PIMEC hem seguit treballant a través de les nostres cadires de re-
presentació i de les nostres comissions de treball, sectorials i territorials, i ens hem implicat amb 
força en el Pacte de les Nacions Unides per a l’Agenda 2030. Així mateix, hem estat impulsors de la 
Plataforma Pymes, un nou espai que ha nascut amb l’objectiu de fer una defensa real de les pimes 
i els autònoms de l’Estat espanyol. També hem potenciat la nostra actuació a Europa a través de la 
nova oficina de PIMEC a Brussel·les.

Pel que fa als serveis, aquest 2018 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 cor-
porativa i medi ambient, màrqueting, comunicació, gestió del talent, i innovació i tecnologia.

Com sabeu, aquest 2018 he estat reelegit president i encaro la que serà la meva darrera legislatura 
al capdavant de l’entitat. Però abans de passar el relleu queda molta feina per fer. Des de l’entitat 
liderarem la transformació digital de les pimes, potenciarem la formació professional i vetllarem pel 
bon desenvolupament del Pacte Nacional per a la Indústria. Seguirem defensant els interessos del 
teixit empresarial i continuarem impulsant l’economia.

Ara tenim el repte i la responsabilitat de continuar pel bon camí i, per això, cal centrar esforços a fer 
créixer l’economia durant aquest 2019. Això passa per donar suport a la indústria i per una dismi-
nució del cost de l’energia, una fiscalitat adaptada per a pimes, un ajust de l’oferta formativa a les 
necessitats reals de les empreses, un règim sancionador efectiu per a les empreses moroses, entre 
altres qüestions. Des de PIMEC treballem perquè així sigui.

Josep González i Sala
President de PIMEC

Salutació del president

Memòria PIMEC 2018



8



9

PIMEC 
l’any 2018

9



10



11

PIMEC l’any 2018

Aquest any ha estat marcat per l’inici d’un nou 
mandat a l’entitat amb Josep González al cap-
davant, que va ser reelegit president de PIMEC el 
mes de juny.

PIMEC ha esdevingut el 2018 una entitat més 
responsable socialment amb l’aplicació dels Ob-
jectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 
de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, dins el 
Repte sostenible de la patronal -en el marc de la 
31a edició dels Premis Pimes-, i amb l’impuls d’ac-
cions orientades a la competitivitat dels negocis 
pel que fa a Responsabilitat Social Corporativa.

Com a fites en l’àmbit institucional, PIMEC ha par-
ticipat en les negociacions sobre l’Acord Interpro-
fessional de Catalunya (AIC) i ha passat a formar 
part del Consell Econòmic i Social de Barcelona 
(CESB). A més, l’entitat ha seguit fent passes per 
assolir una igualtat efectiva entre homes i dones: 
el 2018 ha creat la Comissió Dona i Empresa, que 
ha impulsat el I Congrés Dona i Empresa, al qual 
van assistir més de 230 persones i representants 
de 13 associacions de dones empresàries.

A escala espanyola, PIMEC s’ha sumat a la Plata-
forma Pymes, l’organització empresarial intersec-
torial que representa més de 2 milions de pimes i 
professionals autònoms. PIMEC és membre fun-
dador d’aquesta plataforma i treballa conjunta-
ment amb diferents patronals de tot l’Estat amb 
l’objectiu d’atorgar a les pimes el protagonisme i 
rellevància que els correspon.

En l’àmbit europeu, l’entitat ha incrementat l’acti-
vitat en defensa dels interessos de les empreses 
catalanes dins la principal patronal europea de pi-
mes, SMEunited, i ha obert una delegació a Brus-
sel·les. Aquest augment de la presència de PIMEC 
a Europa es tradueix en una major influència en les 
normatives comunitàries que afecten les pimes. 

Cal destacar també els convenis que s’han sig-
nat amb diverses entitats, com la Universitat 

Politècnica de Catalunya (UPC), per fomentar la 
transferència del coneixement i la tecnologia a 
fi de potenciar la innovació, la competitivitat i el 
creixement empresarial. D’altra banda, PIMEC ha 
treballat conjuntament amb la Plataforma Mul-
tisectorial contra la Morositat (PMCM) per so-
lucionar els problemes d’impagament a pimes i 
autònoms, impulsant fins a l’últim moment la im-
plementació del règim sancionador. A més, la pa-
tronal ha participat en l’impuls i l’aprovació de la 
Llei de Contractació Pública i, amb l’Ajuntament 
de Barcelona, ha fet possible la I Fira de contrac-
tació pública amb l’objectiu d’impulsar la partici-
pació de les pimes en les licitacions públiques.

Com a fet destacat als territoris, el 2018 es va 
inaugurar la nova seu de PIMEC Lleida amb la 
presència del president de la Generalitat, Quim 
Torra, la consellera d’Empresa i Coneixement, Àn-
gels Chacón, i l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. 

Amb un total de 12 informes, el 2018 l’entitat ha 
alertat, entre altres qüestions, de la necessitat 
d’acabar amb la temporalitat laboral i la mala 
connectivitat als polígons industrials de Catalun-
ya. A més, ha fet diversos estudis com el de l’evo-
lució de la pime industrial i sobre com l’ha afectat 
el procés polític.

En relació amb les fires i jornades, més de 350 em-
preses i 600 professionals van participar en la pri-
mera Fira de Contractació Pública impulsada per 
l’Ajuntament de Barcelona i PIMEC. Aquest esde-
veniment permetrà que les pimes puguin accedir 
per primera vegada a la licitació dels contractes 
públics del consistori. En l’àmbit de l’emprenedoria, 
més de 2.200 persones van participar en les acti-
vitats de PIMEC al Bizbarcelona 2018 i més de 350 
empresaris es van reunir al Lleida Empresa, la pri-
mera trobada de la micro, petita i mitjana empresa 
de Lleida impulsada per PIMEC Lleida. 

Antoni Cañete i Martos
Secretari General 

Memòria PIMEC 2018 | PIMEC l’any 2018
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A Catalunya hi ha 513.320 pimes i 551.604 per-
sones autònomes que representen el 99,8% del 
teixit productiu. Des de PIMEC representem i 
defensem totes les micro, petites i mitjanes em-
preses de Catalunya i els autònoms, i els do-
nem suport per impulsar la seva competitivitat 
i el seu creixement i continuar sent el motor de 
l’economia.  

Som l’agent social i econòmic reconegut per dur 
a terme la tasca institucional de representació i 
defensa dels interessos de les pimes i persones 
autònomes als fòrums de consulta i debat de 
l’Administració autonòmica, de l’Estat i d’Europa, 
la resta d’agents socials i la societat en gene-
ral, de manera transversal, en tot el territori i en 
l’àmbit de tots els sectors.  

Com a especialistes en pimes i autònoms oferim 
serveis de suport per a la millora de la compe-
titivitat, acompanyant, assessorant, informant 
i formant a través de solucions per a totes les 
àrees de l’empresa, i de manera personalitzada, 
qualssevol que siguin la mida o les necessitats 
de cada pime, negoci o persona autònoma.  

PIMEC

PIMEC neix al 1997 de la fusió de PIMEC i SE-
FES, que uneixen els seus esforços per crear una 
Confederació patronal única, forta i represen-
tativa. Els seus orígens se situen a mitjans dels 
anys 70 com a resposta a les noves situacions 
generades pels canvis polítics i socials amb un 
mateix objectiu: defensar els interessos de les 
pimes catalanes.  

Ens basem en els valors de la independència, la 
honestedat i la transparència. Som una orga-
nització econòmicament autònoma, un lobby 
independent que constitueix un model únic en 
l’àmbit patronal a l’Estat espanyol.  

A través de la nostra xarxa de 18 seus, dele-
gacions i oficines repartides per tot Catalunya 
i una a Brussel·les, comptem amb el suport de 
socis individuals i de més de 300 gremis i as-
sociacions empresarials, i sabem que només 
mantenint-nos junts podem seguir treballant 
per aconseguir els nostres objectius. Junts per 
tenir més força. 
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PIMEC és una organització empresarial d’àmbit 
català, la qual cosa fa imprescindible mantenir 
la màxima proximitat als socis arreu del territori. 

PIMEC disposa d’una xarxa de 18 seus, delega-
cions i oficines repartides per Catalunya i una a 
Brussel·les. 

Cadascuna de les seus i delegacions disposa 
d’una Comissió Executiva com a òrgan de go-
vern que aplega empresaris representatius del 
territori en qüestió. 

Territoris 

PIMEC
BarcelonaBaix Llobregat

L’Hospitalet

Catalunya Central

Lleida

Tarragona

Girona

FEB-PIMEC

Vallès Occidental

Anoia

Terrassa

Maresme - Barcelonès Nord

Vallès Oriental

Conca de Barberà

Baix Camp

Priorat

Terres de l’Ebre - Tortosa

Terres de l’Ebre - Amposta

Brussel·les

Tenim representació a Madrid i formem part de 
l’associació de petites i mitjanes empreses eu-
ropea, SME United, de la qual ocupem una vi-
cepresidència. A més, tenim acords amb altres 
col·lectius empresarials arreu del món. 
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Sectorials 

PIMEC es defineix com una organització em-
presarial multisectorial, que comprèn tots els 
sectors i activitats on són presents les pimes i 
autònoms. Les accions de representació i de-
fensa que duu a terme PIMEC tenen una vocació 
transversal, i afecten qüestions generals que in-
cideixen sobre tots o la majoria dels empresaris, 
amb independència del seu àmbit sectorial. 

Malgrat això, PIMEC actua també en clau sec-
torial de diferents maneres. En primer lloc, els 
socis col·lectius de PIMEC, és a dir, els gremis i 
associacions que representen una determinada 
branca d’activitat, treballen conjuntament amb 
la patronal per defensar els seus interessos le-
gítims. El gremi o associació aporta el coneixe-
ment del sector, mentre que PIMEC fa possible 
que tingui abast general i capacitat d’influència. 
En segon lloc, PIMEC constitueix en el seu si or-
ganitzacions sectorials pròpies per motius molt 
concrets. Un d’ells és el d’aplegar gremis i asso-
ciacions d’un determinat àmbit per tal de tenir 

més representativitat i coordinar accions d’in-
terès comú envers les administracions o d’altres 
agents. Un altre objectiu és el d’atorgar, a tra-
vés d’una sectorial de PIMEC, una articulació i 
visibilitat a un determinat sector, bé perquè està 
mancat d’organitzacions pròpies (gremis/asso-
ciacions) o bé perquè aquestes no representen 
plenament la realitat o pluralitat d’aquell sector 
d’activitat.  

PIMEC Agroalimentària 
PIMEC Formació i Ocupació 
PIMEC Logística – Clúster Logístic de Catalunya 
PIMEC Metall 
PIMEC Serveis de Salut i Socials 
PIMEC Turisme 
PIMEComerç 
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Comissions 

PIMEC disposa de diferents comissions de tre-
ball, formades per experts independents, que 
analitzen problemes transversals i comuns al 
conjunt de l’empresariat, des dels impostos fins 
a l’energia. Aquestes comissions detecten pro-
blemes actuals dels empresaris i identifiquen 
possibles amenaces en els diferents àmbits per 
plantejar-hi després possibles solucions. Aques-
tes passen sovint per canvis normatius i de po-
lítiques de les administracions que PIMEC im-
pulsa a través dels òrgans de representació on 
és present. 

Les comissions de treball de PIMEC articulen els 
seus treballs a través d’informes, estudis i posi-
cionaments, que habitualment són comunicats 
a la premsa i la societat en general, per tal de 
crear opinió i influir en els canvis necessaris per 
a la competitivitat de les pimes. Les comissions 
actuals cobreixen els àmbits més rellevants de 
l’empresa en sentit general: 

• Comissió Dona i Empresa: promou la igualtat 
de gènere en el món econòmic i empresarial 
impulsant el lideratge i el talent femení. També 
és el punt de trobada entre les dones directi-
ves, executives, professionals i empresàries per 
crear sinèrgies i treball en xarxa - a nivell te-
rritorial i sectorial davant les institucions i en 
l’àmbit econòmic. 

• Comissió Economicofiscal: estudia i valora els 
impostos i la fiscalitat estatal, autonòmica i 
local, elaborant estudis i dictàmens, donant in-
formació sobre fiscalitat i emetent posiciona-
ments i opinions. 

• Comissió d’Energia: segueix i analitza els cos-
tos energètics de les empreses i el funciona-
ment dels mercats elèctrics i d’hidrocarburs a 
Catalunya i al conjunt de l’Estat. Elabora estu-
dis i posicionaments que tenen gran impacte 
en l’opinió pública. 

• Comissió Internacional: avalua i opina sobre 
els mecanismes i polítiques de suport a l’ex-
portació i la internacionalització empresarial 
per part de les administracions i polítiques pú-
bliques. També constitueix un fòrum de debat 
per identificar els mercats exteriors més inte-
ressants per a les pimes catalanes. 

• Comissió de Sostenibilitat: enfoca la seva tas-
ca a avaluar i opinar sobre les normatives i 
processos administratius d’inici i canvi d’acti-
vitat empresarial, així com en altres càrregues 
imposades sobre els empresaris per raons me-
diambientals. 

• Comissió de Relacions Laborals: estudia i fa 
propostes sobre dret laboral, de regulació del 
mercat de treball, així com d’altres qüestions 
relacionades (prevenció de riscos laborals, se-
lecció de personal, etc.). 

• Comissió PIMEC Digital: promou i lidera la 
transformació digital en el món empresarial. És 
el punt de trobada que aglutina els principals 
corrents de l’àmbit digital i el debat sobre la 
seva aplicació real al teixit empresarial català. 

Comissions 



Memòria PIMEC 2018 |  Què és PIMEC?

19

Fundació PIMEC 

La Fundació PIMEC Acció Social neix amb la 
missió de fomentar uns valors i una cultura em-
presarial renovada i compromesa amb l’entorn, 
fent sensibilització i acompanyant la pime i els 
autònoms per tal que incloguin aspectes socials 
com a factor de competitivitat en la seva dinà-
mica empresarial.  

Oferim tres àrees de suport: · Suport personal a 
l’empresariat per a persones en atur o en serio-
ses dificultats econòmiques, per tal que puguin 
reemprendre o recol·locar-se, recuperant la con-
fiança en si mateixes, i tenir una segona oportu-
nitat. · Integració i diversitat a l’empresa a través 
d’un tècnic d’inserció especialitzat per incloure 
persones que es troben en risc d’exclusió social, 
especialment col· lectius amb discapacitats, jo-
ves amb dificultats per accedir al primer treball, 
persones majors de 45 anys, immigrants, dones 
maltractades per violència de gènere, etc.  

Compromís comunitari mitjançant la participa-
ció de les empreses en el seu entorn més imme-
diat, incidint en qüestions que afecten alhora la 
comunitat/ societat. Estímul al voluntariat em-
presarial, suport per a l’aplicació de mesures de 
conciliació i igualtat, i foment de l’ús de la llen-
gua catalana.
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PIMEC Joves 

El nostre present i futur.

Punt de trobada de joves empresaris i empresàries 
de tot Catalunya. Nexe d’unió entre persones joves 
empresàries i emprenedores per tal de compartir 
les nostres experiències, coneixements, contactes 
i negocis mitjançant activitats i serveis específics. 

• Actes i jornades networking 

• Dinars i sopars temàtics  

• Defensa institucional 

• Sessions de contrast  

• Sales de reunions 
Ús gratuït de les sales a seus i delegacions de 
tot Catalunya.  

• Formació 
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Autònoms PIMEC 

L’associació amb més treballadors independents 
de Catalunya. Homes i dones que converteixen 
les seves il·lusions en projectes empresarials, 
que s’autoocupen i creen llocs de treball per a 
altres persones.  

A Catalunya, el col·lectiu dels autònoms està 
format per més de 546.000 persones. Col·lec-
tiu necessari davant de les possibles condicions 
de desprotecció, per contribuir a la seguretat i 
la confiança personal i aportar valor per créixer i 
consolidar els vostres negocis com a autònoms.  

Volem ser facilitadors de l’activitat empresarial 
autònoma:  

• Per definir la vostra oportunitat de negoci més 
eficaçment.  

• Per desenvolupar les habilitats de gestió em-
presarial.  

• Per accedir a la formació que necessiteu.  

• Per accedir a finançament privat i públic.  

• Per poder tenir el millor pla de màrqueting i 
vendes per al vostre projecte.  

• Per fer de les solucions tecnològiques un tram-
polí de consolidació i creixement dels vostres 
negocis. Internet, les xarxes socials i la tecno-
logia mòbil són els grans aliats de l’autònom 
d’avui.  

• Per disposar d’un servei de gestoria adaptat a 
les vostres necessitats.  

• Per tenir la millor cobertura d’assegurances 
adaptada a la vostra activitat.  

• Per disposar dels millors descomptes en di-
ferents sectors. Finalment, ens fixem com a 
objectius la cooperació entre autònoms, con-
vençuts que les aliances estratègiques entre 
emprenedors són una aposta guanyadora en 
l’entorn global actual. 
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Serveis PIMEC 

Especialistes en pimes i persones autònomes:  

• La nostra experiència com a organització em-
presarial.

• El contacte diari amb milers de persones em-
presàries i el coneixement dels seus negocis.  

• La nostra posició d’accés permanent a la infor-
mació sectorial. 

• La relació que mantenim amb totes les insti-
tucions públiques i privades, ens permet tras-
lladar un coneixement únic per acompanyar-te, 
assessorar-te i treballar plegats els recursos i 
solucions per al creixement de la teva empresa. 

Suport actiu a la competitivitat de les pimes i 
persones autònomes 

Suport estratègic a l’empresari: Projectes de 
gestió i creixement com Accelera el Creixement, 
Comerç21, Ben Fet!, o la dinamització de Polí-
gons Industrials. A més de tutoria estratègica i 
executiva, i els programes específics:  
• Dimensiona PIME (Programa d’estratègia em-

presarial). 
• Relleupime (Pla de continuïtat dels negocis). 
• Consolida’t (Consolidació i reinvenció del tre-

ball autònom). 

Assessoria jurídica: Sempre al teu costat per a 
una segona opinió, o suport jurídic en els mo-
ments més importants: impagaments i contrac-
tes, concurs de creditors, registre de marques i 
patents, conflictes laborals, procediments ad-
ministratius, i el  
• Programa de Prevenció de delictes, per a eximir 

la responsabilitat penal empresarial.
 
Internacionalització: Solucions adaptades a 
teva fase d’internacionalització: des del pla es-
tratègic inicial, fins a la consolidació o imple-
mentació a nous mercats. Xarxa mundial amb 
la qual oferim serveis de country manager, mis-

sions empresarials, presència a fires, o el  
• Programa EXPORTA: Estratègia internacional, 

contacte i negociació. 

Finances: Eines de cerca i optimització finance-
ra, finançament per a inversions i projectes, tra-
mitació de subvencions o valoració de projectes; 
destacant els serveis:  
• Campanya impostos (Deduccions Fiscals a la 

Recerca i Desenvolupament). 
• Mercado Financiapyme (Donar-te a conèixer 

davant les principals entitats financeres). 

Responsabilitat social corporativa i medi am-
bient: Eines com l’actualització a la normati-
va mediambiental, estudis energètics, o plans 
d’igualtat i protocol d’assetjament. I els progra-
mes:  
• Pla de Responsabilitat Social: Impulsar, integrar 

i visualitzar la RS a l’empresa.  
• EMPPERSONA: Segona oportunitat, acompan-

yament i integració laboral amb el programa 
INCORPORA.  

• Programa Economia Circular: Optimitzar recur-
sos, sostenibilitat i oportunitats de negoci. 

Màrqueting: Tots els recursos estratègics i di-
gitals: pla de màrqueting, cerca de nous clients, 
webs corporatives, SEO, SEM, xarxes, e-com-
merce, eines de gestió de clients (CRM)... i espe-
cialment els serveis de:  
• Sessions de Networking qualitatiu.  
• APP PIMEC: Àrea socis amb taulell d’anuncis, 

xat i Networking. 

Comunicació: Premsa i relacions públiques, co-
municació corporativa. Actes i jornades. I els 
programes:  
• Programa Comunica’t: Suport a la comunicació 

empresarial en català.  
• Photopress: Servei de comunicació per a pimes. 
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Gestió del talent: Selecció de personal, subven-
cions a la contractació, gestoria laboral, protec-
ció de dades, prevenció de riscos, i a destacar:  

• Agenda de cursos: Formació professional con-
tínua bonificada, subvencionada i online.  

• Pla de Motivació i Desenvolupament: Eines i re-
cursos per afrontar els canvis culturals, noves 
tendències i transformació digital de les orga-
nitzacions. 

Tecnologia i innovació: Certificats digitals, Do-
minis, allotjament, cloud, factura electrònica, ci-
berseguretat, i assessorament i ajudes tecnolò-
giques i a la innovació, a més del:  

• Programa de Transformació Digital: Auditoria 
del grau de digitalització i disseny d’un projec-
te intern que impulsi la transformació digital 
del negoci. 

Suport institucional a pimes, autònoms i 
col·lectius: Participació, influència i impuls de 
polítiques en benefici de les pimes, autònoms i 
col·lectius de Catalunya. 

• Acció de lobby > Representem el 99.8% del 
teixit empresarial a Catalunya, a través de la 
nostra presència a 432 taules de negociació.  

• Suport als col·lectius > Constitució, gestió, 
assessorament i dinamització de gremis, as-
sociacions i clústers de Catalunya, a més dels 
nostres propis col·lectius: Autònoms PIMEC i 
PIMEC Joves.  

• Comissions i sectorials > Som una organització 
multisectorial, i realitzem accions específiques 
a través de comissions, grups de treball i sec-
torials pròpies, com PIMEComerç.  

• L’Observatori de la PIMEC> El nostre departa-
ment d’estudis recopila, realitza i publica indi-
cadors, anuaris i informació útil a nivell agregat, 
sectorial, territorial o per dimensió empresarial.  

• Relacions Laborals > Participem activament en 
la Negociació Col· lectiva, l’acció en matèria de 
dona, igualtat, gestió del temps i immigració, la 
prevenció de riscos, i la mediació i conciliació 
laborals.  

• Internacional > Representem internacional-
ment les pimes i autònoms de Catalunya, i a la 
UE a través de la nostra oficina a Brussel·les, i 
la nostra participació a la patronal europea de 
pimes, SME United. 
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Formació i Ocupació

• Publicació informe “Estat actual de l’atenció 
de la formació en els gremis i associacions de 
PIMEC” i propostes de futur el 22 d’octubre de 
2018. ▲

• Formació sobre FP Dual per a gremis i associa-
cions el 6 de novembre de 2018. ▲

• Presentació recomanacions Informe “Models 
d’aprenentatge i pràctiques” del Consell de Re-
lacions Laborals el 12 de juliol de 2018. ▲

• Signatura Conveni amb la UPC per potenciar 
la innovació, la competitivitat i el creixement 
empresarial per mitjà de la transferència de 
coneixement i tecnologia el 5 de desembre de 
2018. ▲

• Presentació de propostes davant el Sistema de 
Empleo Público Estatal i la Fundae, conjunta-
ment amb PIMEM, per a la millora del sistema 
de formació professional per a l’ocupació en 
l’àmbit laboral, el 18 de desembre de 2018. ▲

Relacions Laborals i Negociació Col·lectiva

• Assessorament i acompanyament en el des-
plegament de l’Acord Interprofessional de Ca-
talunya. Signatura de l’Acord Interprofessional 
de Catalunya 2018-2020. ◆ 

• Consolidació del Marc Català de Relacions Labo-
rals a les diferents comissions del Consell de Re-
lacions Laborals de la Generalitat de Catalunya. ◆ 

• Impuls del Tribunal Laboral de Catalunya com 
a organisme extrajudicial de resolució de con-
flictes. Guardonats enguany amb la Placa al 
Treball President Macià. ◆ 

Institucional

◆ Estratègia, gestió i creixement del negoci   ■ Transformació digital   ▲ RRHH i formació   ● Mercat laboral   ★ Noves economies i RSC

• Constitució de la Mesa negociadora del con-
veni col·lectiu d’oficines i despatxos de Cata-
lunya. ◆ 

• Organització d’actes i jornades. Destaca la 
sessió de temporalitat laboral. (Relacions La-
borals i Negociació Col·lectiva). ◆ 
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Oficina de Projectes Europeus

• Representació a la Junta Directiva i als comi-
tès tècnics de SME United i participació en les 
reunions mensuals dels delegats permanents. 
Activitat en el Comitè d’Afers Socials aportant 
les bones pràctiques de la Fundació PIMEC 
sobre la integració dels immigrants i els au-
tònoms, i en el Comitè d’Empresa aportant les 
bones pràctiques digitals de PIMEC sobre l’in-
forme del Parlament Europeu d’implementació 
de la Directiva contra terminis de pagament. ◆ 

• Suport a l’adhesió de la Confederació Empre-
sarial d’Andorra (CEA) a SME United que es 
formalitzà el setembre de 2018 amb la pos-
terior participació del representants de CEA 
a l’assemblea general de SME United del 6 de 
novembre de 2018. ◆ 

• Intensificació de les relacions amb altres pa-
tronals europees membres de SME United, com 
CNA i Confartigianato (Itàlia), WKÖ(Àustria), 
MKB (Holanda), UNIZO (Bèlgica), ZDH (Ale-
manya) i Türkonfed (Turquia). En la mateixa 
línia, s’han explorat projectes de cooperació 
internacional entre patronals en el marc de 
programes europeus com Labor Int, Erasmus+, 
ENI CBC MED, SUDOE i POCTEFA. ◆ 

• Establiment de relacions amb diputats del 
Parlament Europeu i alts funcionaris de la Co-
missió Europea, com Ramon Tremosa/ALDE 
i Francesc Gambús/PPE, Maria Vigliarolo de 
la Direcció General (DG) de Mercat Interior 
i Pime, Susan Bird de la DG d’Afers Socials, i 
Idaira Robayna de l’Agència Europea per a les 
Pimes (EASME). L’objectiu de les trobades era 
presentar la delegació i els eixos del treball de 
PIMEC a Europa. ◆

• Informació als socis de PIMEC sobre les activi-
tats de la Delegació de PIMEC a Brussel·les, per 
mitjà de butlletins en línia i una conferència a 
PIMEC Barcelona el març del 2018. ◆

Observatori

• Anuari de la pime catalana 2018 (juliol 2018), 
amb la inclusió del monogràfic “Dimensió i di-
namisme empresarial de la indústria catalana. 
Una aplicació a partir de registres comptables 
2003-2015”. ●

• Elaboració de 13 estudis monogràfics de la 
sèrie INFORMES PIMEC, amb la novetat d’es-
tudis d’estructura economicofinancera de les 
províncies i de tres comarques catalanes. Pe-
riodicitat aproximada: un informe al mes. ●

• Indicadors econòmics de PIMEC, una base d’in-
dicadors seleccionats que s’ha mantingut per-
manentment actualitzada. Activitat mensual. ●

• Valoracions periòdiques de registres econò-
mics com ara l’IPC, l’atur i l’afiliació a la Segu-
retat Social. Activitat mensual. ●

• Anàlisis i valoracions puntuals d’iniciatives le-
gislatives i de la conjuntura política amb inci-
dència sobre la petita i mitjana empresa. Acti-
vitats puntuals al ritme dels esdeveniments. ●

Contractació pública

• Es constitueix el Grup de treball de contracta-
ció pública el 15 de febrer. ●

• Anàlisi dels aspectes de la nova Llei de con-
tractes del sector públic el 14 de març. ●

• Participació a la jornada “La nova llei de con-
tractes del sector públic” a Tarragona el 31 de 
maig; a la jornada “Aspectes destacats per a 
les pimes de la nova llei de contractes del sec-
tor públic” a Falset el 23 de juliol; i en la I Fira de 
contractació pública, promoguda per l’Ajunta-
ment de Barcelona el 20 de novembre. ●
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Baix Camp

• Reunions institucionals amb entitats de la co-
marca, destacant la mantinguda entre l’alcalde de 
Reus i la Comissió Executiva de PIMEC Baix camp, 
amb la participació del president Josep González 
el 3 d’octubre. ◆ 

• Constitució de l’Associació d’Empresaris i Pro-
pietaris dels Polígons Industrials de Reus (APIR) 
amb l’objectiu d’aglutinar i defensar els interessos 
comuns dels empresaris i propietaris de tots els 
polígons de Reus el 19 d’abril. ◆ 

• PIMEC Baix Camp s’ha adherit, el passat 6 de no-
vembre, a la Declaració per a l’Impuls de la Con-
certació Territorial al Camp de Tarragona. Decla-
ració de la Cessetània. ◆ 

• S’ha realitzat una jornada de gran format sota el 
títol “III Fòrum de Màrqueting i vendes de la pime”, 
amb la participació de la coach Mònica Mendoza, 
a la qual han assistit 113 empresaris. 13-12-18. ▲

• S’han impartit 16 cursos que sumen un total de 
480 hores de formació subvencionada i en què 
han participat més de 160 alumnes. ▲

Baix Llobregat – L’Hospitalet

• Jornada “Apeus” el 20 d’abril sobre els pros i con-
tres d’aquest projecte en el sector de Comerç, i el 
25 d’octubre sobre els nous processos de millora 
a les empreses del sector logístic sota el títol “La 
millora dels processos logístics dins de l’empresa”. 
▲

• Diferents tallers com, per exemple, el de networ-
king el 26 d’abril; un curs formatiu per saber con-
nectar amb els teus futurs clients, o el d’inter-

nacionalització a Castelldefels i Esplugues de 
Llobregat els dies 25 de gener i 28 de juny, sobre 
les oportunitats de venda a l’estranger per a les 
empreses del territori. ▲

Territorials
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• Jornada “Reptes de la FP al Baix Llobregat” el 3 de 
maig sobre el paper dels centres de formació en 
l’ajust entre l’oferta i la demanda. ▲

• Jornada “ICEX; finançament per a la internacio-
nalització de les pimes” el 30 de maig sobre la 
problemàtica de les pimes per obtenir finança-
ment per als seus processos d’internacionalitza-
ció. ▲

• Jornada “El nou reglament europeu de protecció 
de dades” el 21 de juny sobre el nou reglament de 
la Unió Europea de protecció de dades i els canvis 
en les obligacions de les empreses. ▲

Catalunya Central

• Establiment de col·laboracions amb les admi-
nistracions locals: Projecte d’Ocupació Bages 
Industrial (OBI), Pacte de Ciutat, Plataforma per 
la rebaixa de l’IBI, Consorci Viari de la Catalunya 
Central, i disseny del Pla Industrial del Bages. ◆ 

• Augment de la presència a nivell institucional, en 

els diferents actes organitzats al territori, i una 
col·laboració més estreta amb les entitats de les 
diferents comarques. ◆ 

• Formació especialitzada i subvencionada per co-
brir les necessitats de l’empresariat. Realització de 
17 cursos subvencionats a la Seu de Manresa i de 
28 jornades arreu del territori. ▲ 

Girona

• Adhesió de Metall Girona com a soci col·lectiu de 
PIMEC i incorporació a la Comissió Executiva el 
desembre de 2018. ◆

• Més de 1.000 hores de formació presencial, en 38 
cursos. ▲

• 6 trobades de socis d’àmbit comarcal, amb més 
de 70 participants, i 23 actes per informar i asses-
sorar les empreses. (Girona). ●
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Lleida

• Inauguració de la nova seu territorial amb el Molt 
Honorable President de la Generalitat de Cata-
lunya, Sr. Quim Torra i Pla, el 28 de setembre. ◆

• Primera edició de l’acte LleidaEmpresa 2018 de la 
Fundació PIMEC i PIMEC Lleida, amb la participa-
ció de 350 assistents el 8 de novembre. ◆

• Implementació del cicle de xerrades “PIMEC: ex-
periències amb casos d’èxit de diferents sectors”. 
19-03-2018. ●

• Entrada a PIMEC Lleida de l’associació d’em-
presàries i professionals d’Ap! Lleida, antiga Fun-
de. 30-10-2018. ●

• Presentació del clúster de logística amb la parti-
cipació de més de 50 empresaris del sector. 03-
05-2018. ●

Maresme – Barcelonès Nord 

• Col·laboració amb les entitats públiques per con-
solidar el posicionament com a referència per a 
les empreses i de la indústria del territori. ◆

• Organització de diverses jornades i actes per 
tot el territori, col·laboracions en fires de co-
merç, etc. ◆

• Referent de la formació de treballadors i empre-
saris tant a Mataró, Pineda de Mar o Badalona, 
amb més de 30 formacions al llarg del 2018. ▲
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• En l’àmbit institucional el fet rellevant de l’any és 
que s’ha produït el relleu del president territorial, 
que ha deixat el seu lloc com a tal, el Sr. Ambròs 
Martínez, el qual va tenir com a fita la implantació 
d’una delegació al territori i la seva consolidació 
fins al juny del 2018. Agafa el relleu l’expresident 
de joves del territori Sr. Joan Pera. Renovació del 
50% de la comissió territorial en aquesta nova 
etapa. 

• Elecció d’un nou president a PIMEC Joves del te-
rritori. Carlos Martínez substitueix al senyor Joan 
Pera. 

Tarragona

• Reunions institucionals amb els principals ajunta-
ments de la província, així com amb la Diputació 
de Tarragona, Port de Tarragona, rectorat de la 
URV, Delegació del Govern tant del Camp de Ta-
rragona com de TTEE. ●

• Després del procés electoral, hi ha un canvi a la 
presidència de PIMEC Tarragona i el Sr. Joaquim 
Sendra, després de 12 anys en el càrrec, deixa la 
presidència al Sr. Jordi Ciuraneta.

Terres de l’Ebre

• Signatura de convenis de col·laboració amb l’Ajun-
tament d’Amposta i amb l’Ajuntament de l’Aldea 
amb la voluntat de contribuir al desenvolupament 
i la promoció del teixit empresarial. ◆

• Inici del projecte per dinamitzar els polígons in-
dustrials d’Amposta (Oriola i Tosses). Com a pri-
mer pas, s’han constituït les associacions de pro-
pietaris i empresaris corresponents. ◆

• Creació de 4 grups de treball, formats pels mem-
bres de la Comissió Executiva, per tractar diversos 
temes com el turisme, les infraestructures, el sec-
tor agroalimentari i l’atenció al soci. ◆

• S’han potenciat les jornades d’interès empresarial 
i s’ha realitzat un total de 20 cursos al territori que 
sumen més de 670 hores de formació empresarial 
i han comptat amb la participació de més de 260 
alumnes. ▲

• Acte de reconeixement als socis amb més de 10 
anys d’antiguitat, amb un dinar d’empresaris amb 
l’alcalde d’Amposta i el president de PIMEC Terres 
de l’Ebre el dia 8 de juny. 

Vallès Occidental

• Participació durant tot l’any de forma activa en 
el Pacte per a la Reindustrialització dins del grup 
impulsor, coordinant diferents reunions institucio-
nals per posar en valor el teixit productiu del terri-
tori i fer accions en diferents àmbits. ◆

• Jornada amb la rectoria de l’UAB dins de les ses-
sions “Diàlegs d’Economia Productiva”, amb la 
CIESC i la Cambra de Comerç de Sabadell, per 
debatre les necessitats de transferència de co-
neixement universitat-empresa (22 de febrer). ◆

• Reunió de treball i visita a l’Aeroclub de Sabadell 
amb l’Executiva de PIMEC Vallès Occidental. Po-
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sicionament sobre la importància estratègica de 
l’Aeroport de Sabadell a la comarca (6 de març). ◆

• Com a resultat de l’obertura del punt d’atenció a 
les empreses a Terrassa, es fa un acte de gran for-
mat sota el títol Torna la recessió? Perspectives 
Econòmiques 2019, amb la ponència del professor 
Gonzalo Bernardos i amb l’assistència del mes 170 
empreses (13 de desembre). ◆

• Participació a la 2a edició de la Fira Sabade-
ll Orienta: Apropa’t a la FP amb un estand propi 
informant alumnes sobre oportunitats de treball a 
la pime, els dies 2 i 3 de març. ▲

Vallès Oriental 

• III Fòrum de Màrqueting i Vendes de la Pime 2018: 
El 15 de novembre es va dur a terme al Casino de 
Granollers, amb la participació de destacats po-
nents en aquestes matèries. ◆

• L’economista Oriol Amat va omplir el 23 d’octubre 
la sala del Teatre Auditori de Granollers en una 
xerrada sobre la situació econòmica actual i les 
expectatives per al 2021. ◆

• La taula Vallès Oriental, formada per 29 dels 39 
Ajuntaments de la comarca, el Consell Comarcal, 
els sindicats CCOO i UGT, les patronals PIMEC i 
UEI, ha presentat l’anàlisi dels reptes i oportuni-
tats de la comarca dins el Pla Estratègic de Des-
envolupament Econòmic i Local, així com el full 
de ruta i el pla d’acció dels agents econòmics de 
la comarca els propers anys. Les línies estratègi-
ques i actuacions s’emmarquen en 5 eixos: Pacte 
industrial comarcal, Formació, Infraestructures 
comarcals, Millora de l’ocupació, i la Diversificació 
econòmica. ●

• Mor als 77 anys el president de PIMEC Vallès 
Oriental Vicenç Paituví. 

• PIMEC Vallès Oriental ret homenatge als socis 
amb mes antiguitat de la Comarca. 
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Sectorials

Agroalimentària

• Participació activa en el projecte Ben Fet! per 
conscienciar el consumidor, en el grup de treball 
del RIS3CAT de Gastronomia, i en el Codi de Bo-
nes Pràctiques Comercials de la cadena. ◆

• Participació a l’Alimentària Catalunya, tant en els 
projectes transversals com liderant el grup de tre-
ball de millora de les pràctiques comercials, des-
envolupant i potenciant, entre altres qüestions, un 
contracte entre productor i client. ◆

• Participació en el dictàmens del CTESC respec-
te a diverses normatives com la Llei de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic, el Consell Català de la Innovació Agroa-
limentària o el Reglament de les Organitzacions 
Interprofessionals Agroalimentàries. ◆

• Establiment d’un marc de relació institucional i 
de col·laboració amb els màxims interlocutors del 
sector agroalimentari de Catalunya, participant 
activament en els diferents organismes governa-
mentals i òrgans col·legiats. ◆

Comerç

• Negociació i signatura del Conveni Col·lectiu de 
Comerç General de Catalunya, el 30 de juliol, es-
sent PIMEComerç l’única part patronal. ◆

• Participació en l’elaboració de l’Avantprojecte de 
Llei de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana 
de Catalunya (APEU) el 26 d’octubre. ◆

• Edició i publicació del tercer llibre La ruta del co-
merç divers a Barcelona: Sants-Montjuïc, de la 
col·lecció “Nosaltres també fem ciutat”. ◆

• Publicació del web de PIMEComerç i constitució 
de l’Observatori de comerç, que conté els estudis, 
indicadors i posicionaments de la sectorial, així 
com el recull normatiu del sector. ●

• Col·laboració en el projecte Inclou Futur amb la 
Fundació PIMEC i l’Ajuntament de Barcelona per 
inserir al mercat de treball persones amb disca-
pacitats diverses, a través de Gremis sectorials. ★

Formació i Ocupació

• Jornada: Reptes de la FP al Baix Llobregat. El pa-
per dels centres de formació en l’ajust entre l’ofer-
ta i la demanda (3 de maig de 2018).  ◆

• Jornada conjunta amb PIMEM: Els contractes for-
matius, una gran oportunitat (15/5/2018). ◆

• Workshops: Com implementar un pla d’igualtat al 
centre de formació (3/10/2018); i Nous programes 
Singulars, amb la col·laboració del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya (13/10/2018). ◆

• Presentació de les inquietuds i propostes del sec-
tor davant el departaments de Treball i d’Ensen-
yament, i grups parlamentaris.  ◆

• Increment de l’oferta formativa executada a les 
nostres Seus i Delegacions amb un total de 460 
cursos, 16.500 hores de formació i 5.800 partici-
pants.  ◆

• Constitució de l’agrupació 2018 de centres de 
formació liderada per PIMEC amb més de 50 en-
titats associades per concorre conjuntament a la 
nova convocatòria del Consorci per a la Formació 
Continua de Catalunya. Juliol 2018. Gestió del ta-
lent i Formació. ▲
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Logística – Clúster Logístic de Catalunya

• Participació al Saló Internacional de la Logística 
(SIL) amb un estand col·lectiu a disposició de tots 
els socis que hi van voler participar. ◆

• Organització, conjuntament amb el Prat Empre-
sarial i l’Ajuntament del Prat de Llobregat, de la 3a 
jornada anual de logística i infraestructures. ◆

• Elaboració i presentació, en el marc del Saló Inter-
nacional de la Logística de l’estudi: contribució de 
la logística a l’economia. ●

• Marc de relació institucional i de col·laboració 
amb interlocutors de la logística a Catalunya, 
participant activament en els diferents organis-
mes governamentals i òrgans col·legiats. ◆

• Participació en el projecte de l’Institut Nacional de 
Seguretat i Higiene en el Treball del Ministeri d’Ocu-
pació i Seguretat Social per elaborar una guia de 
prevenció de riscos en el sector de la Logística. ◆

Metall

• Incisió en la demanda de poder participar activa-
ment 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’ob-
jectiu de donar veu a tots els subsectors i pimes 
afectats pel conveni col·lectiu i d’augmentar la 
competitivitat de les empreses. ●

• Estructurar la representació patronal i potenciar 
la col·laboració amb patronals provincials. ●

• Mantenir contactes institucionals amb altres 
agents vinculats al sector de l’administració pú-
blica i del món sindical. ●

• Detectar i incidir en la resolució de problemàti-
ques dels subsectors i empreses del metall, pres-
tant especial atenció a la formació professional, al 
finançament i a la internacionalització. ◆

Turisme 

• Establiment de 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. ★

• Participació en els debats oberts a la ciutat de 
Barcelona sobre totes les qüestions relatives al 
turisme de la ciutat i establiment d’un marc de 
relació institucional i de col·laboració amb els 
màxims interlocutors del sector turístic de Cata-
lunya, participant activament en els diferents or-
ganismes governamentals i òrgans col·legiats. ◆

• Seguiment de mesures i normatives que afecten 
el sector, incidint en l’aprovació del Reglament de 
l’Impost sobre les estades en establiments turís-
tics, analitzant el Projecte de Llei sobre la propie-
tat intel·lectual i el codi d’accessibilitat de Cata-
lunya. ●

• Participació en el Projecte impulsat pel Consell 
Català de l’Alimentació del Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació contra el 
malbaratament alimentari. ★

• Participació en el II Congrés de la Cuina Catalana. 
Projecte impulsat per la Fundació Institut Català 
de la Cuina, universitats catalanes i PIMEC. ◆

Serveis de Salut i Socials

• Establiment d’un marc de relació institucional i 
de col·laboració amb interlocutors de l’àmbit de la 
Salut i del Social a Catalunya, participant activa-
ment en els diferents organismes governamentals 
i òrgans col·legiats. ◆

• Incorporació dels col·lectius de referència del sec-
tor com la Unió Catalana d’Hospitals, la Federació 
ECOM i el Consorci de Salut i Social. ◆

• Elaboració d’un document de propostes de tots els 
col·lectius que presenten serveis de salut i socials. ◆
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Comissions

Comissió Dona i Empresa

• El 20 i el 21 novembre es va celebrar el I Con-
grés Internacional Dona i Empresa de PIMEC 
amb més de 230 assistents, un total de 130 re-
presentants d’entitats o persones empresàries 
i 13 associacions de dones i responsables 
d’igualtat dels diferents agents socials de Ca-
talunya. Van ser-hi presents 3 continents: Eu-
ropa, Amèrica i Àfrica. ★

• Alta al Consell Nacional de les Dones de Ca-
talunya (CNCD) per tal d’incidir en la matèria 
d’igualtat de gènere en l’esfera empresarial. ★

Comissió Economicofiscal

• Debat sobre la fiscalitat de les pimes i els au-
tònoms a Catalunya amb la participació del 
Sr. Albert Castellanos Maduell, secretari d’Hi-
senda del Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda de la Generalitat, i de la 
Sra. Marta Espasa Queralt, directora general de 
Tributs i Joc (22 de febrer). ◆

• Presentació dels resultats de l’enquesta elabo-
rada per PIMEC sobre el SII i comunicació dels 
resultats: Un 85,5% de les pimes catalanes 
creu que la implantació del Subministrament 
Immediat d’Informació no ha suposat cap 
avantatge. ◆
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• Es fan públics diversos posicionaments de l’en-
titat: es considera necessari establir un Impost 
de Societats que permeti equiparar el tipus 
efectiu de pimes i grans empreses, i que el pro-
jecte de Pressupostos de l’Estat sigui expansiu 
en despesa corrent, just en inversions i amb re-
formes profundes, entre altres. ◆

Comissió d’Energia

• El Sr Josep Puig presenta a la comissió d’ener-
gia el projecte eòlic comunitari, iniciativa pio-
nera en matèria de generació sostenible. 23 de 
gener de 2018. ★

• El president de la comissió d’energia, Joan Vila, 
participa a la jornada Transició energètica i in-
dústria al Col·legi d’Enginyers Industrials 21 de 
març 2018. ★

• S’aborda amb grups parlamentaris del Congrés 
de Diputats la proposició no de llei sobre po-
tència estacional. 27 de març de 2018. ★

• Trobada institucional de la comissió amb el Sr. 
Jorge Sanz de Nera, president de  la Comisión 
de Expertos para la Transición Energética del 
Congrés dels Diputats. El Sr. Sanz i el Sr. Sala 
presenten els treballs de la comissió. 22 de 
maig de 2018. I trobada institucional amb el Sr. 
Pere Palacín, director general d’Energia, Mines i 
Seguretat Industrial, i el professor Morente, di-
rector de l’IREC, per parlar sobre el pla estratè-
gic de Biogàs. 4 de juliol de 2018. ★

• Es fan públics, mitjançant nota de premsa, els 
següents posicionaments de l’entitat: PIMEC 
valora positivament que el Govern espan-
yol obri la porta a corregir el greuge sobre els 
peatges elèctrics i demana que ho faci amb la 
màxima urgència. PIMEC no està d’acord amb 
la graduació dels peatges elèctrics que con-
templa el Govern espanyol perquè fa menys 
competitives les pimes catalanes. ★

Comissió Internacional

• Participació al I Fòrum Catalunya-Àfrica del 
sector agroalimentari celebrat a Accra (Gha-
na), amb una presentació sobre les polítiques 
de suport a pimes i reunions amb diverses en-
titats africanes com la Cambra de Comerç 
d’Abuja i el Ministeri d’Agricultura de Sierra 
Leone, entre altres. ◆

• Redacció d’una guia per a empresaris sobre el 
Brexit davant la imminent sortida del Regne 
Unit de la Unió Europea. ◆

• Acord de col·laboració entre PIMEC i la Uni-
versitat de Shenandoah per fomentar la incor-
poració de joves estudiants americans a les 
pimes catalanes i promoure així les relacions 
comercials entre ambdós mercats. ▲

• Presentació a PIMEC de l’Estratègia Europea 
dels Plàstics de la mà de la directora general de 
Medi Ambient de la Comissió Europea, Joanna 
Drake, que coincideix amb l’ambiciós programa 
d’Economia Circular de PIMEC per tal que les 
empreses es puguin adaptar a la nova regula-
ció de major protecció mediambiental. ★

Comissió de Relacions Laborals

• Elaboració de propostes de reforma laboral i 
interlocució amb els partits polítics per millorar 
la seguretat jurídica de les empreses. ◆

• Anàlisi mensual de l’evolució de la negociació 
col·lectiva. ◆

• Impuls de les dinàmiques de networking entre 
els membres de la Comissió Laboral i el conjunt 
d’agents del seu entorn. ◆

• Potenciació de la relació de l’entitat amb el 
món acadèmic i els interlocutors habituals en 
matèria de relacions laborals. ◆
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Comissió de Sostenibilitat

• Hem enfocat la comissió cap a l’Economia Cir-
cular, incorporant-hi nous membres i cohesio-
nant l’equip de treball. ★

• Hem signat l’adhesió a l’Observatori Circular 
de Catalunya i hi participem activament. ★

• Hem guanyat un projecte europeu amb el qual 
hem format 12 empresaris/àries en Economia 
Circular. ★

• Hem organitzat una jornada amb Joanna 
Drake sobre la Plastics Strategy de la UE, així 
com jornades sobre la gestió dels residus. ★

• Estem desenvolupant una eina de circularitat 
per pimes. ★

Comissió PIMEC Digital

• Important augment del servei Pimefactura, 
amb més de 20.000 usuaris entre empreses i 
autònoms. ■ 

• Participació en la Fira de Contractació Pública 
organitzada per l’Ajuntament de Barcelona el 
20 de novembre. ■ 

• Organització de la jornada “Canvis normatius 
en facturació: nova llei de Contractes del Sec-

tor Públic i nou Estàndard Europeu”, amb la 
participació dels principals fabricants de pro-
gramari de facturació, administracions públi-
ques i experts en contractació pública. ■ 

• Participació en la fira Advanced Factories, lloc 
de referència per a les empreses industrials 
que vulguin explorar els avanços tecnològics 
i industrials, amb una clara orientació a la in-
dústria 4.0. ■ 

• Participació en el BIZ Barcelona, amb consul-
tors especialistes en màrqueting digital. ■ 
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• Nous acords de col·laboració amb terceres em-
preses que ajuden a la competitivitat dels socis, 
amb avantatges i descomptes especials. ◆

• Realització d’una enquesta en les visites de la 
patronal als socis per detectar necessitats i pro-
postes per part de les pimes i els autònoms. ●

• S’ha introduït durant l’any 2018 l’enquesta te-
lefònica, per tal d’avaluar la satisfacció del 
soci després de qualsevol trucada telefònica. 
Es demana als socis que avaluïn les seves tru-
cades de major a menor satisfacció entre el 0 
i el 5, i en cas que hi hagi valoracions baixes 
s’analitzen les causes i es proposen solucions 
de millora.

• També s’ha fet l’enquesta automàtica de ser-
veis, per determinar el grau de satisfacció del 
soci després de fer-li un servei de pagament, 
i el mateix en cas que s’hagi pressupostat un 
servei i finalment no s’hagi contractat, per 
analitzar l’atenció i satisfacció rebudes.

• Seguiment i resolució de totes les queixes i 
propostes 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.

Atenció al soci
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Fundació

• Acompanyament a 280 persones amb dificul-
tats per aconseguir una segona oportunitat. 
Un 43% ho han aconseguit. Es crea el I Premi al 
Reconeixement de la segona oportunitat em-
presarial en el decurs de la Nit Solidària, dins 
dels Premis Pimes. ★ 

• Sensibilitzar i acompanyar les pimes en el des-
envolupament d’accions de responsabilitat so-
cial, per tal que les ajudin en la seva competiti-
vitat i els facilitin aquesta nova manera de ser 
i fer empresa d’acord amb l’Agenda 2030. ★

• Hem continuat promovent accions de solidari-
tat empresarial. S’han realitzat unes 1.800 ho-
res d’assessorament del voluntariat i s’ha con-
tinuat amb les campanyes de Nadal solidari. ★

• Seguim fent de pont unió entre el món social i 
empresarial; s’han incorporat 4 noves entitats 
a la nostra xarxa: Creu Roja, La Confederació, 
Specials Olympics i Associació Coworking de 
Catalunya. ★
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• Conveni de col·laboració entre PIMEC Joves i 
ATICCO per oferir un espai de coworking als so-
cis de PIMEC Joves en condicions avantatjoses 
i per fer activitats conjuntes (Juliol 2018). ◆

• Organització de 32 activitats per tot Catalun-
ya (networkings, afterworks, tastos i maridat-
ges, etc.) amb més de 900 assistents. ◆

Joves

• Visita a les instal·lacions d’Inditex a Arteixo 
(Galícia) i trobada amb l’Associació de Joves 
Empresaris de Galícia, l’abril de 2018. ◆

• Al novembre va tenir lloc a Lleida la Trobada 
anual PIMEC Joves Day amb les comissions 
executives de PIMEC Joves de tots els territoris 
i una visita a les instal·lacions de San Miguel. ◆



42

◆ Estratègia, gestió i creixement del negoci   ■ Transformació digital   ▲ RRHH i formació   ● Mercat laboral   ★ Noves economies i RSC

Autònoms

• Participació activa en la Subcomissió per a 
l’estudi de la reforma del RETA del Congrés dels 
Diputats amb la presentació de propostes en 
defensa dels treballadors autònoms, incidint 
en temes claus com la necessitat d’establir un 
sistema de cotització en funció dels ingressos 
reals del col·lectiu, l’aprovació d’un règim san-
cionador per a la morositat i la revisió de tots 
els aspectes relacionats amb la protecció so-
cial i el sistema de pensions. ●

• Ponents de l’estudi ‘La situació del treball au-
tònom a Catalunya 2017’ del CTESC, que fa 
una diagnosi de la situació i l’evolució del tre-
ball autònom amb consideracions i recomana-
cions dirigides al Govern de la Generalitat amb 
l’objectiu d’assessorar-lo en l’elaboració de po-
lítiques relacionades amb el treball autònom. ●

• Participació en el programa ‘Consolida’t’ de 
suport a la consolidació, l’enfortiment i la rein-
venció del treball autònom subvencionat pel 
departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat de Catalunya. ◆

• Trobada Institucional amb la Directora provin-
cial de Barcelona de la Tresoreria General de 
la Seguretat Social, per explicar les inquietuds 
respecte a l’ordre ministerial ESS/214/2018, 
d’1 de març de 2018, que modifica l’OM 
ESS/484/2013 per la qual els treballadors au-
tònoms s’han d’integrar en l’administració 
electrònica. ■

• Jornades arreu del territori sobre la nova Llei 
del Treball Autònom en les que han participat 
els principals grups parlamentaris estatals, 
magistrats de les Sales Socials del TS i del 
TSJC i els agents socials de Catalunya, així 
com una sobre un dels temes de futur sota el 
títol ‘Les plataformes digitals i el marc laboral: 
reflexions de futur’. ◆
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• Consolidació del projecte a través de la dota-
ció d’estructura mínima, dels òrgans de govern 
existents (Comitè Director, Comissió agroa-
limentària i Comissió de serveis), i redefinint 
l’argumentari de la marca de les empreses ca-
talanes compromeses amb la qualitat, el terri-
tori i la feina ben feta. ◆

• Definició d’iniciatives concretes de networking, 
com la participació en la 1a Jornada de reflexió 
a IESE i en la 1a edició dels ‘Sopars Networ-
king’. ◆

• Participació grupal, sota el paraigua del Ben 
Fet!, en fires i congressos d’impacte rellevant, 
com la Fira Alimentària 2018. ◆

• Execució d’una agenda de relacions institu-
cionals bidireccional amb organismes i enti-
tats com la Generalitat de Catalunya, ACCIÓ, 
PRODECA, la Diputació de Barcelona, el Clús-
ter Gourmet, etc. ◆

• Definició d’un pla de comunicació explicant el 
projecte i els seus objectius, aprofitant tots els 
canals existents amb campanyes tant globals 
com puntuals, accions personalitzades, esde-
veniments, xarxes socials, etc. ◆

Ben Fet! 
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Serveis

Desenvolupament econòmic i territorial

• El 9 de març es va iniciar la 7a edició del pro-
grama Accelera el Creixement. Ja han passat 
per aquest programa 347 empreses de la pro-
víncia de Barcelona. ◆ 

• Estudi d’impacte de les tres primeres edicions 
del programa Accelera el Creixement amb re-
sultats molt positius: increment del 21% de la 
plantilla, d’un 27% de la facturació i en un 87% 
dels beneficis (BAI). ◆ 

• El 25 d’abril es va iniciar la 2a edició del projec-
te Comerç21 per ajudar 50 comerços més de la 
província de Barcelona. ◆ 

• Participació en el projecte PECT Priorat per 
fomentar el comerç innovador i sostenible al 
Priorat (anys 2018-2020). ★

Internacional

• Participació en el Grup de Treball sobre Barre-
res a la Internacionalització, liderat per ACCIÓ, 
amb l’objectiu d’elaborar una anàlisi dels prin-
cipals obstacles a la internacionalització em-
presarial amb propostes per resoldre-les. ◆

• Més de 100 empreses han confiat en nosaltres 
per ajudar-les en els seus processos d’interna-
cionalització: plans estratègics internacionals, 
recerca de clients i distribuïdors potencials, 
acompanyament a fires, subcontractació d’ex-
port managers a temps parcial, etc. S’han atès 
més de 250 consultes gratuïtes als socis. ◆

• S’han organitzat 15 jornades i 47 entrevistes amb 
experts a tot el territori comptant amb la partici-
pació de més de 180 empreses en actes i tallers, 
i més de 190 en entrevistes amb experts. ▲ 
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• Hem assolit la inserció laboral de 200 persones 
en situació d’atur dins els programes 30 Plus i 
Fem Ocupació per a Joves, donant suport a la 
subvenció a la contractació en 187 empreses. ★

• Hem iniciat la gestió de 3 nous projectes en el 
marc de Garantia Juvenil a través del progra-
ma Singulars 2018. A través d’aquest projectes 
s’atendrà més de 440 joves a les comarques 
del Barcelonès, Vallès Oriental i Baix Llobregat. 
L’objectiu del projecte és la inserció a través 
d’un itinerari d’orientació, formació i acompan-
yament en la recerca de feina. ★

Jurídic

• Signatura de diversos acords de col·laboració 
amb dos despatxos d’advocats de Lleida, per 
tal de donar un servei més proper al territori i 
amb dos proveïdors més en protecció de dades, 
negociació d’un nou servei de revisió integral en 
prevenció de riscos que es materialitzarà al llarg 
de l’any 2019, i negociació amb diferents proveï-
dors en matèria de compliance. ◆

• Reforç del departament Civil-Mercantil per 
poder oferir al soci assessorament i servei en 
confecció i revisió de contractes mercantils, 
concurs de creditors de persona jurídica i físi-
ca, elaboració de protocols familiars i assesso-
rament en la successió familiar d’empresa des 
de l’estricte àmbit jurídic, etc. ◆

• Incidència en el compliment i l’obligatorietat de 
totes les empreses d’adaptar-se al nou regla-
ment europeu de protecció de dades que va 
entrar en vigor el 24 de maig. Sobre aquesta 
qüestió, s’ha donat servei a un total de 82 em-
preses el 2018 i s’han fet 10 jornades informa-
tives arreu del territori català. ●

• Informar i incidir sobre l’obligatorietat de tenir un 
protocol d’assetjament sexual i per raó de gènere 
a les empreses, ja que és obligatori i moltes pi-

Medi Ambient

• Llançament del Programa d’Economia Circular 
(juliol de 2018), per ajudar les pimes a definir 
una estratègia circular. ★

• Ateses més de 272 consultes sobre temes nor-
matius o de gestió. ★

• Execució del projecte de Simbiosi Industrial en 
els polígons de les Franqueses i Fornells de la 
Selva. ★

• Hem organitzat trobades amb experts sobre 
els ajuts per a projectes d’Economia Circular i 
sobre les ISO, així com una jornada sobre emis-
sions a l’atmosfera.★

• Hem iniciat un projecte sobre el malbarata-
ment alimentari. ★

Recursos Humans i Formació

• Més de 1.200 persones han estat ateses i han 
rebut assessorament i orientació professio-
nalitzadora als diferents punts d’actuació del 
Programa d’Orientació i Acompanyament a la 
Inserció; s’han inserit laboralment el 33% dels 
participants. ★
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mes creien no tenir cap obligació al respecte. ★

• Diverses xerrades en matèria d’igualtat i pre-
venció de l’assetjament sexual i per raó de gè-
nere a les empreses: a Barcelona el 3 de juliol i el 
3 d’octubre de 2018, i a Girona el 18 d’octubre. ★

• Atenció de 2.039 trucades. Segons els registres 
de 2018, aquesta dada deu ser considerada 
com un mínim, ja que no totes les trucades es 
poden registrar. Sobretot aquelles que es fan 
directament als telèfons mòbils quan el perso-
nal és fora de les oficines.

Tecnologia i Innovació

• Execució del primer programa de Transforma-
ció digital, amb participació de 20 empreses i 6 
consultors especialistes en diferents matèries 
relacionades amb aquesta temàtica. ■

• Migració dels serveis del nostre Internet Servi-
ce Provider, amb especial interès en la migra-
ció dels serveis de correu electrònic a tecno-
logia ZIMBRA, amb la qual els socis disposen 
de les mateixes prestacions que altres serveis 
de correu avançat, però amb costos molt més 
ajustats i atenció personalitzada. ■

• Publicació a la pàgina web de FACeB2B, l’ho-
mologació del servei Pimefactura com a pres-
tador de serveis de facturació electrònica per 
a la gestió de les factures en la Plataforma de 
Distribución de Facturas Electrónicas entre 
Empresas, FACeB2B. ■

• Finalització del projecte EU-eInvoicing, fi-
nançat pel programa CEF Telecom de la CE per 
fomentar un ecosistema digital i interoperable 
dins la UE. ■

• Renovació de l’acord de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Barcelona per donar suport 
en matèria de facturació electrònica als pro-

veïdors del consistori, a entitats vinculades i al 
personal receptor d’aquestes. ■

Consultoria Estratègica i Finançament

• Seguim amb l’impuls i la consolidació del servei 
Relleupime, augmentant la col·laboració amb 
ens locals, i amb el llançament del Programa 
per a la continuïtat dels negocis. ◆

• Celebració del III Fòrum de Màrqueting i Vendes, 
duplicant l’edició a Granollers i Reus, d’acord 
amb el pla de descentralització de serveis. ◆

• Llançament del servei Dimensiona Pime, per 
detectar les oportunitats i acompanyar les 
empreses en el desenvolupament del seu pla 
estratègic. ◆

• Tres noves edicions del Mercado Financiapy-
me, que acumula més de 200 empreses parti-
cipants, 30 entitats i més de 150 milions d’€. ◆

• Molt bona acollida de la primera Campanya de 
l’Impost de Societats, un servei que identifica 
les activitats de recerca, de desenvolupament 
i d’innovació susceptibles de deducció. ◆
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Comunicació

• Comunicació amb el soci a través dels newslet-
ters: creació de 289 butlletins i 828 enviaments. 
Les cinc campanyes amb més clics han estat 
el formulari de butlletins, els serveis mínims per 
a la vaga del 8 de març, ocupació per a joves, 
regals del Ben Fet! per Nadal, entre altres. ◆

• Organització i execució de 159 actes amb un 
total de 5.875 assistents i sobre 23 temàtiques 
diferents: 59 a Barcelona, 11 a Girona, 11 a Tarra-
gona, 11 a Lleida, 24 a la Catalunya Central, 15 al 
Vallès Oriental, 14 al Vallès Occidental, 6 al Baix 
Llobregat i 8 al Maresme – Barcelonès Nord. ◆ 

• Un total de 7.342 impactes mediàtics amb una 
repercussió econòmica a la premsa (escrita i 
online) de 17.282.996,33€ i més de 600 accions 
comunicatives: 255 participacions, 316 notes 
de premsa, 60 articles d’opinió, 15 trobades in-
dividuals amb directors de mitjans i periodistes 
i 25 convocatòries de premsa. ◆ 

• Gestió i publicació de 121 articles al portal 
Pime al dia. ◆ 

• Creació, redacció i publicació de tres edicions 
de la revista PIMEC News al 2018. ◆ 

Màrqueting

• Imatge corporativa: Coordinació estratègica i 
disseny gràfic, a destacar el I Congrés inter-
nacional Dona i Empresa, Plataforma Pymes i 
Repte Sostenible by Fundació PIMEC. ◆ 

• Gestió canals: Continguts, difusió, manteni-
ment tècnic, estadístiques i coordinació de 
perfils, a destacar el llançament de l’App PI-
MEC i PIMEC Joves, i creació de l’àrea “el meu 
compte web”. ◆ 

• Fires, networkings i altres actes singulars: 
presència a 8 fires, 8 sessions de networking 
qualitatiu, i quasi 200 entrevistes amb experts 
a tot Catalunya. ◆ 

• BBDD i Digitalització: Integració web i CRM, 
nous mòduls d’enquestes, actes i cursos, me-
sures nou RGPD, procediments conversió, va-
loracions trucades i avís pendents. ◆ 

• Suport àrea serveis, captació i fidelització. 
Nova estratègia programes, llançament 5 nous 
programes, i pla descentralització de serveis. ◆ 

Comunicació i Màrqueting
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Representació Institucional

128.000ASSOCIATS

Associacions  
sectorials

Associacions de  
polígons industrials

Taules de  
representativitat

sectorials,  
en les quals  
participen

comissions de 
treball, en les 

quals participen

grups de  
treball en les 

quals participen

persones i  
s’han realitzat

persones i  
s’han realitzat

persones i  
s’han realitzat

reunions  
el 2018

reunions  
el 2018

reunions  
el 2018

Empresaris en òrgans 
de govern i de gestió

274

432

7 7 3

642

col·laboradors

Empleats i 

172
200

20

18
seus, delegacions  

i oficines repartides  
per tot Catalunya  
i una a Brussel·les 251 144 35

36 39 6 
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Atenció al Soci

1.557 321

14,7%
Baix Llobregat

L’Hospitalet

5,3%
Maresme

15,8%
Barcelona

13,6%
Vallès 

Occidental 2,3%
Badalona
Barcelonès Nord

5,7%
Lleida

2,3%
Baix Camp

0,5%
Conca

2,1%
Terres de l’Ebre

0,3%
Priorat

4,1%
Tarragona

9,1%
Girona

12%
Vallès 

Oriental

12,4%
Catalunya  

Central

consultes ateses via xat online 
(llançament abril 2018)

trucades diàres gestionades  
amb empreses (dies laborables, 
sense comptar trucades internes)

Mitjana de

Mitjana de

7116 reunions amb empreses 
al dia (dies laborables, sense 
comptar reunions internes)

acords de col·laboració per a 
l’oferta d’avantatges exclu-
sius per a socis de PIMEC

% Socis per territori % socis per província 2018

% Empreses per tamany

Tarragona 9% 

Lleida 6%

Girona 9%

Barcelona 76% 

Gran més de 250 » 1%

Mitjana 50-249 » 8%Petita 10-49 » 38%

Micro 0-5 » 39%

Micro 6-9 » 14%
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· 5%  
Comerç al detall

· 3% 
Hostaleria

· 3%  
Activitats  
administratives i 
serveis auxiliars

· 3%  
Productes  
alimentaris

· 4%  
Transport i  
emmagatzematge

· 3%  
Intermediaris de 
comerç

· 4%  
Maquinària i equips

· 1%  
Arts gràfiques

· 1%  
Publicitat i estudis 
de mercat

· 2%  
Sanitat i serveis 
socials 

· 1%  
Activitats artísti-
ques, recreatives i 
d’entreteniment

· 3%  
Químiques

· 2%  
Tecnologies de la 
informació

· 2%  
Activitats  
immobiliàries

· 2%  
Tèxtil

· 2%  
Comerç a l’engros i 
detall de vehicles a 
motor

· 1%  
Materials i  
equips elèctrics

· 2%  
Cautxú i matèries 
plàstiques

· 2%  
Educació

· 1%  
Vidre i ceràmica

· 1%  
Activitats  
financeres i  
d’assegurances

· 0,4%  
Agricultura, rama-
deria, silvicultura  
i pesca

· 1%  
Informàtica,  
electrònica i òptica

· 0,4%  
Manufactures 
diverses

· 1%  
Reparació i ins-
tal·lació de ma-
quinària i equips

· 1%  
Informació i  
comunicació

· 1%  
Mobles

· 1%  
Fusta i suro

· 1%  
Cuir i calçat

· 1%  
Paper i cartró

· 0,4%  
Subministrament 
d’energia elèctrica, 
gas, vapor i aire 
condicionat

· 0,4%  
Farmacèutiques

· 6%  
Altres serveis

Comerç a l’engròs Activitats profes-
sionals, científiques 

i tècniques

Siderometal·lúrgic Construcció

16% 8% 7% 7%

Socis per sectors
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Impactes mediàtics amb una repercussió econòmica a la 
premsa (escrita i online) de 17.282.996,33€

Més de

600  
accions  

comunicatives

255  
participacions en 

ràdios i televisions

316  
notes de premsa 
(140 de territori i 

176 generals)

60  
articles d’opinió

15 
trobades individuals  

amb directors de mitjans  
i periodistes

25 
convocatòries 

de premsa

289
 campanyes d’e-mail 
màrqueting en 828  

enviaments

assistents temàtiques 

Barcelona 
59 actes 

2.892 assistents

Maresme- 
Barcelonès Nord 

8 actes 
199 assistents

Girona
11 actes 

196 assistents

Tarragona
11 actes 
309 assistents

Vallès Occidental 
15 actes 
593 assistents

Baix Llobregat
6 actes 
218 assistents

Lleida
11 actes 
522 assistents

Catalunya Central 
24 actes 
505 assistents

Vallès Oriental 
15 actes 
593 assistents

159
ACTES

7.342

5.875 | 23

Comunicació i Màrqueting
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269.000 
USUARIS NOUS,

1.596.000 visites a pàgines i 
un total de 482.000 sessions 

8
fires

8
sessions de  

networking qualitatiu

200
entrevistes amb 

experts a tot  
Catalunya

Presència a 

pimec.org i pimealdia.org
www

%

+20 %

+17
que l’any 2017 respecte a l’any anterior

Gestió i publicació de 121 
articles al portal Pime al dia.

SEGUIDORS 
XARXES SOCIALS

38.047
SEGUIDORS

PIMEC
14.599

PIMEC
7.865

PIMEC
4.011

Fundació PIMEC
1.469

Autònoms PIMEC
1.364

PIMEC Joves
2.179

PIMEComerç  
2.730

Pime al dia 
3.830

APP 
(llançament tercer 

trimestre 2018)

582
Instal·lacions

4.985
Visites
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369
PERSONES  

inserides laboral-

ment + 200 
persones en situa-
ció d’atur dins els 

programes 30 Plus  
i Fem Ocupació  

per a Joves

Suport a la  
contractació per a 

187 
EMPRESES

Atenció de 

2.039
CONSULTES en 
aspectes jurídics 

empresarials

51
PUNTS D’ATENCIÓ  

del Programa  
Relleupime a  

Catalunya 

+100
EMPRESES

assessorades en 
processos  

d’internacionalització

272 
CONSULTES  
sobre temes  

normatius i de ges-
tió del medi ambient

347 50
EMPRESES  

ja han participat 
al Programa Acce-
lera el Creixement, 

que el 2018 ha 
celebrat la  

7a edició 

COMERÇOS  
de la província 

de Barcelona han 
participat a la 2a 

edició del projecte 

Comerç21

870 +1.200 
CURSOS 

de formació  
professional amb 

11.335
 inscrits

PERSONES
ateses als punts 

d’actuació del Pro-
grama d’Orientació 
i Acompanyament a 

la Inserció

Nou Reglament  
Europeu de  

Protecció de Dades: 
servei jurídic a 

82
EMPRESES I 

10 jornades 
informatives arreu 
del territori català

374.257
FACTURES 

ELECTRÒNIQUES 
gestionades 

1.016
CERTIFICATS  

digitals gestionats

1a edició Programa 
de Transformació 

Digital, amb 

20 

 EMPRESES, i  

6 consultors
especialistes.

3
EDICIONS

del Mercado  
Financiapyme, que 

arriba a la  

42a edició

30
EMPRESES  

participants a la 
Campanya Impost 
de Societats 2017, 
de deduccions fis-

cals per R+D

2 edicions 
del Fòrum de  
Màrqueting i 
Vendes, amb 

190
PARTICIPANTS

Serveis
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Reptes
2019
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Reptes 2019

• En el marc del Pacte Mundial de les Nacions 
Unides, PIMEC seguirà treballant en els Objec-
tius de Desenvolupament Sostenible de l’Agen-
da 2030 de l’ONU com un dels principals vec-
tors de progrés i competitivitat de l’entitat.

• Després de l’acord històric sobre representati-
vitat patronal que contempla la unitat d’acció 
i la paritat institucional entre les dues organit-
zacions empresarials catalanes més represen-
tatives de Catalunya, PIMEC treballarà per fer 
una millor defensa i representació dels interes-
sos i necessitats de les pimes i professionals 
autònoms catalans.  

• En l’àmbit espanyol, PIMEC exerceix la vicepre-
sidència primera i tercera de la Plataforma Py-
mes, una organització que intensificarà la seva 
activitat amb l’objectiu de fer una defensa real 
de les pimes i autònoms de l’Estat espanyol. A 
escala europea, a través de la seva oficina a 
Brussel·les i sota el paraigua de SMEunited, la 
patronal europea de les pimes, l’entitat seguirà 
treballant per influir en procediments legisla-
tius i normes europees amb l’objectiu de donar 
més força a les pimes catalanes.

• Impulsar Autònoms PIMEC com l’entitat de 
referència a Catalunya per a la defensa dels 
interessos d’aquest col·lectiu. Se seguirà inci-
dint en la defensa d’aquesta figura davant la 
necessitat d’establir un sistema de cotització 
en funció dels ingressos reals, l’aprovació d’un 
règim sancionador per a la morositat, la revisió 
de tots els aspectes relacionats amb la pro-
tecció social, la sostenibilitat del RETA i el sis-
tema de pensions, entre altres.

• Amb la voluntat d’augmentar la seva massa 
social i aconseguir una millor proximitat amb 
l’associat, PIMEC seguirà amb la seva expan-
sió territorial amb l’obertura de noves oficines 
arreu del territori català. 

• Seguir consolidant l’entitat com el hub de co-
neixement empresarial transversal de referèn-
cia, i compartir l’experiència per impulsar la 
competitivitat de les pimes, assegurar la seva 
continuïtat, i ajudar-les a adaptar-se cons-
tantment a les circumstàncies sòcio-econò-
miques, a través de programes d’acompanya-
ment, tutoria, consultoria, o assessorament.

Memòria PIMEC 2018 |  Reptes 2019
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Els membres actuals de la Junta Directiva de PIMEC són els següents: 

President 
Sr. Josep González i Sala 

Vicepresidents 
Sr. Miquel Camps Font 
Sr. Pere Cornellà i Valls 
 
Comitè Executi
Sr. Joan Alarcón i Martínez
Sr. Víctor Campdelacreu i Armengol 
Sr. Jordi Ciuraneta Riu
Sr. David Coll i Batllori 
Sr. Daniel Furlan Silvestri 

Junta Directiva 
Sr. Jaume Alcaide Garriga 
Sra. Lara Alonso Gutiérrez 
Dr. Jaume Aubia i Marimón 
Sr. Pere Barrios Sturlese 
Sr. Daniel Boil 
Dr. Vicente Botella García del Cid 
Sr. José M. Caballero Fernández 
Sr. Joan Antoni Caballol Angelats 
Sr. M. Carlos Camí Sánchez 
Sra. Mireia Cammany Dorr 
Sr. Guillermo Canal 
Sr. Josep M. Catalán Ferré 
Sra. Conxita Cervera Peregrina 
Sr. Pere Chias Suriol 
Sr. Lam Chuen Ping 
Sr. Pere Cots i Juvé 
Sr. Santiago Cruz Saumell 
Sra. Anna de Quirós Almorin 
Sr. Josep Elias Terns 
Sra. Imma Estivill Balsells 
Sr. Albert Ferré Menor 
Sra. Martina Font Olivé 
Sra. M. Isabel Galobardes Mendoza 

Òrgans de Govern

Sr. Josep Gassiot Matas 
Sra. Anna Gener Surrell 
Sr. Jesús González González 
Sr. Joaquim Llimona i Balcells 
Sr. Alfred Martínez-Sabadell Miguel 
Sr. Ambròs Martínez Oliver 
Sra. Vanesa Martínez Chamorro 
Sr. Elies Miró i Font 
Dr. Lluís Monset i Castells 
Sr. Joan Mora Bosch 
Sr. Jordi Morera i Gumà 
Sr. Francisco Ezequiel Navarro Pérez 
Sr. Vicenç Pedret i Clemente 
Sr. Joan Pera Gallemi 
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. Carlos Rabaneda Caselles 
Sra. Juliana Restrepo Sintes 

Sr. Josep Ritort i Ferrús 
Sr. Carlos Rodríguez Rodríguez 
Sr. Manuel Romero i Colomé 
Sr. Santiago Roselló Chavarría 
Sr. Eduard Royo Cosano 
Sra. Rosa Rueda Juste 
Sr. Pere Santos i Burón 
Sra. Sandra Sauleda Carbonell 
Sr. Xavier Segura Mingorance 
Sr. Quim Sendra i Vellvè 
Sr. Joan Soler Moll 
Sra. María José Tarancón Rodríguez 
Sra. M. Mercedes Tarrazón Rodón 
Sr. Miquel Teixidor Castey 
Sr. Joan Ignasi Torredemer i Gallés 
Sr. Antoni Torres Vergara 
Sr. José M. Torres García 
Sr. Josep Tres Raventós 
Sr. Francesc Xavier Vela Bru 
Sr. Joan Vila Simón 
Sr. Carles Vivas Morte 

Sr. Joan M. Gimeno Bou 
Sr. Emili Rousaud Parés

Sra. Susanna Fuentes
sfuentes@pimec.org

Actualitzat a 14/03/19

Sra. Carme García Jarque
Sr. Alejandro Goñi i Febrer 
Sra. Emma Gumbert Jordan 
Sra. Iolanda Piedra Mañes
Sr. Esteve Pintó i Bascompte 

Secretàries administratives
Sra. Anna Font
afont@pimec.org

Sr. Jaume Saltó Albareda 
Sr. Ignasi Sayol Santamaria
Sr. Josep Soto Pérez

Tel. 93 496 45 00 







Micro, petita i mitjana 
empresa de Catalunya

SEU SOCIAL

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

SEUS PROVINCIALS

Barcelona
Av. Pau Casals, 7-11
08901 Hospitalet de Ll.
Tel. 93 860 44 72 
pimec.hospitalet@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 
Rambla Ferran, 8
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

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, 164-166
1a planta, despatx D-04
08980 Sant Feliu de Llobregat 
Tel. 93 632 73 73
pimec.bllobregat@pimec.org

Conca de Barberà 
Tel. 977 21 11 88
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 
Tel. 977 21 11 88
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 

 Delegacions territorials

Oficines d’atenció  
al soci

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 

Terrassa
Vapor Universitari Terrassa
Carrer de Colom, 114  
08222 Terrassa
Tel. 93 496 43 00
pimec.terrassa@pimec.org

PIMEC
BarcelonaBaix Llobregat

L’Hospitalet

Catalunya Central

Lleida

Tarragona

Girona

FEB-PIMEC

Vallès Occidental

Anoia

Terrassa

Maresme - Barcelonès Nord

Vallès Oriental

Conca de Barberà

Baix Camp

Priorat

Terres de l’Ebre - Tortosa

Terres de l’Ebre - Amposta

pimec.org

Brussel·les

Delegació europea

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

Pimes europees

 Membre de la 


