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PIMEC presenta les seves propostes en un debat 
amb els partits polítics amb motiu de les pròximes 

eleccions municipals 
Josep González defensa una Barcelona “atractiva i cultural, sostenible, dinàmica, 
segura, amb planificació metropolitana i líder firal”   
 

Barcelona, 10 de maig de 2019. PIMEC ha presentat avui davant dels partits amb 
representació a l’Ajuntament de Barcelona les seves propostes en matèria empresarial. 
En un debat amb motiu de les pròximes eleccions municipals del 26-M, celebrat a la seu 
de la patronal a Barcelona i moderat pel periodista Albert Closas, el president de  PIMEC, 
Josep González, ha destacat la necessitat d’incentivar l’activitat econòmica a partir 
d’instruments fiscals de competència municipal, d’incrementar l’eficiència de la despesa 
pública, i de facilitar l’accés de les pimes a la compra pública. A més, ha proposat 
mesures concretes per impulsar la competitivitat del comerç local de proximitat i per 
simplificar la hiperregulació d’aquest sector, tot fent compatible el comerç tradicional 
amb l’e-commerce. “El desig de PIMEC és disposar d’una Barcelona atractiva i 
cultural, sostenible, dinàmica, segura, amb planificació metropolitana i líder firal”, 
ha afegit.  
 
El debat ha comptat amb les participacions de Jordi Martí (Barcelona en Comú), Ferran 
Mascarell (JxCat), María Luz Guilarte (Cs), Miquel Puig (ERC), Montserrat Ballarín 
(PSC), Óscar Ramírez (PP), i Eulàlia Reguant (CUP Capgirem Barcelona). Davant 
aquests representants de les formacions polítiques que han participat en el debat per 
explicar el seu programa, Josep González ha posat en valor les propostes de PIMEC 
agrupades en 10 àmbits temàtics: fiscalitat municipal, simplificació 
administrativa, contractació pública, comerç, promoció econòmica, 
infraestructures i polígons empresarials, eficiència energètica i sostenibilitat, 
turisme, formació professional i mercat laboral, i col·laboració publico-privada. 
 
En la seva intervenció, el president de PIMEC ha instat a tots els partits polítics a millorar 
la situació de les micro, petites i mitjanes empreses en temes tan importants com el 
foment de l’emprenedoria local, la priorització de les infraestructures que afavoreixin 
l’activitat econòmica i la necessitat d’avançar cap a una ciutat més sostenible des del 
punt de vista mediambiental. També, ha dit que s’ha de potenciar el turisme de qualitat 
d’una manera integradora. 
 
Les diferents formacions polítiques han aportat propostes de les que destaquem les 
següents: 
 
El candidat de Barcelona en Comú ha comentat que vol “una ciutat menys contaminant 
a través de la reducció de la circulació de vehicles” i ha posat en valor el parc d’habitatge 
públic que està construint l’actual govern municipal i el tancament de 5.000 pisos 
turístics. A més a més, considera que seria una gran aposta construir una estació 
ferroviària que canalitzi el tràfic de mercaderies des del port a la ciutat.  

Junts per Catalunya ha mencionat que cal més lloguer social assequible a Barcelona i 
ha criticat que des del consistori s’han fet promeses en aquest sentit sense poder 
complir-les. D’altra banda, ha incidit en la renovació del consorci de turisme de la ciutat.  
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Dins del capítol de sostenibilitat, han proposat impulsar models eco-sostenibles 
d’energia i de gestió empresarial.  

La representant de Cs ha proposat promocionar els diferents eixos de comerç de 
Barcelona, amb ajuts als comerciants locals, i la creació d’una oficina d’intermediació 
als districtes per crear ocupació. Potenciant la ciutat com una urbe de compres i de 
mercats municipals. 

ERC ha apostat per les super-illes, d’acord amb els veïns i els comerciants, i ha destacat 
la necessitat de resoldre problemàtiques com el Top-manta i millorar les zones de 
càrrega i descàrrega comercial. Afegint que empreses com Amazon han de competir de 
forma equitativa amb el comerç tradicional, tot pagant impostos i ordenant l’entrega dels 
productes. 

El PSC ha defensat un fons de suport al comerç de proximitat i la promoció de l’economia 
urbana amb zero impostos a emprenedors i autònoms. A més a més de generar un 
treball en comú entre el consistori i els comerciants, tot destacant una complicitat zero 
amb el Top- manta, introduint sancions i activant l’acció policial.  

El candidat del PP ha dit que cal una reforma fiscal per alleugerar la càrrega fiscal  que 
pateixen les pimes i ha proposat una finestreta única per a comerços amb l’objectiu de 
simplificar la burocràcia. També, ha proposat el concepte ‘park & drive’, és a dir, 
aparcaments dissuasius que evitin la gran entrada de cotxes a la ciutat, facilitant l’ús de 
la xarxa de transport públic connectada amb aquests pàrquings.  

La representant de la CUP ha manifestat la necessitat que Barcelona tingui els millors 
serveis municipals i ha afegit que cal impulsar el transport públic i fomentar els mercats 
i el petit comerç davant les grans superfícies. En concret, ha plantejat millorar la xarxa 
d’autobusos, potenciar el bicing i incrementar l’aparcament de bicicletes.  
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