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Josep González, reelegit vicepresident de la patronal 

europea SME United 

El nou president d’SME United és el francès Alban Maggiar, vicepresident de la patronal 

francesa de pimes CPME. 

González ha valorat que “Maggiar aporta una llarga experiència empresarial i un profund 

coneixement de les relacions institucionals europees, a més d'entendre bé la realitat de 

Catalunya i Espanya".  

Barcelona, 4 de desembre de 2019. La patronal europea de pimes SME United ha 

celebrat la seva assemblea anual, en la qual ha escollit el nou president pel proper 

mandat i ha ratificat el president de PIMEC, Josep González, com a vicepresident i 

membre de la seva Junta Directiva. 

El nou president d’SME United és el francès Alban Maggiar, empresari del sector 

dels complements alimentaris. Maggiar és actualment vicepresident de la patronal 

francesa de pimes CPME, amb la qual PIMEC manté una llarga i estreta relació. Ha 

estat també president de l’Associació Francesa de Complements Alimentaris i de la seva 

homòloga europea EHPM, així com vicepresident de SME United i president de la seva 

Comissió Econòmicofiscal. El nou president va visitar recentment PIMEC per exposar i 

debatre el seu programa electoral. També es va reunir amb la Plataforma Pymes i el 

Ferrmed.  

La Junta Directiva d’SME United seguirà comptant amb Josep González, el qual prestarà 

especial atenció a la captació de nous membres per a l’organització europea. González 

ha valorat que "Alban Maggiar aporta una llarga experiència empresarial i un 

profund coneixement de les relacions institucionals europees, a més d'entendre 

bé la realitat de Catalunya i Espanya".  

L’assemblea ha conclòs amb una Declaració institucional adreçada a la nova Comissió 

Europea, que ha iniciat el seu mandat el passat 1 de desembre. La Declaració reclama 

que es tinguin en compte les pimes en totes les polítiques i normatives europees, 

pensant primer en petita escala i dedicant-los els recursos que els correspon pel seu 

pes dins l’economia.  

SME United compta amb 65 socis de 30 països, que representen 24 milions de pimes 

amb 150 milions de treballadors. És un dels agents econòmics i socials a escala 

europea. 
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