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És l’hora d’aplicar mesures
Des de PIMEC hem vist bé les últimes mesures acordades pel Govern de l’Estat espanyol
sobre la creació d’un fons de finançament de 30.000M d’euros, ampliable a 50.000M d’euros,
adreçat a pimes i particulars, i les garanties de les transaccions interbancàries i dels dipòsits
dels particulars en entitats financeres. Feia mesos que demanàvem actuacions concretes.
Arriben un pèl tard però les veiem encertades. I és que calen respostes decidides i valentes
per tornar a generar confiança en el sistema i afavorir el consum i l’activitat productiva.
Sens dubte, són mesures complexes per aplicar-les bé i per això PIMEC reitera que aquest
suport econòmic a la liquiditat vagi destinat al sector més afectat per la crisi, els autònoms, la
petita i mitjana empresa i els particulars, i que es faci amb la màxima celeritat possible. És hora
d’aplicar mesures amb rapidesa i encert.
Amb el contratemps que ha comportat aquesta crisi per al teixit empresarial del nostre país,
és ara quan la patronal és més necessària que mai per defensar els interessos dels autònoms i
les pimes de Catalunya. Com veureu en les pàgines següents, PIMEC funciona a tota màquina
per oferir tot el possible al nostre teixit empresarial. La nostra patronal ha analitzat totes
les mesures dels governs, s’ha posicionat i ha fet sentir la seva veu en nom de les pimes. Ha
reclamat ajudes per a les empreses que més ho necessiten, ha denunciat la morositat entre
empreses que agreuja els problemes financers i les fa menys competitives, i ha treballat per
donar solucions quant a liquiditat, restricció del crèdit i finançament.
A més de les accions esmentades, PIMEC s’estén pel territori català per acostar-nos cada
cop més als nostres socis i permetre que la formació, els serveis, i la força de representació
institucional arribi a tot arreu. És el cas de la nova delegació a la Conca de Barberà. I és que
estem encarant l’actual conjuntura econòmica amb el repte de continuar lluitant per les
pimes, donar-los suport, eines per afrontar les possibles dificultats que es troben pel camí, i
assessorament en qualsevol tipus de situació.
Les noves tecnologies, la innovació i la qualificació dels nostres treballadors ens poden aportar
les solucions al context actual. És hora de crear estratègies, de mirar cap al futur i aprofitar les
propostes que sorgeixen, o mirar com han afrontat els reptes altres empreses que encaren
el futur amb optimisme, seguretat i confiança. Per això, en aquest número de la revista
PIMECNews iniciem un espai de reportatges sobre empreses que han sabut adaptar-se als
temps, innovar i expansionar-se. Empreses que ens poden servir d’exemple en el nostre dia a
dia.
Amb tot, la realitat ens diu que estem passant una crisi dura però, com d’altres vegades, ens en
sortirem.
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DESPRÉS
D’AQUESTA CRISI

“El mercat mateix hauria
de corregir l’excés d’oferta
existent”

Cal bastir un model econòmic més sòlid
Venim d’una dècada en què l’economia espanyola ha crescut a
taxes pràcticament insòlites. Una alegria econòmica tan accentuada
i duradora agreuja la percepció d’una crisi que és una realitat.
Sense alarmismes, però es fa necessari i urgent bastir els fonaments
per a un nou model econòmic que no s’improvisa d’avui per demà,
sinó que requereix visió estratègica, constància, una aposta clara
pel mercat i la introducció de mesures de control de les preses de
risc desmesurat sense suficient transparència



D’on venim?
L’economia espanyola ve d’enregistrar de manera
duradora unes taxes de creixement molt superiors a
les de l’entorn més immediat. El diferencial d’augment
anual del PIB de 2-3 punts percentuals ha descansat
en múltiples factors, però n’hi ha dos que destaquen
clarament pel seu protagonisme:
-D’una banda, un impuls sense precedents en
èpoques recents del sector de la construcció i de
l’activitat immobiliària en general.
A causa del seu gran efecte d’arrossegament, el
seu dinamisme s’ha fet notar i molt en el conjunt
de l’economia a través d’altes taxes de creixement
d’aquests sectors de manera directa. I de manera
induïda, en les activitats que van a remolc, com els
materials de construcció, equipament de la llar, o el
mateix sector financer.
-De l’altra, la persistència de tipus d’interès baixos,
que han actuat d’accelerador, no només de la pròpia
construcció, sinó també en general del consum
intern, fins a nivells difícilment sostenibles.
La bombolla immobiliària, que els experts feia temps
que avisaven i vox populi s’intuïa, ha acabat esclatant,
arrossegant el sector financer i el sector del consum
L’esclat de la crisi financera amb les subprime als
Estats Units, les fallides dels bancs d’inversió i els
rescats multimilionaris per part del sector públic, han
acabat desencadenant una autèntica crisi.
L’economia espanyola ve d’una llarga època en què
hi hagut una alegria econòmica fora del normal per

l’entorn en què ens movem. Les grans alegries, i més
les que duren temps, són més difícils de pair quan, pels
motius que sigui, s’acaben. Aquesta és la situació actual.
El tòpic que diu que “com més alt, més dura la caiguda”,
o el més simple “tots els excessos tenen la seva
ressaca”, es pot aplicar perfectament a la situació actual.
Què cal fer?
Hi ha teràpies per a una situació en què s’han comès
excessos, però cal partir del punt lògic dels que
creiem en el mercat, que aconsella intervenir de
manera moderada perquè la correcció ha de seguir el
seu curs normal. Aquests són els eixos d’actuació:
1.Deixar que el mercat assimili els excessos. El
sector de la construcció, l’immobiliari en general i el
sector financer, han estat hiperactius i han generat
més habitatges dels que el mercat demanava i més
consum del que el mercat podia permetre’s. Tornar
a l’activitat normal costarà temps mentre el propi
mercat no corregeixi l’excés. L’atur creixerà de
manera considerable i no només a les empreses del
sector immobiliari, sinó en totes aquelles que hi estan
relacionades, en les de consum i, de retop, davant
l’aturada general, en les d’inversió.
El mercat mateix hauria de corregir, en el temps que
calgui, l’excés d’oferta existent. Això és dolorós, però
els excessos ja ho tenen això: hi ha els seus moments
bons i els seus moments dolents. Si en l’alegria s’ha
deixat actuar el laissez faire, en l’adversitat també
s’hauria de fer, si de cas activant i facilitant al màxim
que els mecanismes correctors del propi mercat facin
el paper que els pertoca.
2.Prendre mesures per alleugerir la càrrega,
particularment al sector productiu, que s’ha vist
implicat en una crisi en la qual no havia tingut cap
protagonisme. N’és un exemple la restricció creditícia
que estan patint les empreses per part de les
institucions financeres. Les actuacions del tipus majors
dotacions en línies de crèdit oficial són absolutament
imprescindibles. També són exemples vàlids aprofundir
en l’impuls decidit del mercat d’habitatges de lloguer,
plantejar-se l’adquisició d’habitatges no venuts a preu
de mercat actual per tal d’engruixir l’oferta d’habitatge
de Protecció Oficial i l’acceleració de la construcció
d’infraestructures ja planificades, entre altres.
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“Les pèrdues dels que operen amb risc les han de
suportar els que els assumeixen”
3.Construir unes noves bases, més sòlides, per al
creixement. La dependència d’un sector que permet
els excessos que hem vist té els seus perills evidents
des del punt de vista de l’activitat econòmica, però
també té enormes costos en termes de sostenibilitat i
de destrucció del territori. Cal buscar fonts de progrés
més sòlides. Els paràmetres que han de complir són
prou coneguts: valor afegit, tecnologia, productivitat,
innovació, capital humà, formació, presència en
mercats internacionals, etc. I per a aconseguir-ho,
l’administració ha d’actuar en diferents fronts:
a. Afavorir-ho a través del marc normatiu: flexibilitzar
el mercat de treball, incentivar la reinversió de
beneficis, aprofundir en l’estímul a la R+D+i, afavorir la
immigració de talent; tot plegat orientat cap a facilitar
el desenvolupament d’un nou model productiu.
b. Fer participar el sector empresarial en el disseny
del nou model.
c. El sector públic ha de gestionar els seus comptes amb
criteris d’austeritat i de suport al nou model productiu,
més que no pas amb criteris de redistribuir, com ha
succeït amb els superàvits fiscals dels darrers anys.
d. El sector públic i els serveis públics s’han d’aplicar
a ells mateixos allò que prediquen que han de fer les
empreses privades (i que en general, ja han fet): millorar la
productivitat, augmentar l’eficiència, contenir els costos, ...
4) Reduir l’exposició a factors exògens. La gran
dependència energètica posa a mercè del vaivé dels
mercats internacionals tot el sistema productiu. La
diversificació i la major autonomia són completament
imprescindibles. En el mateix sentit, operar com s’ha
fet durant molt anys amb tipus d’interès reals negatius
o propers a zero incentiva artificialment el consum.
Inflació espanyola amb tipus d’interès alemanys és
incompatible. Com que els tipus d’interès no es poden
modificar, l’única via és corregir el comportament
inflacionari i actuar, si cal, sobre el consum.
5) Prevenció perquè no es torni a produir un
excés com el que s’ha produït en l’immobiliari.
Dins del respecte més bàsic a les normes de mercat,
l’administració pública (central, autonòmica i local)
hauria d’intervenir quan s’intueix un excés en un camp



que li és propi com ara la regulació de l’oferta de sòl.
Les finances municipals, de la seva banda, no haurien
de dependre mai de les llicències d’obres. Caldria
establir límits al creixement urbanístic (que al final
és pa avui i fam demà, perquè cal prestar serveis als
nous residents) i assegurar sistemes de finançament
independents de l’activitat immobiliària. La immigració
que ha alimentat de mà d’obra barata el sector de
la construcció hauria de gestionar-se amb criteris de
control i no de màniga ampla com s’ha fet fins ara.
6) Prevenció perquè no es tornin a produir els
excessos en matèria d’inversió de risc per part de
les institucions financeres. L’enginyeria financera ha
sofisticat enormement les operacions d’inversió fins al
punt que en alguns casos és difícil calibrar el risc de les
operacions, perquè no es coneix la qualitat dels actius
que s’han adquirit. Però també moltes institucions
han pres riscs molt alts de manera conscient, posant
en perill la seva solvència. Els intermediaris financers
exerceixen una funció bàsica en el sistema econòmic,
però cal introduir les reformes en matèria de control i
transparència de les transaccions, que evitin situacions
com les viscudes als Estats Units. Un principi bàsic ha
de ser que les pèrdues dels que operen amb risc les
han de suportar els mateixos que assumeixen el risc.
I per això cal transparència respecte a la qualitat dels
actius que es transaccionen.
En definitiva, PIMEC aposta perquè es prenguin
paquets de mesures que encaixin en la filosofia
d’intervenció descrita. Quines siguin les que es
prenguin, les mesures haurien de ser assignables a
algun dels sis blocs estratègics apuntats. Aquestes
mesures seguirien d’altra banda la seqüència lògica
que aplicaríem a un malalt: alleugerir la malaltia
tant com puguem, conscients que ha de fer el seu
curs; reforçar el cos perquè en resulti més resistent
de cara al futur; i prendre les mesures preventives
perquè no es torni a repetir.
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Jordi Hereu i Boher (Barcelona, 1965) és l’alcalde de Barcelona des de 2006.
És llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses, i professionalment va
començar essent responsable i director de màrqueting d’empreses com
CILSA, promotora de la Zona d’Activitats Logístiques del port de Barcelona.
Però amb vocació política ja de jove, ha estat vinculat a l’Ajuntament des de
1997. Ha desenvolupat diversos càrrecs com regidor de Seguretat i Mobilitat,
època en què va dur a terme iniciatives molt significatives com la creació de
l’àrea verda d’aparcament. En aquesta entrevista per a PIMEC, Jordi Hereu
parla de les infraestructures, el comerç i altres temes claus de Barcelona
Quins són els eixos de desenvolupament de la ciutat
de Barcelona? Com hi participa l’Ajuntament?

Jordi Hereu
Alcalde de Barcelona

“HEM DE MILLORAR
ELS SISTEMES D’INNOVACIÓ
I ELS VINCLES ENTRE ELS
CENTRES DE RECERCA
PÚBLICS I L’EMPRESA”


Basem la nostra acció de govern en tres eixos
principals. El primer: universalització i millora de
serveis i equipaments, des de la qualitat i la proximitat.
La nostra és una aposta decidida i prioritària per
la cohesió social i territorial, és a dir, prioritzem
la convivència i la seguretat des de la proximitat
dels barris. El segon: impuls al dinamisme econòmic:
Barcelona té una economia sanejada i diversificada
basada en la promoció econòmica i el coneixement.
La conjuntura econòmica ens obliga a prioritzar les
polítiques socials i les inversions, perquè la riquesa
reverteixi de manera exponencial i positiva en el
benestar ciutadà i generi igualtat d’oportunitats. El
tercer eix: impuls a la transformació urbana lligada
a l’alta velocitat i punt d’inflexió en la dotació
d’infraestructures. Estem gestionant el futur. La nostra
prioritat són les persones. Crec que una ciutat és el
mirall de la ciutadania que l’habita. Sóc un alcalde que
confia i s’il·lusiona en el futur de Barcelona, que suma

“Podem afrontar inversions
en aquest mandat per
valor de 3.000 milions
d’euros i mantenir una
forta capacitat de despesa
social, avançar en ocupació
de qualitat, coneixement,
sostenibilitat i capitalitat”

sinèrgies i complicitats amb la seva ciutadania. Cohesió,
Creativitat, Capitalitat. Són els eixos que defineixen
el nostre projecte i les pedres angulars del futur de la
ciutat. Volem cohesió i benestar; innovació i creativitat
i qualitat urbana i territorial.
Quin paper ha de tenir la ciutat de Barcelona en la
resposta de Catalunya al repte de modernització del
sistema productiu?
Barcelona té la seva condició de capital de Catalunya.
Barcelona suma: som un dels principals actius
d’aquest país. Barcelona sempre suma i sempre
sumarà per Catalunya. A Barcelona hem fet els
deures. Si ara l’economia de Barcelona està millor
no és casualitat, sinó que és fruit d’una feina prèvia:
d’una modernització constant del seu sistema
productiu a través de la diversificació i l’atracció
de talent i de creativitat. Potenciem el valor afegit,
la recerca i la investigació i una entesa institucional
entre el sector privat, el públic i les universitats.
Portem anys treballant per canviar el nostre model
de creixement. Barcelona afronta el canvi de cicle
econòmic amb un conjunt d’actuacions adreçades a
fomentar la competitivitat, la creació d’empreses i a
continuar el ritme d’inversions en infraestructures i en
transformació urbana.
En què és bona Barcelona i què li manca des d’un
punt de vista productiu?
L’etapa 1996-2006 ha estat la fase expansiva més
llarga de la història de Barcelona. El creixement
de l’activitat productiva a la ciutat i el seu entorn
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“Barcelona ha de seguir desenvolupant, des de la
responsabilitat i des de la seva condició de capital de
Catalunya, el lideratge econòmic que li és propi i que
genera amb el seu esforç”
ha estat superior a la mitjana de la Unió Europea,
i a la dels principals indicadors del mercat laboral.
Infraestructures estratègiques clau com el port i
l’aeroport, la Fira, el sector turístic, el sector exterior
o la inversió estrangera i el teixit empresarial
barceloní, de petit i mitjà format, han mostrat un
gran dinamisme. La regió de Barcelona té una gran
avantatge sobre altres perquè té una economia
diversificada on la industrial encara té un pes
important i on els nous clústers com la biomedicina
té components industrials i terciaris. Barcelona té
una infraestructura logística a la Zona Franca, la Fira,
el port i l’aeroport localitzada en un radi reduït de
5 quilòmetres, que ens dóna un fet diferencial de
gran valor afegit respecte d’altres ciutats. Però hem
de millorar el disseny institucional dels sistemes
d’innovació i el tipus de vincles que s’estableixen entre
els centres de recerca públics i les empreses, a més
de promoure la inversió cap a actius que ens ajudin
a millorar la nostra competitivitat. Sempre he posat
l’èmfasi en la necessitat de mantenir l’ambició per una
Barcelona més gran i més competitiva; més preparada
i més ben dotada, que estigui cada cop més al servei
de les persones. Necessitem un govern metropolità
capaç d’harmonitzar interessos i guanyar pes en la
presa de decisions i en les relacions amb altres espais
territorials estatals i internacionals.
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les voreres; la creació de noves zones d’aparcament
o la preeminència del transport públic. Esperem tenir
la proposta enllestida l’any 2009, coincidint amb l’any
Cerdà. Aquesta transformació és viable i es projecta
en paral·lel a la reducció del trànsit intern de la ciutat,
ja que amb l’ampliació de la xarxa de metro d’un 80
%, a quatre o cinc anys vista, i la creació de la xarxa de
rodalies metropolitana, el trànsit es podrà desviar pel
tramat de l’Eixample. A més, permetrà l’enllaç de les
dues línies del tramvia.
Es faran pàrquings a les entrades de Barcelona per
deixar els cotxes?
Com us deia abans, ara som encara al principi
d’aquest procés previ. Una cosa és clara i és que cal
desincentivar l’ús del transport privat al centre de la
ciutat i si desincentives per una banda has d’incentivar
per l’altra, per aconseguir l’equilibri i la conciliació
d’interessos. El nostre futur passa per aplicar criteris
de mobilitat des del punt de vista metropolità
refermats per un reforç en la qualitat i l’ampliació de
la xarxa de transport públic. És vital que es concreti
el pla de rodalies, la creació d’un autèntic metro
metropolità, que l’AVE arribi a Girona i ens connecti
amb França, i l’ampliació dels accessos al port,
l’aeroport i la Fira de Barcelona per planificar amb
ordre i concert la Barcelona del segle XXI.

Quant al nou projecte de la Diagonal, si es treuen
carrils per als cotxes, què es pensa fer?

Com veu el comerç de la ciutat?

Convertirem l’Avinguda de la Diagonal en un eix cívic
de la ciutat, conservant-ne la seva essència. Volem
que sigui una via oberta a la mobilitat pública i a la
trobada cívica i ciutadana. Estem fent la Diagonal
del segle XXI, que serà l’enllaç de les noves àrees
de centralitat de Barcelona en matèria d’investigació
i coneixement. Tenim per endavant un període de
diàleg amb els agents socials i els ciutadans per
concretar aspectes com són: la configuració de l’espai
públic; el paper prioritari dels vianants; l’ampliació de

El comerç i els seus representants formaran
part d’aquest procés participatiu i segur que les
seves aportacions seran de gran vàlua. El comerç
de proximitat de qualitat, basat en l’atenció
personalitzada i en la diversificació de productes, i,
sovint, en nissagues de tradició familiar, és una de
les arteries principals que impulsen el cor econòmic
d’aquesta ciutat. El comerç és vital com a factor
econòmic generador de teixit social i de cohesió i és
per això que ha de continuar sent un dels aspectes
diferencials que genera valor afegit a la nostra ciutat.

Com veu el trànsit de vehicles per descarregar
mercaderies dins de la ciutat. Es vol reduir la circulació
de cotxes?
Les zones de càrrega i descàrrega de mercaderies,
estan situades prop dels eixos comercials amb
l’objectiu de facilitar al comerç la seva activitat.
Aquestes zones estan regulades amb un horari
concret perquè els repartidors puguin desenvolupar
la seva activitat en uns espais i unes hores concretes,
en un intent de conciliar tots els interessos, sovint
divergents, que conflueixen a l’espai públic de tota
ciutat. Ara com ara, a Barcelona disposem de 12.000
places d’aquestes característiques i, amb la nova
ampliació de l’Àrea Verda, se’n crearan mil més.
Quina és la situació econòmica de l’Ajuntament
Barcelona? I comparada amb altres ajuntaments? I el
seu pla d’inversions?
Barcelona té una estructura pressupostària
sòlida gràcies a una política de rigor i estabilitat
desenvolupada durant molts anys. Podem afrontar
inversions en aquest mandat per valor de 3.000
milions d’euros i mantenir una forta capacitat de
despesa social. Tenim un endeutament assumible, el
nostre endeutament per càpita és de 582 euros, molt
per sota d’altres ciutats i un remanent de tresoreria
de 269 milions. Aquesta solidesa no es pot veure
ara afectada i és imprescindible que l’acord entre
administracions garanteixi mantenir aquesta solvència.
No ens mostrem passius ni continguts. Preocupats i
vigilants sí, però ni passius ni continguts. Ara, que quedi
clar: no es pot estirar més el braç que la màniga. El
nostre Pla d’inversions, és a dir, la distribució de la
inversió satisfà l’objectiu d’avançar en cohesió social;
coneixement; ocupació de qualitat; convivència i
proximitat; sostenibilitat i capitalitat.
Ens podria explicar les línies clau del Pacte
d’infraestructures de Barcelona?
La Comissió Especial de Desenvolupament
d’Infraestructures de l’Ajuntament té dos eixos
estratègics clau. D’una banda, ens permet identificar
les actuacions pendents d’execució reflectides en
els plans d’infraestructures aprovats per les diferents
administracions, perquè se’ls doni la màxima prioritat.

De l’altra, fa possible especificar quines són les
infraestructures necessàries per a Barcelona en
els pròxims anys, per assegurar la cohesió social, el
desenvolupament econòmic i la competitivitat de la
ciutat i de la seva regió metropolitana.

Quines són les infraestructures deficitàries de la ciutat
de Barcelona?
A mi m’agrada dir des del més absolut convenciment
que ara estem construint futur. Hem passat per un
període on s’ha posat de manifest que una desinversió
estatal continuada a Barcelona, repercuteix de
manera directa i negativa al conjunt de Catalunya
i a la resta de l’Estat i que perjudica en primera
persona la ciutadania. Barcelona suma i Barcelona
ha de seguir desenvolupant, des de la responsabilitat
i des de la seva condició de capital de Catalunya, el
lideratge econòmic que li és propi i que genera amb
el seu esforç. Justament, el Pacte d’infraestructures
ens ha ajudat a fer una diagnosi de com està la
situació en aquesta matèria per fer-ne un seguiment
i instar al compliment de les inversions previstes
en infraestructures, totes elles estratègiques, per la
Barcelona del segle XXI.
Caldria modificar les lleis per controlar els furts
continuats i de quantia petita però que generen mala
imatge i inseguretat?
Així ho vam proposar des de l’Ajuntament a la Junta
Local de Seguretat, on vam reclamar una solució
que doni suport jurídicament l’actuació dels cossos
de policia davant la multireincidència quan es tracta
d’aquests petits delictes, que no comporten violència
però generen aquesta sensació d’inseguretat que
esmenteu.
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INSTRUMENTS
FINANCERS PER A
LES PIMES
En aquests moments de conjuntura econòmica difícil, caracteritzada
sobretot per una manca de liquiditat, PIMEC ha confeccionat un
document que recull una sèrie d’informacions que creiem que poden
ser d’utilitat per l’operativa financera diària de les empreses, sobretot
per a les pimes, que són les que pateixen més aquest problema
L’operativa habitual de les empreses ha estat finançarse principalment amb línies de crèdit i descomptes
provinents de bancs i caixes. Però les circumstàncies
actuals han fet que l’empresari tingui dificultats per
mantenir els nivells habituals d’aquest finançament que
havia emprat durant molts anys.
Per això PIMEC, mitjançant el Departament de
Consultoria Estratègica, finançament i innovació
gestiona els instruments financers que ofereixen
altres institucions que en aquests moments disposen
de bones línies creditores. Des de la patronal creiem
que aquestes entitats que indiquem poden ser un
complement a les línies de finançament habituals.
A més, amb l’objectiu que aquesta informació sigui de
la màxima utilitat, tenim a disposició del soci un servei
d’assessorament format per un equip tècnic amb
àmplia experiència.
Estratègia de tipologia de fons
En l’àmbit de les pimes ha estat habitual que l’empresa
assumís amb fons propis les necessitats d’inversió en
actius fixos i que utilitzés crèdit de circulant (sovint en
forma de descompte d’efectes) com a principal font
de finançament. Aquest sistema de finançament ha
estat el resultat de diferents circumstàncies entre les
quals podem destacar:
- Facilitat de planificació d’aquestes línies
- Oferta del sector bancari
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- Tendència pimes a finançar l’actiu fix amb
recursos propis
Això ha portat al fet que normalment les empreses
tinguin una part important del finançament exterior
en forma d’endeutament a curt termini.
Actualment, cal tenir en compte que les empreses,
quan arriba el moment de renovació d’aquestes
línies d’endeutament a curt termini, es poden trobar
fàcilment que les entitats financeres es trobin amb
dificultats per renovar el conjunt de les línies de
finançament a curt.
Un plantejament que cal considerar és la possibilitat
d’apalancar els processos inversors sobre la base
línies específiques a llarg termini (CDTI, Enisa, ICO,
Cofides,...) i guardar una part dels recursos propis per
al finançament del circulant.
Aquests són els factors que cal considerar quan
parlem de tipologia de fons. Implica reconsiderar
totalment l’estratègia de crèdits a estructurar per al
projecte de negoci que tingui la pime específica.
Estratègia de tipologia d’entitats
L’actual crisi de liquiditat del sector financer fa que
convingui considerar la tipologia de projectes que
tinguem en curs i l’estratègia de creixement de la
companyia.
La incorporació d’entitats especialitzades en
donar suport a plans d’empresa, projectes que

impliquin una innovació en productes i processos
d’internacionalització permeten acudir a entitats
específiques que, si bé comprometen una complexitat
de tramitació, permeten disposar de finançament amb
menys restriccions que la banca habitual.
La incorporació d’entitats diferents a les habituals pot
permetre la solidesa de finançament extern a llarg
termini, facilitar els recursos per al finançament de
circulant i, en conjunt, disminuir la tensió financera
que pugui causar l’actual limitació de liquiditat de les
entitats financeres. En aquest sentit, considerem que
l’empresa hauria de seguir els passos següents:
A. Per a empreses que tinguin un pla d’inversió o un
pla d’expansió específic:
- Preparar una estratègia d’obtenció de línies de
finançament a llarg termini. Especialment podem
considerar:
1. Adquisicions de maquinària: línies ICO o ICF
amb possible suport Avalis
2. Plans d’empresa o projectes d’innovació:
desenvolupar una estratègia amb Enisa i / o CDTI, la
qual és compatible amb els instruments esmentats en
l’apartat anterior.
3. Per a plans d’internacionalització, considerar
les possibilitats que aporta Cofides. Igualment, tenir
en compte que per a projectes d’internacionalització
d’import reduït pot ser més convenient utilitzar les
línies ICO internacionalització.
- Gestionar les línies d’acord amb els requisits de
cadascuna d’elles.
En qualsevol cas, cal considerar que el procés de
gestió d’aquestes línies és llarg i que cal, per tant,
actuar amb una important planificació.
B. Per a empreses que necessitin millorar el seu
circulant, aconsellem reservar la generació pròpia de
cash flow a aquesta finalitat, ja que les opcions que
tenim per la via d’entitats fora de la banca normal són
limitades en aquest moment.
En resum, aconsellem apuntalar l’estructura de
finançament a llarg termini de l’empresa utilitzant al
màxim aquelles entitats que disposen de fons ja que
estan fora del circuit bancari tradicional.
Aquesta estratègia implica:
- Actuar amb un alt grau de planificació
- Orientar una estratègia de millora del capital
circulant per tal de reduir la dependència de la banca
respecte als fons a curt termini

- Aconsellem les línies de finançament a curt
termini, per tal d’evitar retallades no previstes.
Descripció de la tipologia d’entitats que
l’empresa pot tenir en compte
BANCS I CAIXES
Crèdits, sense o amb garanties: hipotecàries, personals
o de l’empresa.
Línies de descompte del paper comercial.
D’altres línies: factoring, rènting, confirming, etc.
En general, les seves línies de crèdits, excepte les
operacions hipotecàries, solen ser per màxim de 3
anys, és a dir, finançament a curt termini.
ICF - INSTITUT CATALÀ DE FINANCES,
Generalitat de Catalunya. Departament d’Economia.
Els crèdits que donen han de tenir garanties
immobiliàries.
Poden concedir crèdits a 10 o més anys, és a dir,
finançament a llarg termini.
AVALIS. COMPANYIA DE GARANTIES
RECÍPROQUES, Generalitat de Catalunya.
Departament d’Economia.
Societat participada per diverses entitats bancàries i
caixes.
Com diu el seu nom, donen crèdits amb garanties
col·lectives, encara que també demanen garanties
individuals.
En cas de fallida de l’operació, Avalis té cobertura d’un
percentatge important de l’operació a través d’un
Consorci Estatal.
Prefereixen operacions de quantia petita o mitjana i
també poden ser finançament a llarg termini.
ICO - INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL
Ministerio de Economía y Hacienda. Entitat pública.
Agència Financera de l’Estat. Línies de finançament “de
mediació” (a través de bancs i caixes i cooperatives
de crèdit que assumeixen el risc d’insolvència), per
inversions en actius fixos de les pimes. Té d’altres
línies de finançament de menor quantia i una línia de
finançament de grans projectes. Nova línia d’avals per
titulacions de VPO (75 %) i privada (25 %).
Participa en el 25,25 % en COFIDES.
Línies de finançament que atorga l’estat central, a
mitjà-llarg termini, i que es donen a través dels bancs i
les caixes. Finançament d’inversions.
Punts forts i dèbils:
Aporta possibilitats de finançament ja que disposa
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de liquiditat que aporta al sector financer. Té
l’inconvenient que consumeix risc.
Per tant, són línies interessants per a empreses que
no tinguin dificultats de classificació creditícia, però
en consumir risc, si l’empresa té un endeutament
elevat, això pot afectar altres línies. Una estratègia és
gestionar línies ICO al mateix temps que s’amplia el
nombre d’entitats financeres que aporten finançament
a l’empresa.

Ajuda a concedir crèdits del Ministeri d’Indústria pels
mateixos projectes.

ENISA – EMPRESA NACIONAL DE
INNOVACIÓN, Direcció General de la Pime
– Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme
Capital de la Direcció General de Patrimoni de l’Estat
i del CDTI.
Crèdits participatius per l’R+D+I, sense entrar en
la gestió de l’empresa (les operacions figuren en
el passiu de les empreses com a recursos propis a
efectes de risc).
Interès compost d’un fix i un variable, aquest segons
els resultats.
Finançament a mitjà i llarg termini.

Altres instruments financers

ENISA és una entitat molt interessant per a
empreses que tinguin plans d’expansió i / o innovació.
Requereix disposar d’auditories, però ens aporta
l’opció de préstecs participatius. Així mateix, és
una entitat que disposa de liquiditat i que no
consumeix risc de la banca tradicional. És, per tant,
un complement molt idoni ja que no afectaria el risc
que les empreses tenen amb la banca per a crèdit de
circulant.
COFIDES – COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE
FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO
Capital mixt: 60% del ICEX, ICO, ENISA i 40% dels
Bancs Santander i Sabadell.
Crèdits per ajudar al finançament de les inversions
internacionals.
Interès compost d’un fix i un variable, aquest segons
els resultats.
Finançament a mitjà i llarg termini.
Planteja una avantatges equivalents als d’ENISA
però amb una especialització envers els projectes
d’internacionalització.
Delegació de COFIDES a Catalunya:
CDTI – CENTRO PARA EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO INDUSTRIAL, entitat
depenent del Ministeri de Recerca i Innovació.
Atorga subvencions per a projectes d’R+D+I.
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ICEX – INSTITUTO ESPAÑOL DE
COMERCIO EXTERIOR, Secretaria del Estado
de Turismo del Ministerio de Industria.
Diferents programes d’ajudes per a la internacionalització.
Té programes combinats amb l´ICO.
ACCIÓ-COPCA Edifici COPCA

CAPITAL RISC
Moltes entitats dedicades a aquests fons de capital
participatiu.
Dependents d’entitat bancàries i caixes, de comunitats
autonòmiques, fons estrangers, grups privats
d’inversors, etc.
FACTORING, RÈNTING, CONFIRMING,…
La majoria depenen de bancs i caixes, però també hi
ha empreses dedicades només a aquests sistemes de
finançament.
COMUNITAT EUROPEA
Programes de Finançament Comunitari per a pimes.
En el setè programa marc, la Comissió Europea ha
reservat un 15 % del total del finançament per a les
pimes. Aquest representa 1.266 milions d’euros sobre
el període 2007-2013.
Dos dels quatre programes del FP7 estan dissenyats
per a pimes: el programa “Cooperations”, per a pimes
amb capacitats de R+D en temàtiques determinades,
i “Capacities”, en què les pimes sense capacitats
en R+D subcontracten la investigació als centres
tecnològics. En l’FP7, el finançament de les activitats
d’investigació per a pimes ha passat del 50 % al 75 %
comparat amb el programa marc anterior.

Un dels serveis d‘assessorament financer que proporciona el Departament
de Consultoria Estratègica, Finançament i Innovació de PIMEC

Els impagats s’incrementen el
65,7 % a Catalunya
PIMEC ha elaborat un informe del qual es
desprèn que els impagats a Catalunya han
augmentat el 65,7 % en els primers set mesos
de l’any respecte el mateix període de 2007,
fins a assolir els 2.298 milions euros. Aquest
increment arriba després de diversos anys en
què els nivells d’impagats s’havien mantingut
estables. Concretament, entre el 2004 i
el 2006 les xifres mensuals s’havien situat
per sota dels 150 milions, mentre que en la
primera part d’aquest any s’han disparat fins
a arribar a un màxim de 398 milions en el
mes de juliol.
Entre els indicadors que existeixen per mesurar les
obligacions dels pagaments destaca el que es coneix
com a efectes de comerç. Tot i que aquest indicador
només representa una part inferior al 10 % del total
de pagaments que es fan entre les empreses, la seva
evolució pot donar una visió força fidel de la resta de
sistemes de pagament. PIMEC ha emprat les dades de
l’Estadística d’Efectes de Comerç Impagats que realitza
l’INE per elaborar l’informe.
La taxa d’impagats supera el 4 % a Catalunya
L’estudi realitzat per la patronal constata com
l’evolució dels impagats a Catalunya ha crescut de
forma preocupant. En els primers set mesos de l’any
els impagats s’han incrementat el 65,7 % respecte l’any
anterior i s’han situat en els 2.298 milions d’euros.
Aquestes xifres contrasten amb les assolides entre
2004 i 2006, anys en què la taxa d’impagats s’havia
mantingut estable en xifres mensuals inferiors als 150
milions d’euros. Per contra, en el darrer trimestre
de 2007 van començar a incrementar-se fins als 300
milions i en la primera part de 2008 han continuat
amb aquesta tendència alcista, fins arribar a un màxim
de 398 milions d’euros el mes de juliol.
Els gairebé tres milions d’euros assolits fins al mes de
juliol d’aquest any representen una taxa d’impagats del
4,2 % a Catalunya. Aquest percentatge és notablement

superior a l’assolit en el mateix període de l’any passat,
en què la taxa es va situar en el 2,5 %.
A l’àmbit estatal, la taxa d’impagats encara ha viscut un
increment més elevat que a Catalunya, concretament
del 4,8 % i gairebé duplica la de l’any anterior, que
es va situar en el 2,6 %. Així, durant aquest 2008 la
xifra d’impagats a Espanya s’ha incrementat el 84,5%,
amb 11.478 milions d’euros. De la mateixa manera
que a Catalunya, el conjunt de l’Estat espanyol també
ha assolit el seu màxim increment el mes de juliol,
concretament en el 121,5 %.

“Per províncies, Girona on
més ha augmentat”
L’estudi també inclou l’evolució dels impagats per
províncies. D’elles, Girona és el territori on més s’han
incrementat els impagats amb un percentatge del
94,5 % respecte al període de gener i juliol de l’any
anterior. Així, l’acumulat anual d’impagats al llarg de
2008 xifra en 163 milions d’euros, fet que representa
una taxa del 4,4% i contrasta amb la taxa del 2,3 %
del mateix període de l’any 2007 i el 2 % de 2006.
De la mateixa manera que a Catalunya, entre 2004
i 2006 el nivell d’impagats s’havia mantingut estable
amb xifres mensuals properes als 10 milions d’euros, i
a partir del darrer trimestre de 2007 es va començar
a enlairar fins a situar-se en un màxim de 29 milions
d’euros el mes de juliol.
A Lleida, els impagats s’han incrementat el 84,3 %, ise
situen en els 90 milions d’euros, el que representa una
taxa del 4,5 % i contrasta amb el 2,5 % del mateix
període de l’any 2007 i el 2,4 % de 2006. Finalment,
Tarragona presenta un percentatge un tant inferior si
es compara amb Girona i Lleida, amb un percentatge
del 80,8 %. En xifres, l’acumulat anual d’impagats fins
el mes de juliol representa 139 milions d’euros, amb
una taxa del 5,6 % que contrasta amb la taxa del 3 %
corresponent al mateix període de 2007 i del 2,4 %
del 2006.
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Les presses, males conselleres.
Projecte de llei d’educació
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A finals de juliol el Govern va aprovar el
projecte de Llei d’Educació de Catalunya
(LEC) sense haver complert un dels seus
tràmits preceptius: que el Consell Econòmic
i Social de Catalunya emetés el seu dictamen
que, sense caràcter vinculant, té la força
d’expressar l’opinió dels agents socials i
econòmics en qüestions relacionades amb
el món del treball i el sistema productiu.

Per PIMEC alguns aspectes han canviat per bé,
d’altres no. No podem entendre com ha pogut caure
de la LEC l’obligatorietat, i per tant, la possibilitat
d’universalitzar el finançament del segon cicle
d’educació infantil quan més del 90% dels nens entre
3 i 6 anys a Catalunya ja estan escolaritzats. Qui és
que no vol un avenç indiscutible per al conjunt de
la societat i en especial per les famílies amb menys
recursos econòmics?

Aquest tràmit no es va poder complir per un
problema de temps i de voluntat política. El Govern
volia que la LEC entrés al Parlament després de les
vacances d’estiu i els terminis s’esgotaven. PIMEC no
està d’acord amb aquesta decisió del Govern, ja que
el respecte per les institucions i el que representen ha
d’anar per sobre d’interessos partidistes. Les presses
són males conselleres.
A principis d’any, PIMEC va rebre la presentació del
document de bases per a la LEC amb esperança i
il·lusió. Del seu contingut es desprenia la voluntat
d’implantar canvis substancials en el sistema educatiu
no universitari que podien permetre la superació de
la situació actual, corregint vicis històrics i adaptantlo a les necessitats del desenvolupament social i
econòmic del país. Però l’articulat de la llei va ser
criticat durament des de diferents posicions, totes
legítimes: els empresaris del sector, amb el suport
de PIMEC, van manifestar majoritàriament les seves
inquietuds perquè reclamaven la seva funció social
com a elements educadors no subsidiaris i veien
amenaçat el seu futur. Alguns pares creien que
es menystenia el seu dret d’elecció de centre. Els
sindicats van presentar una llarga llista d’esmenes. De
fet, el dictamen del Consell Escolar de Catalunya va
deixar clar la distància entre posicions.
Finalment, el text que va aprovar el Govern havia
canviat en alguns sentits. El sector educatiu privat ha
vist com certes posicions se suavitzaven una mica. Per
a altres, els canvis són menors. Que ningú no s’hagi
donat per satisfet és un senyal de debat democràtic.

“El Consell Escolar de
Catalunya va deixar clar les
distàncies entre posicions”
En canvi valorem positivament els canvis que s’han
introduït –no tots els que nosaltres volíem- en matèria
de formació professional. S’han introduït matisos
que visualitzen la participació dels agents socials
i les empreses en qüestions tan importants com
l’establiment del currículum i la planificació de l’oferta
formativa. A més, es comença a parlar de la qualitat
en la provisió de llocs de pràctiques per als joves que
cursen cicles formatius.
Quan la llei s’aprovi, caldrà incrementar la inversió
de forma continuada durant una bona pila d’anys
per desenvolupar-la i aplicar-la. La situació econòmica
és delicada però les reformes no poden esperar
més. Si no millorem el nivell de qualificació de la
població activa, no aconseguirem assolir el nou model
productiu que tots coincidim que necessitem.
PIMEC, representant de les micro, petites i mitjanes
empreses, demana al Govern i a tots els partits polítics
que siguin sensibles a les manifestacions dels agents i
molt generosos en el tràmit parlamentari. Ni el nostre
sistema educatiu ni el nostre teixit productiu, ni en
definitiva Catalunya, es pot permetre una llei feble que
no compti amb el més ampli consens polític i social.
Lourdes Esteban
Directora de Formació i Ocupació de PIMEC

L’Acord Estratègic
per a la competitivitat
de l’economia catalana
Aquest estiu s’ha completat la revisió i
nou impuls de l’Acord Estratègic per a la
internacionalització, la qualitat de l’ocupació
i la competitivitat de l’economia catalana.
El nou text amb les mesures d’aquest full
de ruta per Catalunya ja s’ha publicat i
distribuït. Ara falta desenvolupar-les. Entre
els aspectes nous de l’Acord cal fer incidència
en el fet que s’estableixen línies d’impuls
estratègic, i en què cadascuna de les 102
mesures incorporades porta associada uns
indicadors d’assoliment de la mesura i la
dotació pressupostària corresponent, ambdós
aspectes temporalitzats de 2008 a 2011.
Aquests elements tangibles han de permetre
fer un millor seguiment de la implantació de
les mesures.
La vessant del capital humà de l’Acord ha definit
una sèrie de mesures orientades a la formació. Es
vol augmentar el pes dels alumnes de formació
professional i que aquests estudis s’adaptin a les
necessitats del mercat laboral, comptant amb la
participació de les empreses en la definició dels seus
continguts.
L’Acord vol prestigiar la formació professional i
donar permeabilitat entre els estudis de formació
professional i els universitaris.
Mesures formatives
PIMEC, com a agent econòmic que ha participat en
el procés de confecció i negociació de l’Acord, valora
positivament aquestes mesures formatives, però
assenyala que la definició del programa de beques
compensatòries s’hagués pogut definir de forma
més concreta.
Respecte a les mesures per al desenvolupament del
pla de l’anglès, PIMEC considera que representen
un avenç en relació amb la situació actual i que van
en bona direcció. Però des del punt de vista
quantitatiu, tenen un abast modest si el que es pretén

és que la societat catalana disposi d’un domini acurat
de l’anglès.
Mesures per a les empreses
En segon lloc, cal destacar les mesures que fan
incidència en el món empresarial, en la innovació
i en el coneixement, i que pretenen augmentar la
transferència de tecnologia i coneixement de les
universitats, la promoció de la innovació empresarial
mitjançant l’ús de cupons tecnològics i l’increment
del pressupost en recerca i desenvolupament, que
es fixa l’objectiu de situar la inversió en R+D sobre
el PIB en el 2,15 % per a 2011. Les mesures també
estan orientades a facilitar l’accés de les pimes a la
contractació pública.
Sobre les infraestructures, s’ha tractat la mobilitat per
carretera i ferrocarril, la voluntat d’integrar els ports de
Barcelona i Tarragona en una estructura logística amb
uns objectius estratègics comuns, la potenciació dels
aeroports catalans, i la seva incidència en garantir la
qualitat del subministrament elèctric i la universalització
dels serveis de telecomunicacions.
Finalment, també es preveuen les mesures adreçades
a la simplificació administrativa. Tot i l’avenç en aquesta
matèria, cal que els departaments incloguin l’estudi
des de la simplificació i reducció de costos per a les
empreses en la seva nova producció normativa.

Al centre, Josep González, president de PIMEC, juntament amb José Montilla, president de la
Generalitat, Mar Serna, consellera de Treball, Antoni Castells, conseller d’Economia i Finances i
altres representants dels agents socialsS
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Pere J. Brachfield, assessor en
temes de morositat
PIMEC ha nomenat Pere J. Brachfield, reconegut
expert internacional en la lluita contra la morositat
i en la prevenció i tractament d’impagats, com a
assessor de l’entitat en aquesta matèria. Brachfied
és professor d’EAE Business School, Escuela de
Administración de Empresas, i director del Centro de
Estudios de Morosología d’EAE.
Pere Brachfield col·labora amb PIMEC per prevenir
els impagats comercials i assessorar els empresaris
catalans sobre les mesures efectives para enfrontars’hi. Un dels projectes més immediats d’aquesta
col·laboració amb PIMEC ha estat la participació de
la patronal en l’elaboració de l’estudi que està duent
a terme la Comissió Europea per la modificació de
la Directiva 2000/35 de mesures de lluita contra la
morositat a la Unió Europea, de manera que PIMEC
ha aportat suggeriments a Brussel·les sobre les
mesures que considera més necessàries per protegir
les empreses catalanes de la morositat creixent.

PIMEC entra a Keiretsu
PIMEC s’ha convertit en el patrocinador principal i
membre associat de Keiretsu Forum. Aquesta entitat
és la major xarxa d’inversors privats en empreses no
cotitzades d’EUA i compta amb més de 800 inversors
acreditats arreu del món. El conveni ha estat subscrit
pel president de PIMEC, Josep González, i el president
de Keiretsu Forum Barcelona, Xavier Casares. La
incorporació de la patronal a la xarxa d’inversors
afavorirà el creixement de les petites i mitjanes
empreses, i obrirà noves vies de finançament, ja que
PIMEC presentarà en els seus fòrums oportunitats
d’inversió en pimes, contactes internacionals de
negocis i d’acords comercials, formació i activitat social.
Així mateix, també s’informarà als associats sobre
quines empreses reuneixen les característiques idònies
per incorporar al seu capital un nou soci del tipus
“business angel”, i com aconseguir-lo.
Amb aquesta acció, PIMEC passa a formar part
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del nucli dur que dóna suport a Keiretsu Forum a
Espanya, format per “la Caixa”, la Cambra de Comerç
de Barcelona, el bufet Roca-Junyent, la Universitat La
Salle-URL, i l’empresa municipal de l’Ajuntament de
Barcelona, 22@.

Josep González, president de PIMEC i Xavier Casares, president de
Keiretsu Forum Barcelona, durant l’acte de signatura

Atén en català
PIMEC crea eines lingüístiques i
promou la llengua catalana entre
els comerços
PIMEC ha engegat un projecte per promoure
la llengua catalana entre els comerciants,
els seus treballadors i els clients, amb la
col·laboració de la Secretaria de Política
Lingüistica de la Generalitat de Catalunya.
“Atén en català” és el nom d’aquest
programa, que es presentarà en els pròxims
sopars de comerç i es distribuirà a tots els
associats.
El projecte “Atén en català” consisteix en unes fitxes
perquè l’empresari pugui desenvolupar la seva relació
amb els treballadors emprant el català en tot moment.
També posa èmfasi en el diàleg bàsic en català per
atendre als clients. Un tercer aspecte que engloba el
projecte és tractar el vocabulari de quatre tipus de
comerços: la fleca, la bugaderia, la ferreteria i l’objecte
de regal.
El “despido” és acomiadament i, en català, no hi ha
“finiquito” sinó quitança. Perquè des de l’inici de la
relació amb els treballadors la comunicació pugui
ser en català, PIMEC ha confeccionat unes fitxes
de vocabulari de relacions laborals. Els treballadors
immigrants han d’entendre les condicions del
contracte laboral, però també és bo que s’habituïn des
d’un principi al català. Així entendrà que és una eina
d’ús molt habitual i que cal que s’esforci a conèixer-lo i
practicar-lo ràpidament.

una fitxa amb els diàlegs més habituals en les
relacions comercials, així com la seva traducció en
diversos idiomes.
Tot i que emprem bé la majoria del vocabulari
en català, hi ha termes que es continuen utilitzant
malament de forma sistemàtica. Per aquest motiu,
juntament amb la funció integradora d’escriure i dir el
nom dels productes en català, PIMEC ha confeccionat
uns pòsters amb vocabulari de productes de diversos
àmbits. En aquesta primera edició d’”Atén en català”
els tipus de comerços dels quals s’han revisat el
vocabulari són la fleca, la tintoreria, la ferreteria i les
botigues d’objectes de regal.
Tots els documents del projecte també es podran
consultar al web de PIMEC
http://politicalinguistica.pimec.es des d’on es podran
descarregar per a més difusió.
El Departament de Comunicació de PIMEC també
està desenvolupant altres projectes com el Voluntariat
per la llengua, amb el qual està posant en contacte
voluntaris que parlen normalment en català amb gent
que vol practicar aquesta llengua per dominar-la més.
Per a més informació, podeu visitar el web
http://politicalinguistica.pimec.es o trucar
al telèfon 902 496 450 i demanar pel Departament
de Comunicació.

Dependents i clients
Bon dia! Què voleu? Quan n’hi posem? Una segona
fitxa confeccionada per PIMEC es focalitza en
el dependent i la relació amb els clients. Podem
fomentar l’ús del català amb un gest tan petit com
despatxar en català. Per això, PIMEC posa a l’abast
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Optimització de plantilles
en moments de crisi
Les claus: la gestió del talent, la
creativitat i la innovació
La conjuntura econòmica actual, amb les
dades de l’increment progressiu de l’atur, i
les previsions cap a indicadors econòmics
en negatiu, configuren una situació poc
encoratjadora per a les empreses i per a les
persones en general. Per reflexionar sobre
com mantenir la competitivitat i els resultats
de negoci en aquesta situació, PIMEC va
organitzar el juliol dues jornades a Barcelona
i Girona per apropar als empresaris les
millors pràctiques en la gestió de persones en
moments de crisi i d’incertesa econòmica. La
jornada es va desenvolupar juntament amb
la consultora de recursos humans Creade,
filial del grup Addecco, i el despatx Sagardoy
Abogados, especialistes en dret del treball.
Segons les conclusions consensuades per tots els
ponents, no hi ha receptes màgiques, i en el cas
d’inexistència de plans o estratègies específiques de
relacions humanes, l’important és l’anàlisi previa
abans de prendre decisions. Cada cicle de recessió
econòmica ve determinat per motius i factors
diferencials, així que el tractament que li donarem
des de les organitzacions ha de ser diferencial. Tenim
al nostre abast moltes mesures per poder abordar
la situació més enllà de la postura de reducció de
costos a través de la partida de personal per se, que
sol aplicar-se de forma força generalitzada en aquests
cicles. Cada organització adoptarà les mesures segons
les seves necessitats: reducció de personal, increment
de vendes, canvi d’estratègia de preus, optimització de
compres, eliminació de productes no rendibles, vendes
o tancaments d’unitats de negoci, reducció de costos
en general, canvis en els equips directius, etc.
Gestionar el talent davant la crisis
Des de l’enfocament del Departament de Recursos
Humans de PIMEC, la gestió del talent és la clau
per superar els moments de crisi, que són de vital
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importància per veure si l’organització i la direcció
estan preparats per liderar una situació de canvi
davant la incertesa de futur. És important que es
dissenyin programes de captació, retenció, motivació
i gestió del talent per poder prendre les decisions
adients i de forma objectiva. Si tenim en compte els
esforços dels últims anys en incorporar els millors
professionals en les nostres organitzacions, hem de
ser conscients que no podem deixar perdre el talent.
Hem de ser capaços d’avaluar qui aporta realment
valor afegit a la nostra organització, fidelitzar-lo i
aconseguir el seu compromís, ja que serà el talent el
que impactarà directament sobre els resultats de la
nostra organització.
També és important que l’empresa disposi d’un pla
de comunicació integral per generar seguretat i
mantenir informat el treballador. Es poden implantar
estudis de clima per conèixer les sensacions i
percepcions dels treballadors i dissenyar plans
d’accions adients amb l’objectiu de mantenir el nivell
productiu de les organitzacions. Com a conclusió,
es proposa adoptar un model de gestió empresarial
centrat en la gestió de persones, en la seva satisfacció,
pensant en la importància vital d’aquest i el seu
impacte en els resultats.

Un instant de la jornada organitzada a l’auditori de PIMEC a Barcelona

Eficiència,
o com fer més amb menys
L’Oficina d’Estadística de la
CE ha publicat una sèrie de
dades interessants sobre la
intensitat energètica de la UE
i del nostre país
La intensitat energètica mesura la relació
entre el consum brut d’energia i el PIB durant
un determinat període de temps. Aquesta
relació, expressada en quilos d’equivalent de
petroli consumits per cada 1.000 euros de PIB,
ens dóna una idea sobre l’eficiència energètica
d’una determinada economia.
Doncs bé, durant el període 1995-2006, la intensitat
energètica de l’Europa dels 15 va disminuir en 25,8
punts, passant de 205,38 a 179,54, mentre que
la del nostre país solament va caure 17,48 punts,
evolucionant de 228,71 a 211,33. Aquesta última
xifra ens indica que el 2006 la intensitat energètica
del nostre país encara se situava gairebé 9 punts per
sobre de la mitjana de l’Europa dels 15. A efectes
comparatius, tal vegada els resulti interessant conèixer
que durant el mateix any la intensitat energètica
d’alguns dels nostres veïns, com Alemanya, França,
Itàlia i Regne Unit, va ser, arrodonint, de 155, 179, 185
i 193 punts, respectivament.
Les xifres exposades tenen una lectura clara: per
incrementar el seu PIB en 1.000 dòlars, el nostre país
consumeix més energia que els nostres veïns, el que
significa que la nostra economia és menys competitiva.
En aquests temps de crisi i preus elevats de l’energia,
millorar la intensitat i eficiència energètica de la nostra
indústria, transport, comerç i habitatge, constitueix,
no solament un imperatiu per ajudar-nos a afrontar el
temporal, sinó una aposta de futur. Cal adaptar-nos als
nous temps, en els quals si quelcom està clar, és que
els costos de l’energia seguiran a l’alça. Comprendre
que l’energia més barata és el mega joule (és a dir,
aquella que mai arriba a ser consumida) i que cal
aprendre a “fer més amb menys” és un primer pas en
la bona direcció.

Per això, la iniciativa de PIMEC d’organitzar un
Fòrum Empresarial d’Eficiència Energètica resulta
particularment oportuna. Sobretot quan, a més
d’insistir en la necessitat de prendre mesures, un dels
objectius prioritaris del fòrum és el d’oferir solucions.

Mariano Marzo

Catedràtic de recursos
energètics de la UB
Mariano Marzo Carpio és un reconegut
expert del sector de la indústria del
petroli, del gas i dels recursos energètics.
Ha treballat arreu del món (Europa, EUA,
Amèrica del Sud, Orient Mitjà i Nord
d’Àfrica) i ha publicat diversos llibres
especialitzats en el sector. Participarà
en el Fòrum Empresarial d’Eficiència
Energètica (FEEE 2008), organitzat pel
Departament de Consultoria Estratègica,
Finançament i Innovació de PIMEC.
L’acte, que es durà a terme el pròxim
29 d’octubre, estarà estructurat en dos
mòduls: el primer es dedicarà a la situació
de l’energia per a la pime, i Mariano
Marzo aprofundirà en la demanda de
petroli. En el segon mòdul, una taula
rodona d’experts tractaran el tema de
l’estalvi i l’eficiència energètica.
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Certificats digitals
La nostra identitat electrònica

PIMEC Formació
Centre de Gestió Empresarial

En els darrers mesos, PIMEC, constituïda
com autoritat de registre, ha col·laborat
activament amb el Departament de Treball
de la Generalitat de Catalunya, emetent
més de 4.000 certificats digitals a empreses i
autònoms del sector de la construcció.

La patronal ofereix formació
específica d’alt nivell

Aquesta experiència ens ha permès treure algunes
conclusions:
•Internet afavoreix un ràpid i irreversible procés de
transformació en la forma de relacionar-nos. En aquest
cas, la relació entre l’Administració i l’empresa
•Els ciutadans, empresaris i treballadors s’han trobat
immersos en aquest procés de relacions telemàtiques
amb un important desconeixement del que és un
certificat digital i de les seves utilitats.
Què és un certificat digital?
És un document electrònic signat per una autoritat de
certificació que garanteix a terceres persones que el
rebin o l’utilitzin una sèrie de manifestacions que s’hi
contenen, com per exemple, la identitat de la persona,
les autoritzacions, la seva capacitat per realitzar un
determinat acte, etc.
Aquest document electrònic es pot emmagatzemar
en equips informàtics: ordinadors personals o
dispositius d’emmagatzematge considerats segurs,
com ara targetes o tokens criptogràfics.
Els navegadors d’Internet són capaços de reconèixer
i llegir aquests documents electrònics i posar-los a
disposició de les aplicacions informàtiques que ho
sol·licitin per poder operar amb ells. Per altra banda,
la major part de les aplicacions informàtiques d’ús
habitual (tractaments de text, fulls de càlculs, gestors
de correu electrònic i altres) integren procediments
de reconeixement de certificats digitals i de generació
de signatura electrònica.
Quines són les principals utilitats d’un
certificat digital?
•identitat electrònica: la principal utilitat és
identificar de forma segura al posseïdor del certificat
i possibles atributs seus, com ara ser el representant
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legal d’una empresa, un professional col·legiat (metge,
advocat, etc), o simplement un ciutadà (en el cas
de l’e_DNI).
•signatura electrònica: sense entrar en definicions
excessivament tècniques, podem dir que una signatura
electrònica és una cadena de caràcters generats per
mitjà d’un algoritme matemàtic, que s’obté utilitzant
com a variables la clau privada del certificat digital i el
contingut del text del document que estem signant.
Podem dir que un document signat electrònicament
queda “plastificat” i, per tant, garanteix la identitat de
l’emissor i la integritat del missatge.
La llei de la firma electrònica, equipara la firma
electrònica reconeguda amb la firma manuscrita.
Seguretat en la identitat i integritat del document són
dos elements que a ben segur generaran confiança
i per tant incrementaran la productivitat i les noves
oportunitats de negoci.
La targeta de soci, un projecte engrescador
Ens els propers mesos els associats de PIMEC tindran
l’oportunitat de disposar del nou carnet de soci,
dissenyat amb la imatge corporativa de PIMEC i amb
la més avançada tecnologia en matèria de certificació
digital. La targeta portarà incorporat un xip
criptogràfic amb el qual els socis podran activar el seu
certificat digital de màxim nivell. Amb aquest certificat
digital, els socis estaran en disposició d’identificar-se i
operar amb totes les administracions públiques que
disposen de tràmits telemàtics. També podran generar
firma electrònica en qualsevol document electrònic o
aplicació web que ho requereixi. En definitiva, la seva
identitat electrònica estarà garantida.

PIMEC Centre de Gestió Empresarial és
una nova iniciativa de la nostra patronal en
l’àmbit de la formació per tal d’apropar a
les pimes de tot Catalunya una formació de
qualitat adreçada als seus equips directius,
gratuïta tan per als assistents com per les
seves empreses.
Des del Departament de Formació sempre s’ha
considerat que la principal eina per afavorir el
desenvolupament i la competitivitat del teixit
empresarial és la formació dels treballadors de
les empreses implicades, i per aquesta raó des
de fa més de quinze anys PIMEC ha treballat
per tal de possibilitar que aquesta formació fos
accessible i propera tant per als empresaris com
per als treballadors. Amb la incertesa de la situació
econòmica actual, la importància de la formació
per consolidar i desenvolupar noves competències i
aptituds professionals pren una rellevància encara més
determinant en el futur de les nostres empreses.
Seguint aquesta línia de treball, s’ha donat un pas
endavant amb la creació de PIMEC Centre de
Gestió Empresarial, que substitueix i millora les
característiques de l’oferta formativa existent fins
ara amb el format Seminaris PIMEC. Amb aquest
nou format pretenem donar cobertura a una
formació específica d’alt nivell dirigida a gerents,
directors i comandaments. La posada en marxa
d’aquesta nova iniciativa dóna resposta a la voluntat
d’evolucionar i proporcionar uns serveis més
adaptats a les necessitats dels nostres associats. Les
accions formatives del Centre de Gestió empresarial
complementaran l’oferta existent en els àmbits de
desenvolupament d’habilitats, econòmico-financer,
comercial, gestió empresarial i recursos humans,
cobrint així totes les àrees empresarials.
L’organització d’aquestes activitats formatives
pretenen donar continuïtat al nivell de qualitat assolit

amb l’organització dels Seminaris PIMEC i mantenir
la màxima qualitat en els continguts formatius, així
com l’altísim nivell de ponents i experts, amb el valor
afegit d’una formació sense cap cost econòmic per
l’empresa.

“La formació complementarà
l’oferta existent en els
àmbits de desenvolupament
d’habilitats, econòmicofinancer, comercial, gestió
empresarial i recursos
humans”
Amb la nostra voluntat de servei als associats,
aquest nou impuls vol apropar la formació a tots
els estaments de l’empresa, arribar a totes les seves
necessitats i potenciar l’oferta formativa de totes les
nostres seus i delegacions.
El Centre de Gestió Empresarial començarà les
formacions aquest quart trimestre, a finals d’octubre,
i el seu ventall de propostes es pot consultar al web
de PIMEC (www.pimec.es), per telèfon o enviant un
correu electrònic a formacio@pimec.es
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Llei de responsabilitat
per danys mediambientals
La Llei de responsabilitat mediambiental (Llei 26/2007)
regula la responsabilitat de les empreses de prevenir,
evitar i reparar els danys mediambientals causats a
l’entorn natural, als hàbitats i a les espècies silvestres,
segons l’art. 45 de la Constitució. Actualment,
l’esborrany del desenvolupament reglamentari
d’aquesta llei es troba en tràmit d’audiència pública.
La Comissió de Medi Ambient de PIMEC ha fet
arribar la seva postura al Ministeri de Medi Ambient,
amb l’objectiu que el reglament deixi fora de l’abast
d’aplicació moltes pimes que ara estan afectades.
Ara, el reglament implica que les activitats afectades
facin una anàlisi de risc, que determini l’obligatorietat
o no de contractar una garantia financera amb una
pòlissa d’assegurança que demostri que l’empresa
pot afrontar els costos de reparació del dany
mediambiental causat. La llei preveu un tipus de
responsabilitat objectiva, és a dir, que no cal dol, culpa
o negligència per afrontar les obligacions establertes.
PIMEC demana que s’excloguin de la llei les activitats

que fabriquin, emmagatzemin o manipulin substàncies
perilloses, sempre que per la seva ubicació no sigui
possible causar un dany mediambiental, en el sentit
definit per la llei, o sigui, danyar l’entorn natural, els
hàbitats o les espècies silvestres.
La majoria de les activitats emmagatzemen o
manipulen substàncies perilloses; una tintoreria que
utilitza percloretilè, una adrogueria que ven lleixiu, etc.
La llei no segrega per quantitats d’aquestes substàncies,
per tant, totes les activitats es troben afectades,
independentment de la quantitat que utilitzin.
Però si pensem en el dany mediambiental que poden
causar aquests establiments, l’impacte que poden
causar és mínim, ja es troben en trama urbana, lluny
de qualsevol espai natural protegit o massa forestal, i
aboquen les aigües residuals a la xarxa de clavegueram
que va a la depuradora.
Per tant, no té sentit obligar aquestes activitats a fer
una anàlisi de risc amb el cost que comporta, quan la
probabilitat de causar un dany mediambiental és nul·la.

PIMEC col·labora
amb el pla PIMESTIC
La patronal ha signat un conveni per ajudar al
desenvolupament del pla PIMESTIC. La iniciativa,
promoguda per la Secretaria de Telecomunicacions
i Societat de la Informació i el Centre d’Innovació
i Desenvolupament Empresarial (CIDEM), pretén
fomentar la implantació i l’ús eficient de les TIC a les
empreses catalanes.
Des de PIMEC s’estan realitzant diverses accions per
difondre el pla. Entre elles, l’organització de jornades
sectorials adreçades a les pimes, per conscienciar-les
del benefici de la incorporació de les TIC en les seves
empreses. Alhora, PIMEC també s’ha posicionat com
a agent coordinador del nou Servei d’Orientació
PIMESTIC, per tal d’assessorar les empreses i donar
a conèixer els ajuts i les vies de finançament. El pla
PIMESTIC compta amb un pressupost de 20 milions
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d’euros i es preveu que el projecte s’estengui fins al
2010. Donant suport a aquest projecte, la patronal
continua incidint en un dels seus objectius: aconseguir
que les pimes siguin més competitives.

Jordi Bosch, secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació;
i Antoni Cañete, secretari general de PIMEC, durant l’acte de signatura

PIMEC Comerç
representa
el Foro de
Comercio
Benicarló a
Ágora

Alguns dels assistents al 1r Congrés Internacional de Comerç Urbà
celebrat a Màlaga

El president de PIMEC Comerç, Alejandro Goñi,
acompanyat del secretari institucional de PIMEC
Comerç, Enric Calvo, va assistir, en nom del Foro de
Comercio Benicarló a Ágora, en el marc del qual
va tenir lloc el I Congrés Internacional de Comerç
Urbà, que es va celebrar a Màlaga. El Congrés, en
què van debatre els representants del sector del
comerç urbà de més de 30 províncies espanyoles,
va comptar amb la presència del ministre d’Indústria,
Turisme i Comerç, Miguel Sebastián i el president
del Consell Superior de Cambres de Comerç, Javier
Gómez Navarro.
Alejandro Goñi va intervenir en una taula rodona
composta per representants del sector de la
distribució. Es van tractar temes com els models de
gestió per fer més atractius i competitius els centres
urbans i també es va poder analitzar els canvis
generats per l’aplicació de la Directiva de Serveis
Comunitària, la Directiva Bolkestein. El Congrés va
cloure amb un total de 3.000 visitants i més de 650
congressistes acreditats, i amb la lectura i presentació
de la Declaración de Málaga 2008, que recull les
conclusions del Congrés.

Conveni de
col·laboració
entre PIMEC
Comerç i el
CADCI
PIMEC Comerç i el Centre Autonomista de
Dependents del Comerç i de la Indústria (CADCI)
han signat un conveni de col·laboració per reforçar
els lligams entre ambdues organitzacions, que volen
impulsar conjuntament els drets dels treballadors
dependents del comerç i enfortir la representació
patronal del sector comercial a Catalunya.
Aquesta signatura plasma la voluntat de donar suport
al teixit comercial individual i col·lectiu present a
Catalunya, i es concreta en la creació d’una comissió
mixta que vetlli per l’execució i seguiment dels acords.
Han signat l’acord el president del CADCI, Josep M.
Andreu, i el president de PIMEC Comerç, Alejandro
Goñi. A l’acte de signatura també van assistir el
president del Consell de Barcelona de PIMEC
Comerç, Andreu Llargués; el comissionat de l’Alcaldia
per a relacions institucionals, Roger Pallarols; i el
responsable de formació del PSC, Josep Maria Sala.

Daniel Laspra, secretari del CADCI; Alejandro Goñi, president de PIMEC Comerç i Josep Maria
Andreu, president del CADCI

El CADCI és una organització històrica, creada l’any
1903 per un grup de dependents del comerç que
lluitaven per millorar les condicions de treball a què
estava sotmès aquest estament. El 1939 l’exèrcit va
requisar la seu del CADCI.

25

TERRITORI

AUTÒNOMS

Nou secretari
de PIMEC Autònoms
Àlex Fernàndez s’ha
incorporat recentment
a la patronal com a
secretari de PIMEC
Autònoms. Llicenciat
en ciències polítiques
i de l’administració,
ha cursat un màster
en dret i tecnologies
de la informació i la
comunicació, i un altre
en gestió i direcció de recursos humans.
Com a nou secretari de PIMEC Autònoms, el seu
objectiu és fer de PIMEC Autònoms “la natural i

genuïna organització d’autònoms de Catalunya,
referent del sector i del territori i que, alhora, sigui
identificada pels diferents col·lectius i les diferents
administracions com aquella entitat capaç de donar
resposta a les inquietuds del sector”.
Àlex Fernàndez ha treballat al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat com a assessor de
la Direcció General de Formació Professional i com a
cap de protocol del Centre Tecnològic de Catalunya.
La seva darrera tasca l’ha desenvolupada al TDCOM,
societat pública per a la gestió de la Televisió Digital
Terrestre a Catalunya.

Eduard Royo, nou president
dels joves empresaris de pimes
a Europa
A l’Assamblea General
que la patronal de
les pimes d’Europa
(UEAPME) ha celebrat
a París, s’han dut a
terme les eleccions a la
presidència dels Joves
Empresaris de la Unió
Europea
(JEUNE), on s’ha
escollit Eduard Royo,
coordinador de PIMEC
Joves i Emprenedors.
L’entitat, que pertany a l’UEAPME, s’encarrega de
defensar els interessos i les necessitats d’aquest
col·lectiu davant les institucions comunitàries. Royo
estarà a la presidència per un període de 3 anys,

26

en el decurs dels quals vol treballar per millorar la
competitivitat de les pimes i dels joves empresaris
d’Europa.
Al mateix temps, Eduard Royo, de 35 anys, és
el coordinador de PIMEC Joves i Emprenedors,
organització que agrupa els empresaris menors de
quaranta anys, i és adjunt a la direcció general de
l’empresa d’European Consultant-Lobby. Vinculat al
món patronal des de 1999, ha format part de l’Oficina
de la Confederació Espanyola de Joves Empresaris
a Brussel·les (CEAJE) i ha estat responsable de
l’Àrea d’internacionalització de l’AIJEC (Associació
Independent de Joves Empresaris de Catalunya)
durant 5 anys.

Reptes de PIMEC
al territori

Xavier Colom
Baix Camp

Xavier Colom és president
de PIMEC Baix Camp i
membre de la Comissió
Executiva de PIMEC
Tarragona. Colom és enginyer
tècnic mecànic i titular d’una
indústria familiar inscrita dins del sector de la fusta
amb més de cent anys d’història, i que està situada a
Reus, la seva ciutat natal. La seva activitat empresarial
està estretament lligada amb el món de la fusta i
la seva experiència l’ha dut a ser el president de la
Federació Provincial de Fusters, Ebenistes i Similars
de Tarragona, i membre de la Confederació Catalana
de la Fusta. L’any 1998 va ser nomenat vicepresident
primer de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i
Navegació de Reus, càrrec que li ha permès, entre
d’altres representacions, ser membre del Consell de
l’Institut Municipal de Formació i Empresa de Reus.
Més enllà del territori tarragoní, Xavier Colom també
ha intervingut en el pla europeu com a representant
de la Borsa Europea de Comerç de Cereals i com
a representant del Comitè Nacional Espanyol de la
Cambra de Comerç Internacional.
Els principals reptes de PIMEC Baix Camp d’enguany
són, per una banda, consolidar el posicionament
institucional per esdevenir el principal referent
patronal de la comarca i, per l’altra, seguir creixent
en nombre de socis. Paral·lelament, es continuaran
incrementant els serveis que s’ofereixen als associats
per tal d’afavorir el seu progrés. En aquest sentit, s’han
iniciat una sèrie de col·laboracions amb la Universitat
Rovira i Virgili i un Pla de formació per aconseguir fer
arribar la formació subvencionada a les empreses de
la comarca amb la màxima qualitat.

Josep Cervera
Montsià

Josep Cervera és president
de PIMEC Montsià des de
finals de 2007. En aquest
breu període de temps, ha
aconseguit que més de 150
socis s’adhereixin a l’entitat.
L’activitat professional de Cervera ha estat sempre
lligada al món de la maquinària pesant. Actualment,
presideix les empreses MEDESA, amb presència a més
de 30 països arreu del món; CEREMASA, dedicada
al manteniment de maquinària industrial; i SAIMON,
especialitzada en lloguers immobiliaris. Durant 16 anys,
Josep Cervera ha compaginat la seva feina amb la de
membre de la comissió executiva de la Cambra de
Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa, promovent
la innovació i la internacionalització de les empreses.
L’evolució ascendent de Cervera ha estat reconeguda
en diverses ocasions. L’any 2001 rep la placa Francesc
Macià i un any més tard, a través de l’empresa
MEDESA, rep el premi a la Innovació Tecnològica i el
Premi Amposta a títol personal.
Després del primer any d’implantació a la comarca,
PIMEC Montsià té com a objectiu la consolidació de
la delegació en tots els àmbits. Els eixos fonamentals
són la potenciació de la formació com a element de
competitivitat, el desenvolupament de les àrees de
serveis i l’establiment d’acords territorials. També s’està
treballant per assolir una major representativitat en
l’àmbit institucional territorial perquè PIMEC Montsià,
i per extensió, les terres de l’Ebre, esdevingui el focus
de generació del coneixement vinculat amb la micro,
petita i mitjana empresa.
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Nova delegació:
PIMEC Conca
de Barberà
Ja són quatre les seus que la
patronal té a la demarcació de
Tarragona
PIMEC Conca de Barberà ha obert ja les
seves portes amb el compromís d’oferir un
servei més proper als socis de la comarca.
Entre un grup d’empresaris representatius,
i sota criteris geogràfics i sectorials, s’ha
format una Junta de vuit membres, que
iniciaran la tasca de la patronal a la zona.
Josep Oriol Palau i Travé ha estat elegit
president de PIMEC Conca de Barberà.“

Josep Andreu, alcalde de Montblanc; Josep González, president de PIMEC; David Rovira,
president del Consell Comarcal de Conca de Barberà, i Josep Oriol Palau, president de PIMEC
Conca de Barberà

Volem representar als empresaris de la comarca, i
encarregar-nos de les qüestions d’àmbit més local a
les quals s’enfronta l’empresari cada dia”, va comunicar
Josep Oriol Palau durant la constitució oficial de la
delegació, el passat 7 de juliol. A l’acte, en el qual es
va dur a terme la presentació dels òrgans de govern
de PIMEC Conca de Barberà, van assistir el president
del Consell Comarcal, David Rovira; l’alcalde de
Montblanc, Josep Andreu; el president de PIMEC,
Josep González, i el president de PIMEC Tarragona,
Josep Joaquim Sendra.
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El doble de socis
PIMEC Conca de Barberà, que és la quarta delegació
de la patronal a la demarcació de Tarragona, vol
fomentar la participació activa dels socis, proporcionar
avantatges i fomentar la qualitat de les empreses
associades. “Hem de fer de la Conca una comarca
dinàmica, pròspera, que genera idees, innovacions,
que és reconeguda per la seva gent”, ha assenyalat
Josep Oriol Palau. També ha manifestat que estan molt
contents perquè des que es va anunciar la posada en
marxa de la delegació s’ha doblat el nombre de socis
a la comarca.

“La delegació s’encarregarà
de les qüestions d’àmbit
local a les quals s’enfronta
l’empresari cada dia”
Josep González, president de PIMEC, ha mostrat tot el
seu suport davant d’aquest nou projecte a la Conca
de Barberà, i ha recordat que en la delicada situació
econòmica actual “la unió de les pimes en delegacions
ens fa tenir veu davant l’Administració catalana,
espanyola i europea”.
La delegació ja ha començat a treballar en diverses
accions. S’ha previst estudiar la composició sectorial
de la comarca per analitzar-ne els punts forts i els
punts febles, les oportunitats i les mancances, per
tal d’establir quines són les seves inquietuds. Durant
el juliol, ja s’ha dut a terme una jornada sota el títol
“Difusió de la responsabilitat social empresarial per
a la millora de la qualitat i estabilitat de l’ocupació al
Camp de Tarragona”. A la tardor, s’organitzaran dues
xerrades sobre la problemàtica de l’autònom, una a
Montblanc i una a Santa Coloma, que comptaran amb
l’assessorament dels tècnics de PIMEC.

Josep Oriol Palau i Travé
President de PIMEC
Conca de Barberà

Graduat superior de
Comerç Internacional de
l’Escola Superior de Comerç
Internacional de la Pompeu
Fabra. Gestiona amb el seu germà l’empresa
familiar, especialitzada en pintures, vernissos i
laques ecològiques per a fusta.

Nou secretari
territorial de
PIMEC Lleida
Ferran Accensi ha assumit el càrrec de secretari
territorial a la seu de PIMEC Lleida. El seu objectiu
principal és potenciar la patronal per tot el territori
lleidatà i, per aconseguir-ho, manifesta que un dels
reptes més importants és fer créixer el nombre
d’associats per poder fer front comú davant les
fortes fluctuacions financeres i els nous mercats
internacionals. En paraules del mateix Ferran Accensi,
cal “donar a conèixer millor el que fem per les nostres
empreses, tota la tasca de representativitat davant les
institucions, així com els serveis que els oferim”.
En l’actualitat, Ferran Accensi és també vicepresident
de l’Associació de Defensa dels Vegetals “Terres de
Ponent”, vocal de la junta del Col·legi d’Agents de

la Propietat Immobiliària de Lleida, agent comercial
de Caixa de Manlleu a Lleida i administrador de
l’empresa de serveis Campus Gestió SLU.
Ha estat, entre d’altres, president executiu de la
Cooperativa Agrícola Pràctica de Lleida, agent
comercial del Banc Santander Central Hispano,
membre fundador del comitè executiu de Joves
Agricultors i Ramaders a Catalunya (JARC-ASAJA),
cofundador de la Interprofessional de la fruita dolça
d’Espanya i gerent de l’empresa Serveis Immobiliaris
Lleida 2001.

Narcís Bassols, nomenat conseller
d’EURES durant la formació
“EURES Inicial Training”
Durant les jornades de formació “Eures Inicial
Training”, organitzades a Budapest, Narcís Bassols,
membre de PIMEC Girona, ha estat nomenat
conseller d’aquesta organització europea. EURES, la
Xarxa Europea de l’Ocupació, va ser creada l’any 1993
per tal d’afavorir la mobilitat laboral entre els vint-i-set
països de la Unió Europea, Noruega, Liechtenstein,
Suïssa i Islàndia. Amb el propòsit de vetllar per la lliure
circulació de persones, EURES proporciona serveis
d’informació, assessorament i contractació tant a
treballadors com a empresaris. Actualment, aquest
organisme compta amb més de 700 consellers arreu
d’Europa, encarregats de subministrar la informació
requerida pels sol·licitants mitjançant un contacte
personal. Tots ells compten amb els coneixements
jurídics i administratius pertinents relacionats amb la
mobilitat laboral a escala nacional i transfronterera.

Concretament, PIMEC participa en la Xarxa Europea
de l’Ocupació a través del projecte PIRIMED, una
societat de cooperació interregional que intenta
dinamitzar la zona transfronterera formada per
Catalunya, Llenguadoc-Rosselló i Migdia-Pirineus, és a
dir, el triangle Barcelona –Montpeller – Tolosa.
La formació Eures Inicial Training
L’eix central de la formació ha consistit a analitzar les
confrontacions que afecten empreses i treballadors
en relació amb la mobilitat laboral entre estats. Per
aprofundir en aquesta realitat, s’han tractat aspectes
com el dret europeu del treball, la seguretat social
o les qüestions fiscals, tals com la doble imposició
o la determinació de residència fiscal. Les sessions
formatives s’han completat oferint una visió global de
les tasques diàries del conseller EURES.
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Fòrum de Mobilitat
del Baix Llobregat
PIMEC Baix Llobregat constitueix aquest ens conjuntament amb els
sindicats i el Consell Comarcal
Davant les dificultats en matèria
d’infraestructures i mobilitat que pateix el
Baix Llobregat, PIMEC ha creat el Fòrum de
Mobilitat, juntament amb la resta d’agents
socials i polítics del territori. La iniciativa
pretén detectar les deficiències que presenta
la comarca i emprendre les mesures adients
per pal·liar-les.
El Baix Llobregat gaudeix d’una important activitat
econòmica, en part, per l’existència del port i de
l’aeroport del Prat, i d’un teixit empresarial molt
condensat a pocs quilòmetres de Barcelona. Aquest
entramat necessita d’unes infraestructures sòlides
però, actualment, la comarca pateix greus problemes
de mobilitat. Existeixen dificultats en la mobilitat de les
persones, sobretot pel ràpid creixement residencial
dels seus municipis. També hi ha un gran volum de
transport de mercaderies que congestionen les
infraestructures, que per si mateixes són deficients.
PIMEC Baix Llobregat ja fa temps que va detectar que
la mobilitat era un punt feble que calia superar perquè
la comarca pogués desenvolupar-se correctament. Per
aquest motiu, la delegació va impulsar la constitució
del Fòrum de Mobilitat, juntament amb el Consell
Comarcal del Baix Llobregat i dels sindicats CCOO i
UGT. La finalitat del Fòrum és analitzar la situació del
transport públic i de la mobilitat al territori, detectar
quines són les mancances i crear estratègies de millora.
A la constitució del Fòrum han intervingut Manel
Nadal, secretari de Mobilitat del Departament
de Política Territorial i Obres Públiques, i altres
representants de diverses institucions, com Carme
Miralles, directora de l’Institut d’Estudis Regionals i
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Metropolitans de Barcelona. Ramon Pons, president
de PIMEC Baix Llobregat, ha fet incidència en els
costos de la congestió del trànsit, conseqüència
directa dels problemes de mobilitat. Pons ha assenyalat
que la congestió de la circulació provoca pèrdues
econòmiques molt elevades per a les empreses: retard
de la producció, operacions d’aprovisionament dels
comerços més complicades de l’habitual, pèrdues de
temps productiu, etc.
Altres costos associats són els accidents “in itinere”,
és a dir, els produïts durant el desplaçament de
les persones al seu lloc de treball. En aquest cas,
la complicada mobilitat per la comarca provoca
inseguretat i perill per les persones, i costos molt
elevats per a les empreses en hores extraordinàries,
noves contractacions per cobrir baixes d’accidents,
cotitzacions, etc.
El Fòrum compta amb la participació de les diferents
administracions públiques i amb el suport de les
entitats i associacions que agrupen els usuaris de les
xarxes d’infraestructures. A partir d’ara es començarà
creant taules de treball i s’elaborarà un estudi que
identifiqui les dificultats i les vies de solució comarcals.

Segell de qualitat
ApTO per a sis
empreses associades
a l’Ad’IP
Sis empreses de l’Associació d’instal·ladors de
plaques de guix laminat i sostres falsos (Ad’IP), sòcia
de PIMEC, han rebut el certificat ApTO –Aptitud
Tècnica a l’Obra-, que atorga l’Institut Tecnològic de
la Construcció de Catalunya (ITeC). Aquesta distinció
ressalta la capacitat tècnica i el sistema de gestió en
empreses del sector de la construcció i representa
una marca distintiva d’abast estatal.
El lliurament del segell de qualitat ha tingut lloc dins
d’una jornada de treball organitzada per l’ITeC i
Ad’IP, en la qual s’ha parlat de la subcontractació i de
l’obligatorietat d’estar inscrits al Registre d’Empreses
Acreditades. Les empreses amb certificat ApTO han
estat Benstru (Hospitalet), Deco Mobiliari (Lleida),
Divinter (Barcelona), Grupsm (Mataró), Isaphone
(Barberà del Vallès) i Materials SA (Girona).

L’associació s’ha incorporat a PIMEC aquest setembre.
L’objectiu d’aquesta entitat és donar la formació
necessària per obtenir el CAP, el nou certificat
d’aptitud per a conductors professionals, que serà
imprescindible per als conductors professionals per
poder treballar en el sector del transport professional
de mercaderies i persones. L’acte de signatura ha
estat representat per la Roser Cejudo, presidenta
d’ASSOCAP; Xavier Vallejo i Miquel Estany, vocal i
secretari d’ASSOCAP, respectivament; Martí Puig,
president de PIMEC Vallès Occidental; i Carles
Gironès, vicepresident de PIMEC Vallès Occidental.

ACEGAL s’adhereix
a PIMEC

Representants de les empreses acreditades amb el certificat ApTO

Aurora Huerga, Ramón Pons, Rosa Boladeras i Juan José Casado

ASSOCAP
entra a PIMEC

L’Associació Catalana d’Empreses per a Gais i
Lesbianes (ACEGAL) ha passat a formar part de
la patronal com a nou soci. L’acte de signatura ha
comptat amb la presència de David Martí i Joan Igual,
president i vicepresident d’ACEGAL, respectivament.
Per part de PIMEC han assistit Alejandro Goñi,
president de PIMEC Comerç; Joaquim Villanova,
director de PIMEC Comerç, i Pilar Agud, secretària
territorial de la província de Barcelona. Aquesta
adhesió s’emmarca en la línia de creixement continu
de la nostra organització patronal.
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L’Associació
Primer Simposi
d’Empresaris de l’Alt
Urgell signa un conveni Internacional de les
Cultures Florals
amb PIMEC
En el seu primer aniversari, l’Associació d’Empresaris
de l’Alt Urgell (AEAU) ha signat un conveni de
col·laboració amb PIMEC, per buscar sinergies i
assessorament en l’àmbit institucional, tenir accés a
una àmplia oferta de formació i accedir a diversos
serveis. El president de l’AEAU, Jordi Grau, ha valorat
molt positivament la feina feta durant el primer any
de vida de l’entitat, i ha assenyalat que l’acord amb
PIMEC “servirà per reforçar encara més la tasca
de l’entitat”.
El president de PIMEC, Josep González, proposa
treballar de forma conjunta per enfortir el teixit
empresarial de l’Alt Urgell i vèncer la situació
econòmica actual. “Per la dimensió de les empreses
de la comarca, és PIMEC qui més bé defensarà els
seus interessos”, ha puntualitzat Josep González
durant l’acte.

El Mercat de la Flor i la Planta Ornamental de
Catalunya celebra enguany el 25è aniversari de la
seva fundació. Un dels actes més destacats ha estat el
1r Simposi Internacional de les Cultures Florals, dut a
terme a les instal·lacions de l’entitat, a Vilassar de Mar.
La iniciativa ha estat un èxit pel què fa a la participació
i a l’alt nivell d’aprenentatge. Setanta alumnes, la
majoria floristes professionals i afeccionats a l’art
floral, han gaudit durant tres dies de tallers pràctics. Els
formadors han estat cinc prestigiosos experts en art
floral, provinents del Quèbec, Singapur, Lituània, Suïssa
i Itàlia. La inauguració del 25 è Aniversari ha estat
el 15 de setembre, i ha comptat amb la presència
del secretari general de PIMEC, Antoni Cañete, i la
regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de
Vilassar de Mar, Dèbora Juvé.

ACPG, sòcia de PIMEC

Josep Gonzalez, president de PIMEC i Jordi Grau, president d’AEAU
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L’Associació Catalana de la Premsa Gratuïta (ACPG)
ja és sòcia de PIMEC. L’entitat agrupa més de 130
capçaleres de premsa gratuïta i més de 30 diaris
digitals catalans i de la resta dels territoris de parla
catalana. Des de fa 11 anys, té la vocació de ser una
associació que defensa els interessos dels seus editors
i que contribueix a reforçar i millorar la professionalitat
de les seves empreses editores de premsa gratuïta en
paper i digital. Segons Josep Ritort i Ferrús, president
de l’associació, “l’ACPG ha apostat per estar a PIMEC
perquè som editors de premsa, però també som
empreses que tenim, en molts casos, les mateixes
problemàtiques i necessitats que moltes empreses
d’altres sectors”. “Creiem que PIMEC està fent una
bona feina a favor del teixit empresarial català”.

AGROMILLORA,
un èxit d’innovació i
internacionalització
Els anys 80 van ser complicats per al sector
agrari, però Carles Sumarroca va iniciar una
aventura empresarial que a hores d’ara s’ha
convertit en Agromillora Catalana, el viver
més gran del món en la seva especialitat.
Quin és el secret? Per a Jordi Mateu, director
d’Agromillora Iberia, hi ha diversos aspectes
clau: “com a la majoria d’empreses del món,
el factor humà és el més important perquè
és impensable escometre una expansió
internacional sense disposar d’un equip
professional capacitat i de confiança”.
Altres factors que han fet possible aquest
èxit empresarial són la capacitat d’innovació
tècnica i d’adaptar-se als diferents clients
i mercats, imprescindible per treballar en
altres països.
L’activitat d’Agromillora va començar quan Carles
Sumarroca va comprar una finca a Subirats i va buscar
assessorament tècnic per explotar-la. Llavors va sorgir
una inquietud per millorar la qualitat del material
vegetal a disposició dels agricultors de la zona i que
volien plantar una vinya o un camp de presseguers.
“Al principi els temors estaven centrats en la capacitat
de poder implantar un sistema productiu eficient
i rendible”, confessa Jordi Mateu, que explica que
l’activitat de l’empresa es va iniciar amb un laboratori

Agromillora Catalana SA és un viver seleccionador
dedicat a la producció i comercialització de plançons de
gran qualitat genètica i sanitària.
Els seus productes: oliveres, vinyes i arbres fruiters.
Neix a Subirats (Barcelona) el 1986, on hi ha la seu
central.També té instal·lacions a Can Bosch, amb 5 ha
d’umbracles i hivernacles.
Des del 1997 funciona un centre d’R+D a
Monistrol d’Anoia, amb més d’11ha dedicades al
desenvolupament de programes de millora genètica,
avaluació i manteniment del material vegetal.
Les seves filials: Agromillora Sur (Xile), North American
Plants (Oregon, USA), Agromillora Produçao (Brasil),
Nurstech (California, USA), Agromillora Australia,
Agromillora Mediterranée (Tunísia), Agromillora Maroc
i Agromillora Andina (Argentina).
El fundador i president de l’empresa és el Sr. Carles
Sumarroca.

de cultiu in vitro per a la producció de portaempelts
clonals de presseguer, una tècnica que ja s’utilitzava
amb èxit a Itàlia però encara no a Espanya. “La
implantació d’aquesta tecnologia va ser una tasca dura,
ja que al principi les plantes es morien.”
Agromillora té clar que la innovació i el
desenvolupament és una tasca molt lenta en el
seu sector perquè es necessiten anys per verificar
dades. A més, és un procediment complex, perquè
introduir nou material al mercat és difícil per les
particularitats del sector. “Però per a una empresa
com la nostra, la innovació és necessària pel volum
de negoci i per la presència que tenim en diferents
països”, puntualitza Jordi Mateu. “Com a viveristes,
creiem que som proveïdors sobretot de genètica, més
enllà que tinguem l’obligació de presentar-la amb una
morfologia i la sanitat adequada a les necessitats dels
nostres clients”.
Algunes de les espècies vegetals amb les quals
treballen ja tenen programes de millora genètica molt
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avançats, així que Agromillora actua només d’usuari
d’aquestes tècniques. “Però en d’altres espècies,
com l’olivera o els portaempelts de fruiters, no
hi ha tantes millores; per això ens vam plantejar
d’intervenir activament en programes de millora
genètica”. Agromillora col·labora amb diferents
centres de recerca pública i empreses privades
de diversos països: Espanya, Itàlia, França, USA,
Xile i Tunísia.
De Catalunya al món
Tot i que la vocació inicial era proveir els productors
de Catalunya, Agromillora inicia pocs anys després
un procés d’internacionalització. “Oliveres, vinyes i
fruiters són productes molt localistes, però també
de clima mediterrani i no cal oblidar que en el món
hi ha moltes regions amb aquestes característiques
climàtiques que poden cultivar les nostres plantes”,
subratlla Jordi Mateu. L’expansió va començar per
vendre a Itàlia i França. Després es va incorporar
Tunísia. “A partir del 1996 arribem a zones del món
on difícilment podem arribar des d’Agromillora
Catalana, creant filials pròpies en altres països: Xile,
USA, Argentina, Marroc...” comenta el director
d’Agromillora, que assegura que hi ha molts més
punts positius que negatius en la internacionalització
empresarial. “Diversificació de riscos pels diferents
mercats als quals optes, possibilitat de creixement de
l’empresa en quantitat, volum de negoci; i en qualitat,
incorporació de nou personal, noves maneres de fer,
més rellevància de l’empresa a nivell internacional,
noves oportunitats de negoci amb nous productes...”
Com a punts negatius -assenyala- “s’ha de fer un
gran esforç econòmic i sobretot humà per poder
resistir els inconvenients i adversitats que sempre
sorgeixen en qualsevol implantació d’aquest tipus”,
però sens dubte, “val la pena provar-ho”.
Sobre la situació econòmica actual, Agromillora
veu que hi ha complicacions en tots els sectors,
però considera que pertànyer al sector primari
és un avantatge perquè “l’activitat agrícola és
imprescindible en el món, ja que la població segueix
creixent”. “L’agricultura pot reestructurar-se i
deslocalitzar-se, cercant noves zones productives del
planeta, però mai cessarà”. En aquest cas, Jordi Mateu
té clar que Agromillora intentarà estar sempre
pròxima a aquestes oportunitats de mercat.
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