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Lluitant pel present i el futur
Ens trobem en una etapa d’austeritat, de sacrificis i de treball constant. Una etapa difícil que
posa a prova la viabilitat de les nostres empreses, i que ens exigeix redefinir estratègies i
reordenar prioritats.
Tot i així, crec que ens hem de sentir confiats que hem estat prou valents per denunciar els
nostres problemes, i lluitar dia a dia, com ho fem, per sortejar els obstacles, amb
perseverança i decisió.
Des de PIMEC treballem constantment representant les pimes i, en aquest àmbit,
darrerament hem aconseguit més visibilitat de les petites i mitjanes empreses en l’esfera
pública. Era necessari que partits polítics, administracions i societat entenguessin que
l’activitat econòmica de les nostres pimes és cabdal per a l’economia del país. El sistema
empresarial català i espanyol està compost per milers de pimes que treballen com
formigues; gairebé invisibles a escala humana, fan una tasca essencial per al desenvolupament
del país.
Ara bé, és clar que la crisi ha debilitat les pimes, més febles davant del mal temps, que les
grans empreses. En aquest sentit, ens cal el suport del sistema financer i de l’Administració. I
també ens cal que ens ajudem a nosaltres mateixos: hem de ser capaços d’assumir reptes. Si
el nostre producte o servei té un valor afegit, cal exportar-lo i internacionalitzar-nos. Si veiem
possibilitats innovadores, cal investigar-les i potenciar-les. Si podem rebaixar els nostres
costos a través de l’eficiència energètica, la millor gestió dels recursos humans o la
modernització tecnològica, cal dur a terme les accions amb rapidesa.
Què cal fer per sortir de la crisi?, ens preguntaven l’altre dia en un debat televisiu a patronals,
sindicats i entitats financeres. Primer, un gran pacte d’estat perquè els interessos de tots els
agents socials i econòmics convergeixin cap a un bé comú, l’estabilitat del món empresarial,
laboral i financer. Segon, a nivell intern, cada sector, i per tant les pimes, ha de ser capaç de
salvar les dificultats emprant totes les eines que estem aconseguint dia a dia.
En alguns àmbits no és fàcil. Les mesures per solucionar els nostres problemes de liquiditat
no arriben, i hem de buscar noves fórmules de finançament: capital risc, crèdits participatius,
obertura del capital a participacions... Hem de continuar insistint en el fet que
l’Administració actuï i es faci càrrec de les seves responsabilitats, i que el sector financer es
comprometi més amb el teixit productiu del país; hi estem treballant i ho aconseguirem.
En el present empresarial, a les pimes ens toca lluitar sense defallir. Però mirant al futur, no
hem de tenir dubtes de la nostra existència. Som emprenedors. En la llavor de la nostra
naturalesa som gent amb idees, amb empenta, amb força, amb il·lusió. Som resistents,
resolutius i pragmàtics. Qui, sinó l’emprenedor, és en ell mateix un capital humà inestimable,
que cal preservar perquè sempre tindrà la capacitat de generar nous negocis? Cal que
entitats, administració i societat es facin aquesta pregunta, i se’ns valori justament.
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Concentració de pimes i autònoms al Congrés dels Diputats

SENSE PIMES,
NO HI HA
FUTUR!
Inusual, insòlita, històrica. Aquests són alguns adjectius amb
què s’ha qualificat la concentració empresarial de PIMEC
davant del Congrés dels Diputats, el passat 26 de març.
400 presidents i secretaris de col·lectius empresarials de la
patronal, van viatjar a Madrid amb dos objectius clars:
demostrar el malestar i el desencís de l’empresariat davant la
gestió que s’està fent de la crisi, i lliurar a l’Administració i a
tots els partits polítics un document de propostes
conjunturals i estructurals per alleujar-la.
L’ànim dels empresaris a l’estació, al tren, pels carrers
de Madrid, era de fermesa, unitat, orgull i
determinació. Representants de les 13 cambres de
comerç de Catalunya, d’associacions empresarials,
gremis i col·legis professionals, tothom de les pimes i
els autònoms es van bolcar en un acte reivindicatiu.
Com grans de sorra que acaben formant una
muntanya gens menyspreable, a la concentració hi va
contribuir tothom i de tot arreu: la gent reunida
davant del Congrés dels Diputats significava gairebé el
50% de les pimes de tot Espanya, més d’1.300.000
petites i mitjanes empreses. La unió i el sentit de
pertinença dels empresaris quedaven reflectits en les
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més de 900 entitats adherides a la concentració, i en
les carpetes alçades que dibuixaven un panorama
verd i taronja al llarg de la Carrera de San Jerónimo.
Les raons
L’agreujament de la crisi econòmica ha posat la
majoria d’empreses i autònoms en una situació de
molt difícil sortida. PIMEC rep dia rere dia testimonis
dramàtics de pimes que certifiquen la gravetat de la
seva situació: asfíxia financera, manca de circulant,
morositat, caiguda de les vendes i de la producció,
dificultats per ajustar les plantilles i un llarg etcètera
que fa tancar empreses i posa al límit aquelles que
encara es veuen amb cor de resistir.

Els representants empresarials sortint de l’estació d’Atocha i en direcció al Congrés dels Diputats.

La patronal ha vingut reivindicant i advertint aquests
problemes durant molts mesos, però sembla no
veure’s cap senyal que permeti confiar que s’estan
fent les reformes o correccions necessàries per
millorar la situació. Això comporta un agreujament
continuat de la situació de les nostres empreses, que
es tradueix en un augment dels tancaments
d’empreses i situacions concursals com mai havíem
vist, i que suposen un increment alarmant de l’atur.

“Més de 300 empresaris,
representants de 160
associacions, gremis i
col·legis professionals de tot
Catalunya van assistir a la
reunió del 10 de març,
convocada per PIMEC”
Encara que estiguem en una crisi internacional,
patronal i pimes creuen que es podrien prendre
mesures que millorin la seva greu situació. Tal com ha
assenyalat diverses vegades PIMEC, ara per ara, les
mesures que s’han pres sembla que sols han servit
per arreglar el problema del sistema financer però no
per solucionar els problemes del teixit empresarial.
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Per aquest motiu, la Junta Directiva de PIMEC, seguint
els creixents suggeriments dels empresaris, va prendre
la decisió de convocar tots els col·lectius empresarials
d’arreu de Catalunya, amb predomini de petites i
mitjanes empreses i d’autònoms, a una reunió el 10
de març a la seu central de la patronal.
Intervencions
A l’acte hi van assistir més de 300 empresaris,
representants de 160 associacions, gremis i col·legis
professionals de tot Catalunya, fet que significava més
de 166.000 empreses, que ocupen 630.000
treballadors. Tres empresaris van parlar de les seves
experiències empresarials per il·lustrar els problemes
que més afecten les pimes. Josep Teulats va explicar
les dificultats de la seva empresa en l’àmbit laboral.
Gabriel Pagès va parlar de la manca de finançament de
les pimes que perjudica els seus clients i de retruc el
seu negoci perquè no permet tirar endavant els
processos de compra. Emili Barba va tractar la
morositat i els impagats, que també estan produint una
manca de liquiditat en les empreses i, per tant, greus
problemes per continuar desenvolupant la seva gestió.
Durant la reunió es van debatre les accions a
emprendre per fer front a la crítica situació que
pateixen les pimes, i es va decidir unànimement
convocar la concentració a Madrid, entre d’altres
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Dues imatges de la reunió amb els col·lectius empresarials, el 10 de març, a la
seu de PIMEC de Barcelona.

motius, perquè allà és on hi ha la capacitat de
prendre decisions, i on “hi ha el poder econòmic”, va
explicar el president de PIMEC, Josep González.
Un 89% dels assistents representaven entitats
empresarials catalanes i l’11% restant eren d’àmbit
estatal. Els empresaris del col·lectiu d’autònoms de
diferents sectors han estat els més nombrosos a la
reunió (27% dels assistents); els representants del
sector comerç han estat un 16%; el món de la
construcció, un 13%; el sector turisme, un 11%; els
industrials, un 10%; els professionals, un 10% dels

Els representants empresarials que es van desplaçar des de Catalunya, tot just
baixar del tren a Atocha. I a sota, Josep González atenent els mitjans a l’estació
de Sants.

assistents; el sector serveis ha estat representat per
un 9%, i el sector agroalimentari, per un 4%.
Contactes amb altres patronals
Dos dies més tard, PIMEC es va reunir amb altres
patronals a Madrid per explicar la decisió presa i
decidir anar conjuntament a la concentració. A la
reunió hi van ser presents PIMEB, l’Asociación de
Trabajadores Autónomos (ATA), Unipyme, PYMESC i
el Colegio de Agentes Comerciales. Es decidia entre
tots que l’acció es duria a terme el dijous 26 de març
davant del Congrés dels Diputats.
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Pocs dies més tard, el 18 de març, José Luis Rodríguez
Zapatero convocava les pimes i els autònoms a la
Moncloa. Josep González va agrair el gest que havia
tingut el president del Govern en rebre’ls, tot i que de
la trobada no en va sortir cap actuació concreta. La
concentració davant del Congrés continuava
endavant, com va anunciar el president de PIMEC
abans de la reunió.

“El document lliurat conté
54 mesures que incideixen
sobretot en l’àmbit laboral,
el finançament, la fiscalitat
i la Seguretat Social”

Suport i adhesions
En dues setmanes, la convocatòria que va néixer el
dia 10 de març va rebre el suport de moltes
organitzacions que reafirmaven l’encert de l’acció: la
Cambra de Comerç de Barcelona; el Gremi de
Constructors d’Obres de Barcelona i comarques;
l’Associació Espanyola d’Exportadors d’Electrònica i
Informàtica (Secartys); AMEC; l’Associació Patronal
d’Empresaris del Metall de Tarragona, APEMTA;
l’Associació Catalana d’Empreses de Neteja, ASCEN;
l’Associació de Dones Emprenedores, ASODAME;
l’Associació de Professionals de Fruita i Hortalisses,
ASOFRUIT; la Federació Catalana d’Instal·ladors,
FERCA; el CADCI; el Centro Español de Plásticos; el
Foro de Benicarló; el Gremi d’Àrids de Catalunya; el
Gremi de Serrallers de Catalunya; la Confederació
Valenciana de Comercio (COVACO); la
Confederación Nacional de Agentes de Difusión de la
Prensa y la Edición (CONADIPE) i organitzacions de
pimes i autònoms, a més de col·legis professionals de
tot el territori nacional.

Campuzano (CiU); Rosa Díez (UPD); Joan Ridao
(ERC), i Ramon Jáuregui (PSOE). Tots els diputats van
donar el seu suport a la concentració i a les mesures
de suport a pimes. Tot i que hi va haver alguna
incidència menor a causa de la cridòria d’un grup de
manifestants aliens a la representació empresarial
catalana, l’acte va ser un èxit i els empresaris varen
tornar a casa cansats però sabent-se compromesos
més que mai amb la seva empresa.

Les 13 cambres de comerç catalanes es van adherir a
la convocatòria, així com les tres aragoneses
(Saragossa, Osca i Terol), Eivissa, Menorca i Tenerife.
També ho va fer la Plataforma Multisectorial contra la
Morositat, de la qual són membres constituents
ADIME, AFME, ANDIMAC, ANFALUM, AMASCAL,
CEPCO, CONAIF, CVE, FACEL, FENIE, FERCA i
PIMEC. En total, més de 900 entitats es van adherir a
la convocatòria de pimes i autònoms. Des de
Catalunya van viatjar a Madrid uns 400 presidents i
secretaris de col·lectius empresarials, que van donar a
la concentració una àmplia representativitat.
Durant la concentració, els presidents de PIMEC,
PIMEB i ATA, acompanyats d’altres representants
empresarials, van lliurar el document de propostes a
Gaspar Llamazares (Izquierda Unida); Soraya Sáez de
Santamaría i Ana Mato (Parit Popular); Josep Antoni
Duran i Lleida, Josep Sánchez Llibre i Carles

Propostes
El document lliurat conté 54 mesures que incideixen
sobretot en l’àmbit laboral, el finançament, la fiscalitat i
la Seguretat Social. Entre aquestes, destaca la demanda
de reduir 5 punts l’Impost de Societats; rebaixar el
cost de l’acomiadament improcedent; aconseguir la
reforma de la Llei contra la morositat perquè el
termini màxim de pagament sigui 60 dies, i facilitar
l’accés al crèdit i a les línies ICO. PIMEC entén que és
necessari reorientar les polítiques econòmiques i
introduir reformes amb immediatesa a moltes de les
mesures que s’han promès i no han sigut efectives.
Un altre objectiu de les propostes és fixar les noves
bases de progrés. A mitjà i llarg termini, són
necessàries actuacions estructurals, imprescindibles per
donar resposta als reptes competitius que ens planteja
l’economia globalitzada en la qual ens movem.
Sensacions al cap del dia
Al tren, de tornada a Catalunya, la sensació general
era que s’havia viscut una jornada històrica. “Ha estat
un dia que obligarà el Govern a tenir més en compte
les pimes”, afirmava Josep González. En la majoria de
les cares, un alleujament: el que permet descansar, tan
sols per un moment, després d’una fita empresarial i
personal important.
Aquell dia, les pimes i autònoms van assolir els tres
objectius principals: la convocatòria havia arribat a
tothom, s’havia anat a Madrid i havien estat rebuts
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pels partits polítics amb representació parlamentària, i
s’havia aconseguit el compromís i el suport d’aquests
a les mesures proposades. Sens dubte, a partir del 26
de març, l’Administració, els partits polítics i la societat
tindran una visió més exacta del que són les pimes,
què pensen i quines són les seves necessitats.
Unes setmanes més tard, ja està en dansa la
implementació d’algunes mesures per corregir
problemes. Com a més importants, cal destacar
l’ampliació de 6.000 a 18.000€ del límit per a ajornar
el deute tributari sense necessitat de presentar cap
aval o garantia. PIMEC havia demanat equiparar
aquests límits als que ja s’apliquen en les
contribucions a la Seguretat Social. També s’ha
establert una reducció de l’interès de demora del 7%
al 5% en l’ajornament dels deutes tributaris de les
empreses, que és una disminució més moderada que
la que demanava PIMEC, però que sens dubte
contribueix a millorar la situació empresarial.
Una altra de les reivindicacions de PIMEC ha estat

“Sens dubte, a partir del 26
de març, l’Administració, els
partits polítics i la societat
tindran una visió més exacta
del que són les pimes, què
pensen i quines són les seves
necessitats”
tinguda en compte, ja que el 24 d'abril el Consell de
Ministres va aprovar una nova línia d'avals de l'ICO de
3.000 milions d'euros perquè pimes i autònoms
puguin demanar crèdits amb aquests avals per a
cobrir els diners que els deuen les corporacions
locals. La patronal havia denunciat reiteradament els
llargs terminis de pagament per part de les
administracions públiques, i havia proposat que
s’adoptés el confirming com a mitjà de pagament
habitual, per tal de facilitar liquiditat a les empreses
proveïdores.
Mesures aprovades en benefici dels autònoms
A partir de la Taula del Treball Autònom, constituïda a
finals de març, s’ha aconseguit també signar un acord
Un instant de l’acte del 26 de març davant del Congrés dels Diputats.
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amb el Ministeri de Treball i Immigració en què s’han
establert algunes mesures per ajudar específicament
aquest col·lectiu. Per fomentar l’ocupació del treball
autònom, s’incrementarà fins al 80% el percentatge de
l’abonament del pagament únic de la prestació per
desocupació als joves de fins a 30 anys i a les dones
de fins a 35 anys destinat a finançar inversió. A més,
en temes de protecció social, els autònoms que cessin
en la seva activitat podran beneficiar-se de les
prestacions assistencials que s'aprovin per als
desocupats en general, i en breu es presentarà una
proposta de sistema de protecció por cessament
involuntari d’activitat.
Com a mesures tributàries, es proposen reformes per
als autònoms que efectuïn els seus pagaments per
mòduls i es modificarà la Llei d'IRPF per adaptar-la al
concepte de treballador autònom econòmicament
dependent.

Soraya Sáez de Santamaría, representant del Partit Popular al Congrés, rep el
document durant la concentració.

“PIMEC treballa ara perquè les mesures lliurades
als principals representants es concretin i s’apliquin
pertinentment”
Accions que tenen continuïtat
Tot i els reptes assolits, encara queda una gran tasca
per davant. Al cap de pocs dies de la concentració, el
Govern es reestructurava i una nova ministra ocupava
la vicepresidència i la cartera d’Economia. PIMEC
treballa ara perquè les mesures lliurades als principals
representants es concretin i s’apliquin pertinentment, i
també ha demanat una reunió amb Elena Salgado per
exposar els problemes i les necessitats de les pimes,
de manera que la tasca feta no quedi en no res.
El 15 d’abril es va aprovar per unanimitat de tots els
partits polítics una moció del Parlament de Catalunya
en què es donava suport a la concentració del 26 de
març davant del Congrés dels Diputats i a les
propostes confeccionades i lliurades als representants
dels partits polítics. El Parlament ha instat el Govern
català a elaborar i consensuar, conjuntament entre
forces polítiques i agents econòmics i socials, “un
paquet de mesures relatives als canvis estructurals
necessaris per afrontar la crisi, i de manera prioritària
les relatives a la protecció social, el finançament
empresarial, la liquiditat i la fiscalitat, el funcionament

del mercat de treball, la simplificació administrativa, la
morositat i el suport als autònoms, perquè siguin
traslladades al Govern de l’Estat abans de dos
mesos”. En aquest sentit, PIMEC considera que el
procés ha de ser àgil perquè pugui ser efectiu.
La patronal també està reivindicant altres mesures,
com ara que es creï una Taula de pimes per poder
solucionar els problemes que afecten específicament
les petites i mitjanes empreses, tal com s’ha fet amb
els autònoms. A més, PIMEC coordina la Plataforma
Multisectorial contra la Morositat, que es va constituir
el 20 de març amb l’objectiu de demanar la
modificació de la Llei 3/24 de Mesures de Lluita
contra la Morositat en les Operacions Comercials.
Aquesta Plataforma està formada per patronals
representants multisectorials de la petita i mitjana
empresa, i associacions sectorials de l'àmbit
autonòmic i estatal. Representa més de 700.000
empreses (micro, petita i mitjana empresa, i
autònoms) de tot Espanya, amb un volum de negoci
superior als 380.000 milions d'euros, i ocupen més
d’1 milió de treballadors.
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L’ENTREVISTA

Antoni Castells, Conseller d’Economia i
Finances de la Generalitat de Catalunya

“PER SORTIR DE LA
CRISI, CAL EMPRENDRE
MESURES ESTRUCTURALS
PER TRANSFORMAR A
FONS EL NOSTRE
MODEL PRODUCTIU”
Antoni Castells i Oliveres (Barcelona, 1950), és doctor en
Ciències Econòmiques i Empresarials i catedràtic d’Hisenda
Pública de la Universitat de Barcelona. Entre d’altres càrrecs,
ha estat director de l’Institut d’Economia de Barcelona i
diputat al Parlament de Catalunya en diverses legislatures.
Des del 22 de desembre del 2003 dirigeix una de les
conselleries de la Generalitat de Catalunya més estratègiques
en el context de crisi actual. En aquesta entrevista, parlem
amb ell dels punts més importants que s’estan treballant: el
futur de l’economia catalana, la renegociació del finançament
autonòmic, les balances fiscals...
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“La reducció del dèficit
fiscal ha de ser la
conseqüència d’haver
pactat un bon model de
finançament, no un
objectiu en si mateix”
Quins són els principals reptes que té plantejats
l’economia catalana en l’horitzó dels propers 3 anys?
Superar la crisi econòmica i sortir-ne reforçats. Aquest
és el principal repte que tenim al davant. Hem
d’abordar el futur més immediat conscients de la
gravetat del moment que travessem, però també
confiant en les nostres possibilitats. Estem davant
d’una crisi de gran complexitat i profunditat, en què
es retroalimenten la recessió i la crisi financera. El
sistema financer és l’aparell circulatori de qualsevol
economia i és imprescindible que el crèdit torni a
circular i arribi a les empreses. Cal abordar amb
determinació la crisi econòmica perquè només ens en
sortirem si millorem la nostra productivitat; és a dir,
produint més i millor, contenint els costos i, sobretot,
incorporant coneixement a la producció. Per
aconseguir-ho cal emprendre, ara, mesures de
caràcter estructural amb l’objectiu de transformar a
fons el nostre model productiu.
Per un conseller d’Economia, quins són els actius més
importants amb què compta el país per a fer-hi front?
És un fet que la nostra economia està experimentant
una brusca caiguda de l’activitat. Els resultats
provisionals del tancament de l’any situen el
creixement del PIB del 2008 en un 0,9% i tot apunta
que el 2009 recularà a l’entorn del -2%, davant del
3,6% registrat el 2007. Hem d’acceptar la realitat;
negar-la seria una irresponsabilitat: Catalunya, com la
major part dels països desenvolupats, ha entrat en
recessió. Però també hem de ser conscients que
tenim unes bones bases per superar la crisi i que
estem més ben preparats que en altres ocasions i que
altres països.
Avui, el PIB per càpita de Catalunya se situa entre el
de les regions més avançades d’Europa. Un 12%
superior a la mitjana de la zona euro i un 22,6%
superior al del conjunt de la UE-27. L’economia
catalana compta amb un gruix empresarial de primer
nivell, està fortament internacionalitzada i té una sòlida
base industrial. L’ocupació en sectors intensius en
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“Cal acordar un model de
finançament que se sustenti
en uns criteris objectius,
sobretot pel que fa al disseny
del mecanisme d’anivellament,
que és on es materialitza la
solidaritat entre comunitats
autònomes”
coneixement representa un 11,6% del total, quatre
punts més que a Espanya i un punt i mig més que a la
UE-15. Catalunya té, també, una capacitat
extraordinària per atraure inversions; ha rebut un 24%
de la inversió estrangera directa que s’ha instal·lat a
l’Estat espanyol entre els anys 2000 i 2007.
La crisi ens exigeix que donem el millor de nosaltres
mateixos. I Catalunya atresora les virtuts que ens
permetran superar-la i sortir-ne reforçats. Les virtuts
de l’esforç, de l’esperit de treball, de l’exigència amb
nosaltres mateixos, de la capacitat per arriscar, dels
guanys basats en l’activitat productiva i no en
l’especulació.
Quines actuacions té previst dur a terme el seu
Departament per donar-hi resposta?
El marge de maniobra dels governs autonòmics és
força limitat. De fet, l’abast de la crisi està demostrant
fins a quin punt el paper dels estats per si sols és
reduït. Les mesures preses fins ara només s’han
demostrat efectives quan s’han adoptat de forma
coordinada, ja sigui a nivell europeu o mundial.
Tanmateix, això no és excusa perquè el govern català
no vulgui esgotar al màxim les possibilitats que té al
seu abast. Davant la crisi, estem actuant en paral·lel en
una doble direcció. D’una banda, com he dit, hem
d’aplicar mesures que permetin abordar les
transformacions de fons del nostre model productiu.
En aquest sentit, l’Acord estratègic per a la
internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la
competitivitat de l’economia catalana esdevé un
instrument vital. L’Acord inclou actuacions de caràcter
estructural que el govern ja està traduint en partides
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pressupostàries concretes. Per exemple, els recursos
destinats a R+D+i creixen un 33,9% en els comptes
per al 2009.
D’altra banda, cal adoptar mesures que facin front als
problemes de caràcter més immediat. En primer lloc,
actuacions destinades a frenar la caiguda de l’activitat
econòmica com, per exemple, el manteniment dels
nivells d’inversió. Els Pressupostos per al 2009
preveuen assolir un volum d’inversió rècord superior
als 6.500 milions d’euros. A més, la Generalitat també
està contribuint a fer que l’ajustament del sector de la
construcció es produeixi de la forma menys
traumàtica possible, a través de la potenciació de
l’habitatge protegit o de l’augment de les deduccions
fiscals per rehabilitació. En segon lloc, actuacions
dirigides a protegir els sectors socials més vulnerables
a la crisi per tal d’evitar la fractura social. Amb aquest
objectiu, les polítiques socials absorbeixen un 51,6%
dels comptes per a l’any vinent. Finalment, per garantir
que el crèdit arribi a les empreses, el Govern ha
augmentat fins al límit de les seves possibilitats
l’actuació de l’ICF, que en aquest context esdevé una
eina molt eficaç per ajudar a resoldre els problemes
de liquiditat de les empreses catalanes que compten
amb projectes viables.
Des del seu profund coneixement de les balances
fiscals, creu que tard o d’hora serviran per regular el
finançament de Catalunya de manera justa?
Les balances fiscals ens proporcionen una informació
molt útil sobre els fluxos de solidaritat interterritorial.
És bo que es coneguin, no només perquè mostren
fins a quin punt Catalunya és solidària amb la resta de
comunitats autònomes, sinó també perquè
contribueixen a trencar determinats prejudicis. Ara bé,
no hi ha cap país que dissenyi el seu sistema de
finançament sobre la base de determinar en quants
punts del PIB s’ha de reduir el dèficit fiscal. Cal que
acordem un model de finançament que sigui just amb
Catalunya i que se sustenti en uns criteris objectius,
especialment pel que fa al disseny del mecanisme
d’anivellament, que és on es materialitza la solidaritat
entre comunitats autònomes. Si és un bon model, se’n
desprendrà la contribució a la solidaritat que
considerem raonable. Dit d’una altra manera, la
reducció del dèficit fiscal ha de ser la conseqüència
d’haver pactat un bon model de finançament, no un
objectiu en si mateix.

L’ENTREVISTA

actius sòlids per a l’empresa. I de saber aprofitar el
talent i les noves tecnologies per continuar en aquesta
línia, esprement al màxim la seva capacitat d’innovació i
d’obertura a l’exterior.

Com qualificaria la solidaritat de Catalunya amb la
resta de l’Estat durant els darrers anys?
Catalunya és fortament solidària amb la resta de
comunitats autònomes. La publicació de les balances
fiscals, tant per part del govern de l’Estat com del
grup d’experts nomenat pel govern català, així ho
posa de manifest: entre un 6,5% i un 9,8%, segons la
metodologia utilitzada, del PIB català es canalitza
anualment cap a d’altres regions de l’Estat a través del
sistema fiscal. Catalunya és i ha de ser solidària perquè
és un territori relativament pròsper dins d’Espanya.
Ara bé, el que no és raonable és que la solidaritat
acabi perjudicant aquells que l’exerceixin, com
succeeix amb l’actual model de finançament. Perquè
sigui acceptable, la solidaritat ha de ser justa: els
mecanismes d’anivellament han de servir per apropar
posicions entre les comunitats amb més i menys
capacitat fiscal, però en cap cas per invertir-les. Aquest
és el canvi de fons que proposa l’Estatut i que defensa
el govern de Catalunya.
Quin paper li atorga a la petita i mitjana empresa en
el procés de transformació del teixit productiu català?
La transformació del model productiu de l’economia
catalana no es pot concebre sense les petites i mitjanes
empreses. Són el gruix de la nostra economia. El seu
paper és fonamental en la sortida de la crisi, perquè
només elles poden convertir les oportunitats de
l’entorn en negoci. Jo vull assegurar a les petites i
mitjanes empreses que tenen tot el suport del Govern
i els vull donar un missatge de confiança en el futur. Ara
més que mai, han d’apostar per la internacionalització i
per la diversificació dels mercats amb potencial de
creixement, els mercats emergents. També ara és el
moment de convertir els compromisos socials, com
l’eficiència energètica o la responsabilitat social, en

Com comptabilitza la baixada d’ingressos amb el
necessari augment de la despesa social?
Tot i la davallada dels ingressos, els Pressupostos per
al 2009 preveuen un augment del 4,2% dels recursos
destinats a les polítiques socials. Aquestes polítiques
són imprescindibles, i més en temps de crisi. A més, i
en paral·lel, s’està realitzant un important esforç
d’austeritat en la despesa: es retallen les partides
vinculades a serveis no essencials i s’han congelat les
plantilles i els sous dels alts càrrecs. Dit això, però, cal
tenir present que un millor finançament de les
polítiques socials dependrà, en bona part, de la
reforma del model de finançament autonòmic. El
president del govern de l’Estat ha afirmat en diverses
ocasions, amb raó, que en un context de crisi l’última
despesa que s’ha de retallar és justament la social.
Això comporta, precisament, assegurar la suficiència
financera dels governs autonòmics, que són aquells
que tenim la responsabilitat de prestar els serveis
bàsics de l’estat del benestar (sanitat, educació i
serveis socials).
Creu que les mesures anunciades pel govern central
arribaran a les pimes?
Les mesures financeres adoptades pels governs
europeus per resoldre el problema més urgent de
manca de liquiditat i de solvència del sistema financer
van en la bona direcció. Podríem dir que s’està
aplicant la medecina adequada per corregir la situació.
Ara, però, hem de confiar que aquestes mesures
tinguin els efectes desitjats sobre l’economia real. Cal
que aquestes mesures facin el seu efecte i que el
crèdit circuli a través del sistema financer. És un fet
que companyies que funcionen i que tenen els
comptes sanejats es troben que se’ls retalla el seu
finançament. Per això és imprescindible actuar amb
rapidesa i celeritat per aconseguir que el crèdit circuli.
Dins les seves possibilitats, el govern de Catalunya
està actuant per resoldre aquesta problemàtica i ja ha
posat a disposició de les empreses catalanes 3.219
milions d’euros en forma de crèdits i avals a través de
l’ICF.

15 pimecnews

CORPORATIU
CORPORATIU

INFORME

Absentisme laboral:
quantificació del problema
D’absentisme se’n parla molt però no
sempre en termes coincidents sobre el
concepte, l’abast de què inclou i què
no inclou. Fins i tot hi ha agents que refusen
utilitzar el terme amb l’argument que
d’absentisme no n’hi ha, sinó que el que hi ha
són absències justificades del lloc de treball.
Més enllà dels aspectes semàntics, un fet és
evident: l’absència dels treballadors del seu
lloc de treball és una realitat que es produeix
per un ampli ventall de motius en el dia a dia
de les empreses, i aquest fet porta associats
uns costos.
A continuació es tracten, a mode introductori, els
punts bàsics que permeten adquirir una visió general
del fenomen, més concretament la definició del
concepte, les tendències generals registrades en
països desenvolupats, la taxa d’absentisme a Espanya i
Catalunya, la incapacitat temporal com a motiu
principal d’absentisme, els patrons observats i el cost
que l’absentisme té per als empleadors.
Concepte
S’entén per absentisme l’absència del treball en els
establiments productius mesurat en forma de temps
perdut per diferents causes, justificades o no. De
manera genèrica, l’absentisme es pot calcular com la
diferència entre les hores de treball contractades i les
hores efectivament realitzades. Hi ha múltiples
accepcions del concepte, en funció de la consideració
del terme des de perspectives parcials, com ara la
voluntarietat de l’absentisme, la culpabilitat, l’origen, i
altres.
Les estadístiques oficials distingeixen les absències del
lloc de treball assignant-les a dos grans tipus de
causes:
- d’una banda, la incapacitat temporal (per malaltia o
accident, per exemple) i,
- de l’altra, per altres causes ocasionals, com ara
maternitat i adopció, motius personals, representació
sindical, exàmens, visites mèdiques, etc.
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Tendències generals
L’absència en el lloc de treball és un fenomen
generalitzat que es presenta en diferents graus i
intensitats, però a nivell més global s’enregistren
algunes tendències que cal destacar: les relacions
positives de l’absentisme amb algunes variables
socioeconòmiques i els signes de tendència següents:
- L’absentisme és cada cop més costós i de durada
més llarga
- Com més dimensió té l’empresa, més alt és el nivell
d’absentisme
- El col·lectiu de dones registra unes taxes més altes
d’absentisme que el d’homes
- Els solters s’absenten més del seu lloc de treball
- Els joves registren més absentisme, i les persones
més grans ho fan per períodes més llargs
- Les organitzacions més sindicalitzades pateixen unes
taxes més altes d’absentisme
- Les empreses amb bona motivació dels seus
treballadors registren un absentisme més baix que
les empreses amb motivació baixa
- Els governs tendeixen a desviar la responsabilitat als
empresaris i treballadors, endurint els requisits per
percebre subsidis i reduint-ne la quantia.
Taxa d’absentisme
Per taxa d’absentisme entenem la ràtio entre les
hores no treballades per causes ocasionals i les hores
pactades efectives.
El valor de la taxa a l’any 2008 es va situar en el 4,8%
a Espanya i en el 5,1% a Catalunya, és a dir, una mica
superior, com a resultat del fet que aquí les hores
pactades són una mica més baixes i les hores no
treballades una mica més altes que al conjunt de
l’Estat. (gràfic 1).
Per sectors, les taxes d’absentisme més altes de
l’economia espanyola s’enregistren a la indústria, amb
un percentatge del 5,7% el 2008, seguit del sector
serveis, amb un 4,8%, essent el més baix el de la
construcció, amb una taxa del 3,9%. L’evolució
d’aquest registre entre 2000 i 2008, tot i la lleugera
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Gràfic 1 Evolució de la taxa d’absentisme a Espanya i a Catalunya. 2000-2008
Font: PIMEC a partir de l’INE

disminució en el sector serveis per al 2008 (0,1 punts
percentuals), presenta en els tres sectors una
tendència al creixement.
Incapacitat temporal
El motiu que justifica la major part de l’absentisme,
amb diferència de la resta, és la incapacitat temporal,
en concret en més d’un 70%. Si es considera de
manera individual, les hores no treballades per aquest
motiu signifiquen de mitjana el 3,4% de les hores
pactades efectives entre 2000 i 2008. La dinàmica de
les hores no treballades per incapacitat temporal és
coherent amb la general, en el sentit que presenta
una tendència al creixement. Si el registre de 2000
era de 49 hores de mitjana per treballador i any, al
2008 va ser de 60, és a dir, un 22,2% més, situant la
taxa de manera estable en nivells del 3,6%-3,7% entre
2004 i 2007. Per a l’any 2008, la taxa d’absentisme per
incapacitat temporal (IT) disminueix respecte a l’any
anterior, tant a Espanya (del 3,7% del 2007 al 3,5% del
2008) com a Catalunya (del 3,9% al 3,7% del 2008).
(gràfic 2).
Patrons observats
A partir de dades internes de PIMEC, procedents de
la realitat empresarial, s’han establert algunes pautes
de comportament de l’absentisme:
- Com més gran és l’empresa, més alt és el seu nivell
d’absentisme: les d’1 a 10 treballadors se situen a
2/5 del nivell general i les d’entre 11 i 50, a 3/4 del
nivell global.
- L’absentisme és més baix que la resta de l’any en
mesos previs a períodes en què s’acostuma a fer
vacances o quan hi ha concentració de dies festius,
com ara Setmana Santa o Nadal, i augmenta després
d’aquests períodes.
- Segons el gènere, l’absentisme en empreses
industrials de dimensió mitjana posa en relleu taxes
notablement més altes entre les dones que entre els
homes.

- Segons el tipus de feina del treballador, distingint
entre colls blaus i colls blancs, en les empreses
industrials mitjanes es posen en relleu unes taxes
d’absentisme més del doble més altes entre els
primers que entre els segons.
- Segons l’edat del treballador, en les empreses
industrials mitjanes es posa en relleu que les taxes
d’absentisme més baixes es donen entre els
treballadors més joves (menys de 25 anys), i les més
altes, entre els de 26 a 35 anys i els més grans de 55
anys.
Cost de l’absentisme
El cost directe de l’absentisme a Espanya l’any 2008
per al sector empleador s’estima que va ser d’11.086
milions € (el 73,0% deguts específicament a l’IT), cosa
que representa un 1,01% del PIB. Aquesta xifra,
comparada amb els 4.809 milions de l’any 2000, indica
que s’ha produït un creixement en una taxa anual de
l’11,0%. Cal dir que, d’aquest creixement, un 3,5%
correspon a l’augment de l’ocupació durant el
període, i la resta s’ha d’assignar al creixement de
l’absentisme i al creixement dels costos laborals.
L’evolució del pes d’aquest cost sobre el PIB espanyol
registra una clara tendència a augmentar, des del
0,76% al 2000 fins al 1,01% de 2008, ja indicat.
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Gràfic 2 Evolució de les hores no treballades a Espanya i a Catalunya.
2000-2008 - Font: PIMEC a partir de l’INE

Per a l’estimació del cost directe de l’absentisme, en el
cas català s’ha de prendre en consideració la
composició sectorial de la nostra economia, el cost
salarial de cada sector i el nombre de treballadors
afiliats al règim general de la Seguretat Social,
aplicant-hi els mateixos criteris utilitzats per al conjunt
d’Espanya. Es calcula en 2.347 milions € el cost de
l’absentisme a Catalunya a l’any 2008, una xifra que
representa l’1,11% del PIB, o sigui 10 centèsimes de
PIB més que al conjunt d’Espanya.
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COMPAREIXENÇA
DE PIMEC AL SENAT
Amb l’objectiu de reactivar l’economia i l’ocupació, el
president de PIMEC, Josep González, ha presentat a la
Cambra Alta un conjunt de propostes entre les quals
destaquen la moratòria dels pagaments a la Seguretat Social i
l’acceleració de la devolució de l’IVA per part del Ministeri
d’Hisenda. Josep González també ha reclamat la ràpida
implantació de les mesures del Govern central, ja que la
demora significa el tancament d’empreses i l’alentiment de la
reactivació econòmica.
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El president de PIMEC, Josep González, ha comparegut
davant de la Comissió d’Economia i Hisenda del Senat,
a Madrid, en el marc de la Ponència d’Estudi sobre la
Reactivació de l’Economia i l’Ocupació. Josep González
ha iniciat la seva intervenció resseguint els principals
aspectes que estan caracteritzant aquesta crisi
econòmica. La falta de circulant i l’augment de costos
financers i garanties, la forta reducció de l’activitat, el
fort increment de l’atur i l’estat anímic deprimit del
ciutadà i de l’empresari, són alguns dels factors que
agreugen encara més l’actual conjuntura econòmica.

“Alguna cosa
falla en el sistema
laboral”
Per aquesta raó, i amb l’objectiu de reactivar
l’economia i l’ocupació, Josep González ha sol·licitat la
posada en marxa d’altres mesures, com ara una
moratòria de la Seguretat Social “per alleujar el
problema de la tresoreria de les empreses”,
l’ajornament d’impostos, la devolució de l’IVA que
“moltes empreses” tenen pendent de rebre per part
del Ministeri d’Hisenda, i les ajudes econòmiques per a
les administracions públiques que tenen grans deutes
amb els proveïdors. Les mesures proposades per
PIMEC al Senat inclouen diferents àmbits: financer, fiscal,
legislatiu, laboral, Seguretat Social, innovació,
internacionalització, educació i funció pública.
Josep González ha manifestat la gran preocupació que
existeix entre empresaris i autònoms a causa de la
profunditat i l’abast d’aquesta crisi. Ha alertat de les
conseqüències que està portant aquesta difícil situació
econòmica, de la qual des de PIMEC fem seguiment dia
rere dia. L’evolució de les xifres d’ocupació és
inquietant; l’atur estructural a Espanya ha estat
àmpliament superat i les previsions apunten cap a un
alarmant 20% de la població al 2010. En aquest sentit,
Josep González ha assenyalat la importància de dur a
terme la reforma laboral perquè el mercat de treball és
“molt rígid”. D’aquesta manera, s’aconseguiria
“flexibilitzar” els llocs de treball, donar més
“oportunitats” als joves i disminuir la contractació
temporal. També ha remarcat que “només un
percentatge molt petit” dels aturats prové d’un
Expedient de Regulació d’Ocupació, i la “majoria” es

troben en aquesta situació per l’anul·lació de
contractes temporals i expedients d’acomiadaments
improcedents. “Alguna cosa falla en el sistema laboral”,
ha sentenciat.
Pel que fa a l’activitat empresarial, el president de
PIMEC ha alertat de la disminució en la creació
d’empreses i del saldo negatiu dels autònoms que,
diàriament, pateixen baixes de les quals no es parla i,
per tant, no es té en compte la gravetat de la situació.
Així, el president de la patronal ha considerat “molt
lamentable” que els empresaris portin mesos de
restricció del crèdit, mentre que el Govern ha ofert
“ajudes econòmiques” a les entitats financeres. De fet,
ha assegurat que a dia d’avui han arribat poques de les
grans partides que s’han posat en marxa, com ara les
de fins a 50.000 milions d’euros o el paquet de
mesures de l’ICO. Josep González ha demanat al
Govern que forci els bancs a concedir crèdits i que les
mesures s’implantin ràpidament, ja que l’actual demora
està provocant el tancament d’empreses.

El finançament és un dels aspectes que més angoixat té
el petit i mitjà empresari. El crèdit que concedeix el
sistema financer a l’empresa ja estava disminuint, però la
caiguda del 2008 ha estat especialment greu. El
president de PIMEC ha criticat que els bancs defensin
que “els problemes vénen de l’excessiu endeutament
d’un ciutadà o d’una empresa”. En aquest sentit, ha
recordat que si existeix endeutament és perquè les
entitats de crèdit van concedir aquest finançament a
empreses i famílies. “Qui atorga és qui té la
responsabilitat, no qui rep”, ha puntualitzat el president
de la patronal.
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Acord entre PIMEC
i Banc Sabadell
Josep González, president de PIMEC, i Josep
Oliu, president de Banc Sabadell, han signat
un conveni de col·laboració per finançar el
circulant de les pimes i els autònoms i,
especialment, per anticipar les factures que
les empreses tenen amb les administracions
públiques.
La manca de finançament és una de les principals
preocupacions dels empresaris ja que actualment
tenen grans dificultats per aconseguir crèdit. En aquest
sentit, tant la patronal com l’entitat financera volen
ajudar les empreses per tal que puguin mantenir la
seva activitat i no es trobin en la situació de no poder
pagar sous ni factures pendents, cosa que podria
acabar amb la fallida de l’empresa a mig termini.
L’acord estableix la creació d’una línia específica de
crèdit a disposició de les empreses associades a
PIMEC, així com un accés preferencial a altres línies
de finançament subvencionat.
PIMEC assessorarà financerament les empreses i
ajudarà a preparar tota la documentació necessària

per accedir a la línia de crèdit. D’altra banda, l’entitat
financera col·laborarà amb la patronal a fi que les
operacions siguin correctament documentades, i
donarà un suport adient al finançament empresarial.
Banc Sabadell i PIMEC constituiran un grup de treball
conjunt per desenvolupar productes i serveis per a les
pimes, amb la finalitat de millorar la competitivitat,
activar la innovació tecnològica i facilitar l’accés a les
línies de finançament de les empreses, tot garantint la
seguretat de les inversions realitzades.

Alejandro Goñi, president
de la Comissió de treball per a
la transformació de la Diagonal
El Consell de Ciutat ha validat el procés participatiu
per a la transformació urbanística del tram central de
l’avinguda Diagonal, entre la plaça Francesc Macià i la
plaça de les Glòries. El president de PIMEC Comerç,
Alejandro Goñi, ha estat elegit president de la
comissió de treball que s’ha constituït per tal
d’impulsar i canalitzar la participació ciutadana, que
culminarà amb una consulta popular prevista per a
l’abril del 2010. La comissió de treball farà el
seguiment i validarà aquest procés, alhora que farà
aportacions substantives al projecte.
El procés participatiu per definir la transformació de
la Diagonal constarà de cinc fases: d’informació i
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comunicació als ciutadans; de recollida de les
aportacions ciutadanes; de retorn de les aportacions;
de debat públic de les dues protestes elaborades per
l’Oficina Tècnica de la Diagonal a partir de les
aportacions dels ciutadans i ciutadanes; i de consulta
ciutadana per escollir una de les dues propostes de
transformació.
El Consell de Ciutat és el màxim òrgan consultiu i de
participació de l’Ajuntament de Barcelona, en el qual
els representants de la ciutadania i els representants
de l’Ajuntament debaten els afers principals de la
ciutat. Alejandro Goñi és el vicepresident d’aquest
organisme des de la seva creació.

GESTIÓ EMPRESARIAL

SUPORT A LA COOPERACIÓ
ENTRE EMPRESES
Des de principis de l’any 2009, PIMEC ha posat en marxa un projecte per promoure
la internacionalització de les empreses mitjançant la creació d’aliances
estratègiques en l’àmbit europeu. Des de la patronal, considerem que és clau
potenciar la cooperació empresarial i entre associacions perquè les empreses
puguin assolir una dimensió que els permeti afrontar els reptes empresarials
plantejats. Per aquest motiu, l’any 2009 estem duent a terme una sèrie d’actuacions amb el suport del Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu
El projecte posa en marxa un conjunt d’actuacions
per difondre les aliances estratègiques entre les pimes
dins l’àmbit europeu, així com un servei
d’assessorament i acompanyament a les empreses
que s’inicien en aquest tipus d’estratègia empresarial.
L’equip del Departament Internacional de PIMEC
també treballa per a la creació d’una xarxa de pimes i
associacions de pimes que cooperin per dur a terme
projectes transnacionals, i ofereix activitats formatives
en aquest camp en col·laboració amb l’Escola
Superior de Comerç Internacional (ESCI) perquè els
professionals de les pimes que participin en aquest
programa tinguin més recursos i eines per
desenvolupar correctament les seves tasques en els
projectes de cooperació entre empreses.
Des del Departament Internacional s’ha dissenyat i
implantat un dispositiu de suport a les empreses, a
partir del qual es desenvolupen totes les activitats i
serveis previstos en el projecte. De manera específica
les actuacions se centren en:
- Assistència tècnica per donar suport a les pimes en
la realització de projectes de cooperació
transnacional amb empreses europees. S’ofereix
informació i assistència tècnica a les empreses i
associacions empresarials per acompanyar-les en el
seu procés de creació d’una aliança estratègica
transnacional d’àmbit europeu, mitjançant el contacte
amb altres pimes catalanes que vulguin cooperar i
que tinguin interessos complementaris. En aquest
aspecte, PIMEC difon i explica per diversos mitjans i
canals, com per exemple a través de les jornades, en
què consisteixen les aliances estratègiques i quins
avantatges poden oferir a les pimes.
- Organització de cinc seminaris conjuntament amb
l’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI) a
diferents indrets de Catalunya. Tracten sobre les
aliances estratègiques per a la internacionalitzaciócooperació empresarial transnacional.

- Assessorament i acompanyament dels grups
d’aliances estratègiques creades. Des de PIMEC
oferim als diferents grups que es creïn
assessorament especialitzat per a la implantació de
l’aliança estratègica, mitjançant la realització de
reunions periòdiques, seguiment i consell.
- Creació i dinamització d’una xarxa d’empreses i
associacions interessades en cooperació
transnacional a nivell europeu. S’ha creat una xarxa
d’empreses i associacions interessades a cercar
aliances estratègiques, tant a nivell nacional com
europeu, amb l’objectiu d’escometre projectes
empresarials vinculats a la comercialització dels seus
productes, en la creació d’unitats productives en
tercers països o en millorar la gestió del seu
aprovisionament. En termes generals, han de ser
projectes que portin associada una millora de la
seva competitivitat.

“S’organitzen seminaris
per tractar sobre les
aliances estratègiques”
Aquest projecte està destinat a 250 empreses que
podran participar en els seminaris de formació.
A 500 empreses que formaran part de la xarxa de
cooperació creada, i a 50 empreses que rebran
assessorament tècnic específic a 50 empreses, a 20
associacions empresarials i a 10 grups d’aliances
estratègiques.
Finalment, cal assenyalar que el fet d’associar-se o
d’arribar a acords amb empreses és una de les
principals recomanacions que es fa des de PIMEC per
a la internacionalització de les pimes. Hi ha diferents
possibilitats que van des dels acords de distribució,
grups/consorcis d’exportació, fins a la creació
d’empreses mixtes amb socis locals (joint-ventures).
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PIMEC CREARÀ UN CENTRE
DE SERVEIS AVANÇATS
PER A POLÍGONS INDUSTRIALS
Treballarà per millorar la competitivitat dels polígons
El Departament de Polígons de PIMEC ha fet una
anàlisi exhaustiva de molts polígons industrials de
Catalunya, en què destaca com a resultat la situació
precària de molts d’ells i la necessitat de
reurbanitzar-los. Moltes d’aquestes zones industrials
mostren una mala imatge davant els visitants per la
manca d’alguns serveis essencials com la neteja,
l’enllumenat, les telecomunicacions, etc. La mobilitat
també és molt millorable, ja que hi sol haver dificultats
per accedir al lloc de treball, i s’acostuma a
incrementar el temps d’accés a les empreses, així com
el nombre d’accidents in itinere dels treballadors, fet
que significa una pèrdua de la competitivitat. En
conclusió, la majoria dels polígons de Catalunya
semblen espais desestructurats, aïllats i poc integrats a
les ciutats on estan ubicats.

“Cal desenvolupar
un model de gestió
integrada de serveis
per als polígons”
Per resoldre aquesta situació, PIMEC ha creat el
Centre de Serveis Avançats (CAS) per a les
associacions de polígons industrials, de manera que es
puguin satisfer les necessitats de les zones industrials
de Catalunya a través de la cooperació entre
empreses, i així millorar el nivell de competitivitat,
eficiència, serveis a les empreses, equipaments, etc.
Amb la creació d’aquest centre es pretén, a la vegada,
desenvolupar un model de gestió integrada per als
polígons que es pugui adaptar a cada zona industrial.
L’objectiu és aconseguir un efecte multiplicador amb
una figura que s’encarregui de la gestió dels serveis

22 pimecnews

dels polígons industrials i dugui a terme activitats de
millora i condicionament de serveis comuns com la
mobilitat, les activitats vinculades als riscos laborals, la
seguretat, la mediació amb l’administració,... i altres
serveis susceptibles de ser desenvolupats de forma
conjunta per les empreses dels polígons. Aquest
centre aprofitarà l’estructura del Departament de
Polígons de PIMEC i vehicularà els seus serveis a
través d’un espai web i de les diferents seus i
delegacions territorials de l’entitat.
El projecte s’emmarca dins de la convocatòria de
Projectes Innovadors 2008 del Servei d’Ocupació de
Catalunya, que vol promoure projectes innovadors,
integrals i sostenibles que incorporin la millora de les
oportunitats d’ocupació i de la qualitat dels llocs de
treball, de l’equilibri territorial i de la competitivitat de
les empreses. El CSA comptarà amb un pressupost
global de 218.000 euros, dels quals el 75% està
finançat pel Departament de Treball de la Generalitat
de Catalunya i el Fons Social Europeu, i el 25 % per
PIMEC.
El projecte també preveu l’intercanvi interregional
d’experiències en gestió de polígons industrials amb
altres agents implicats d’àmbit espanyol, amb l’objectiu
d’elaborar un manual de bones pràctiques.

GESTIÓ EMPRESARIAL

REDUCCIÓ DE
COSTOS ENERGÈTICS
A LES PIMES
PIMEC està duent a terme auditories energètiques a les
pimes de forma gratuïta, amb el suport de l’Institut
Català de l’Energia (ICAEN), amb l’objectiu de reduir el
seu consum energètic i augmentar així la seva eficiència.
D’aquesta manera, la pime pot reduir costos en aquest
àmbit i veure augmentat el seu capital financer.
A través del balanç energètic, PIMEC ha detectat que
en la majoria de pimes de serveis i petits
manufacturers l’energia emprada en la
il·luminació representa una fracció
Altres
5%
molt important del total d’energia
consumida a l’empresa. Per tant,
l’estalvi energètic provindrà de
reduir-ne el consum adequant
Equipament específic
44%
les instal·lacions per tal
d’aprofitar el màxim possible la
llum natural disponible.

Un bon exemple d’aplicació serien els grups de pressió
que sovint incorporen un modificador de freqüència per
regular la velocitat d’una bomba, convertint els
paràmetres de tensió i freqüència en variables i, en
funció de la demanda del cabal, mantenir sempre una
pressió de treball constant en la instal·lació. En aquest
cas, segons estudis realitzats, el consum d’energia pot ser
reduït considerablement si el motor persegueix
instantàniament la càrrega que arrossega. L’estalvi
energètic obtingut per la utilització i
implantació d’aquests sistemes en la
regulació de grups impulsors sol
estar al voltant del 20%.
Il·liminació
37%

En els comerços, un dels punts
crítics detectats de forma
Aire condicionat
generalitzada són les portes
14%
permanentment obertes en
entrades de locals climatitzats, que
La substitució de l’ús de llum artificial
representen una pèrdua d’energia, a
INTENSITAT ENERGÈTICA
PER TIPUS D’ÚS
per llum natural en aquells períodes del
més de crear problemes de corrents
dia en què sigui possible és una de les
d’aire. La instal·lació d’una cortina d’aire
mesures més eficients energèticament parlant.
reduirà les pèrdues d’energia i millorarà la situació
L’aprofitament de la llum natural en els emplaçaments
de confort a l’interior del local. L’estalvi potencial que es
adequats pot arribar a produir un estalvi de fins al 40%
pot arribar a aconseguir amb la instal·lació d’aquests
sobre el total de l’electricitat destinada a la il·luminació.
equips depèn en gran mesura de l’alçada de les
obertures.
Un altre dels aspectes força generalitzats entre les
Per acompanyar la iniciativa d’aquestes auditories, el pla
pimes auditades fa referència a l’ús dels motors: la
de l’energia de Catalunya 2006-2015 recull una sèrie de
majoria de bombes i ventiladors instal·lats funcionen a
velocitat constant, tot i que en molts casos els cabals a
mesures que es poden acollir a subvenció pública i que
subministrar no ho siguin. Per això, és recomanable
cal tenir en compte en realitzar les inversions per tal
utilitzar controladors i en concret modificadors de
d’augmentar, d’aquesta manera, el capital financer de
l’empresa.
freqüència en els motors que presenten un
funcionament variable.

23 pimecnews

GESTIÓ EMPRESARIAL

PROJECTE DE LLEI
DE PREVENCIÓ I
CONTROL AMBIENTAL
DE LES ACTIVITATS
El procediment administratiu que regularà
la posada en funcionament de les noves
activitats i establirà els mecanismes de
control i revisió ambiental de les existents
es troba en fase de tramitació parlamentària.
És el projecte de Llei de Prevenció i Control
Ambiental de les Activitats, que derogarà
la polèmica Llei 3/1998 de la intervenció
integral de l’Administració ambiental
(LIIAA). Des de PIMEC estem treballant per
millorar al màxim possible el text proposat,
elaborant esmenes a l’articulat i parlant amb
els grups parlamentaris, ja que hi ha aspectes
reclamats històricament
per la patronal
que no estan
recollits
en el
projecte
de llei.

La futura Llei de Prevenció i Control Ambiental de les
Activitats es continua basant en una estructura
d’annexos en la qual es classifiquen les diferents
tipologies d’activitats, des de les més grans de caire
industrial fins a les més familiars de caire comercial o
de serveis, on es regula el tipus d’intervenció
administrativa en funció de l’annex.
PIMEC opina que, tot i que el projecte de llei
presentat millora en alguns aspectes, la LIIAA no
suposa un canvi d’enfocament significatiu. Les millores
més notòries són:
- El gran nombre d’activitats que han passat de
l’annex II (règim de llicència ambiental) a l’annex III
(règim de comunicació). Aquest canvi implica passar
d’una revisió cada 8 anys a no haver de passar
revisió. També implica passar d’un règim de
controls periòdics cada 5 anys al règim que
s’estableixi via reglament o via ordenança
municipal. S’obre la possibilitat que
l’empresa pugui fer un autocontrol.
- Que es tracta d’una llei
exclusivament ambiental i mostra
d’això és que s’ha suprimit la
regulació de la part d’incendis que
estava inclosa en la LIIAA. A partir
d’ara, serà el Departament
d’Interior qui regularà la protecció
contra incendis.

24 pimecnews

GESTIÓ EMPRESARIAL

“El projecte de llei presentat millora en alguns
aspectes la LIIAA, però no suposa un canvi
d’enfocament significatiu”
Des de PIMEC fa molt temps que s’està duent a
terme un seguiment d’aquest procés i s’està treballant
per millorar en la mesura del possible el text
proposat, ara en fase de tramitació parlamentària.
Actualment, PIMEC està elaborant esmenes a
l’articulat i parlant amb els grups parlamentaris ja que
hi ha aspectes principals reclamats històricament per
la patronal que no estan recollits en el projecte de
llei. Són els següents:
1. Minimitzar la diferència entre l’aplicació de la
directiva europea i l’aplicació a Catalunya. L’aplicació
de la norma europea afectaria només el 2%
d’empreses a Catalunya, mentre que la llei catalana
afecta la pràctica totalitat de les activitats).
2. Homogeneïtzar la discrecionalitat municipal, que
pot suposar que una mateixa activitat estigui
sotmesa a requisits i a taxes totalment diferents en
funció del municipi on s’ubiqui.
3. Suprimir la necessitat de renovar la llicència per a
aquelles activitats afegides en la llei catalana i que
no es troben en la directiva europea.
4. Concretar el règim d’autocontrols per tal de donar
sentit als controls obligats per la normativa sectorial
i evitar-ne la duplicitat.
5. La simplificació dels tràmits administratius referents
als terminis per tal que l’administració respongui a
restablir el silenci positiu per a les empreses no
regulades en la directiva ni en la llei bàsica de l’Estat,
i als canals d’informació pública.
Un altre aspecte no directament relacionat amb
aquesta llei, però que des de PIMEC es considera clau
en general per a qualsevol normativa, és la necessitat
d’incorporar les necessitats específiques de les petites
i mitjanes empreses.

QUÈ HAURAN DE
FER LES EMPRESES
EXISTENTS QUAN
ENTRI EN VIGOR
LA NOVA LLEI?
• Existents amb llicència ambiental
Hauran de comparar si han canviat
d’annex.
Es regiran pel règim de controls i
revisions de la nova llei.
• Existents amb llicència d’activitats,
sense llicència ambiental.
Si segueixen en l’annex II, han de
passar el control periòdic el 2011.
A partir d’aquesta data es regiran pel
règim de controls i revisions de la
nova llei.
Si han passat a l’annex III, la regulació
dependrà de l’ajuntament.
• Procediments en tràmit
Si no canvien d’annex, en acabar el
tràmit s’aplicaran els terminis i el
règim de controls i revisions de la
nova llei.
Si es tracta d’annexos II que canvien a
l’annex III, els expedients es resolen
notificant a l’interessat que l’activitat
queda sotmesa a comunicació.
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VI edició dels
sopars de PIMEC
Comerç
PIMEC Comerç, en col·laboració amb la Secretaria
de Comerç i Turisme, ha organitzat una nova edició
de les Jornades de Comerç arreu del territori català.
El sopar-debat, celebrat a Esplugues de Llobregat ha
estat presidit pel conseller d’Innovació, Universitats i
Empresa, Josep Huguet, juntament amb el president
de PIMEC Comerç Barcelona, Andreu Llargués, i ha
comptat amb la presència del president de PIMEC
Comerç, Alejandro Goñi, del tercer tinent d’alcalde
de l’Ajuntament de Barcelona, Jordi W. Carnes, de
la directora general de Comerç, Gemma Puig, i del
director de l’Agència Catalana de Consum, Jordi
Anguera, entre d’altres personalitats.
Entre els més de 200 assistents han estat
representades la gran majoria de les associacions
de botiguers i comerciants de la comarca del Baix
Llobregat i de la ciutat de Barcelona.

El conseller Josep Huguet, amb el president de PIMEC Comerç Barcelona, Andreu
Llargués, i el president de PIMEC Comerç, Alejandro Goñi.

El conseller ha transmès un missatge de confiança en
el futur del nostre model comercial i ha afirmat que
des de la Generalitat estan treballant per trobar la
manera d’encaixar les regles de joc del model
comercial català en el nou marc normatiu que s’està
desplegant amb motiu de la transposició de la
Directiva Comunitària de Serveis.
També s’han celebrat altres jornades a Amposta,
Manresa, Sabadell, Lleida, Valls i Girona. En total hi han
participat alcaldes i regidors de 55 municipis catalans.

PIMEC Comerç a
l’Ágora, el fòrum
del comerç urbà

El sopar que es va celebrar a Esplugues de Llobregat va aplegar més de 200
assistents.
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Aquest mes de maig s’ha celebrat a Màlaga la segona
edició de l’Ágora, el fòrum de comerç urbà. El
president de PIMEC Comerç, Alejandro Goñi, hi ha
participat representant el Foro de Benicarló. A l’Ágora
s’han trobat agents públics i privats per intercanviar
experiències i establir contactes, identificar
oportunitats de col·laboració i conèixer, de la mà de
reconeguts experts, quines són les últimes tendències
en comerç i ciutat.

SECTORIALS

III Congrés de Turisme
de Catalunya
La tercera edició del Congrés de Turisme de Catalunya és una iniciativa de la Comissió de
Turisme del Consell General de Cambres de Comerç i compta amb la col·laboració del
Departament d’Innovació, Universitats i Empreses.
El congrés va abordar temàtiques de caràcter
transversal sobre la dinàmica, els reptes i el valor
social de l’activitat turística a Catalunya que tenen
especial interès tant per als professionals del sector
com per a la societat en general. La finalitat era que
les conclusions del Congrés traspassin les fronteres
dels professionals i permetin obrir un debat social
sobre la importància i el sentit col·lectiu del turisme a
Catalunya i de Catalunya com a país turístic, i més ara,
davant de la situació econòmica que estem patint.

Precisament per fer front a la crisi i assegurar un bon
futur es van plantejar quatre eixos temàtics a tractar:
- La innovació en el sector turístic català des de la
perspectiva de la incorporació de tecnologies,
creativitat i desenvolupament d’estructures de R+D+I
- La competitivitat dels establiments turístics des del
punt de vista de les pràctiques de gestió i de les
normatives que condicionen la seva activitat
- La promoció de Catalunya com a destinació
- La internacionalització de l'empresa turística catalana
El president de PIMEC Turisme, Jaume Marimon, va
ser l’encarregat d’obrir la sessió sobre innovació
explicant què significa innovar i la importància que té
en un moment com aquest. Segons Jaume Marimon,

“la innovació és la transformació de coneixement per
part de l’empresa en valor per al client”, i són les
empreses i institucions que adopten aquestes
innovacions les que van guanyant competitivitat
respecte a les que no ho fan. Però malauradament
“l’elevat cost i l’alt risc associats a algunes innovacions
són inassolibles per a empreses de poca dimensió a
causa de la seva escassa capacitat financera”. A més,
“els ajuts per innovar estan subjectes a un conjunt de
requisits i a uns processos que moltes petites
empreses turístiques difícilment poden assolir”.
Per altra banda, el director d’Economia i Empresa de
PIMEC, Modest Guinjoan, va intervenir en la taula
rodona sobre competitivitat amb una aportació
destacada pel que fa a la viabilitat de les empreses del
sector: l’anàlisi dels costos que suporten les pimes a
causa de les diferents normatives, i la diferent
incidència que tenen segons les dimensions de
l’establiment i el territori on està ubicat. En la seva
intervenció va donar dades concretes extretes de
l’estudi encarregat per la Generalitat a la Universitat
Rovira i Virgili amb la col·laboració de PIMEC, i que
properament serà presentat de manera oficial. Des de
la sectorial PIMEC Turisme s’espera que aquest estudi
serveixi com a eina per millorar la situació
d’ofegament que pateixen, sobretot, les pimes.

“La innovació és
la transformació de
coneixement per part de
l’empresa en valor per al client”
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“Els autònoms són famílies
i són pimes. Ells haurien
de rebre el 20% dels ajuts
del Govern”

ASSEMBLEA GENERAL D’ATA
PIMEC ha participat a l’Assemblea de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores
Autónomos-ATA com a associació representant d’aquesta entitat a Catalunya. L’acte va tenir
lloc a Madrid els dies 4 i 5 de març, i va ser inaugurat per SAR el Príncep d’Astúries. Josep
González, president de PIMEC, va intervenir-hi tot repassant la conjuntura econòmica actual, i
els problemes que estan amenaçant la supervivència de les pimes i els autònoms. Durant
l’Assemblea, Lorenzo Amor va ser reelegit president d’ATA, i Joan Alarcón, president
d’Autònoms PIMEC, va ser nomenat nou vicepresident de l’entitat d’àmbit nacional.
L’Assemblea General d’ATA d’aquest 2009 va ser
inaugurada per SAR el Príncep d’Astúries, que va
voler remarcar la importància dels autònoms, més de
3 milions de persones, i la seva contribució substancial
al creixement de l’economia espanyola.
Un col·lectiu que representa “el teixit productiu del
país, una xarxa espessa i disseminada per tota la
geografia nacional”, com va assenyalar Lorenzo Amor,
president d’ATA, en el discurs inaugural de
l’Assemblea. Els autònoms generen el 20% de la
riquesa nacional, més del 40% de l’ocupació i són
pràcticament el 85% del teixit empresarial existent.
En la seva intervenció, Josep González va fer
incidència en com la crisi està afectant els autònoms a
Catalunya; des del desembre del 2008 fins al febrer
del 2009 s’han perdut prop de 10.000 autònoms a
Catalunya, fet que equival a més de 160 autònoms al
dia, inclosos els caps de setmana. La construcció i el
comerç són els sectors que més pèrdues han
registrat. En un any, Catalunya ha perdut prop de
20.000 autònoms.
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Un dels problemes més estesos entre els autònoms
és la manca de liquiditat. Segons el president de
PIMEC, l’Estat va prometre 30.000 M d’euros en
ajudes a les famílies i pimes. “Els autònoms, que
equivalen al 20% de la força productiva del país,
compleixen les dues condicions per accedir a aquests
ajuts: són famílies i són pimes. Ells haurien de rebre el
20% d’aquests recursos, però en realitat no els reben
perquè les condicions i peticions de garantia per part
dels bancs no són assumibles”. A mitjan març, només
1.100 autònoms (un 0,03% del total a nivell estatal)
havien accedit a aquestes línies de crèdit.
Al final de l’Assemblea, la mesa electoral va donar a
conèixer els resultats de l’elecció dels compromissaris
de les associacions. Entre un 94% i un 97% va votar a
favor de la reelecció de Lorenzo Amor com a
president d’ATA, el qual va agrair a la Junta sortint la
seva tasca i va presentar els nous components de
l’òrgan directiu, en què hi ha Joan Alarcón, president
d’Autònoms PIMEC, entre els vicepresidents.

SECTORIALS

autònoms

Autònoms PIMEC,
una veu forta
“Estem molt pendents del desenvolupament del
reglament que ha de determinar la representativitat
del sector i de la futura mesa del Consell del Treball
Autònom de Catalunya”
Autònoms PIMEC és l’organització empresarial que
els autònoms de Catalunya tenen al seu abast per fer
sentir la seva veu, defensar els seus interessos i
reivindicacions professionals, fer prevaldre els seus
drets i avançar cap a una major estabilitat laboral. En
aquest sentit, Autònoms PIMEC treballa, dia a dia, per
esdevenir l’altaveu del sector davant les
administracions i els diferents agents que actuen al
sector i al territori.
Des d’Autònoms PIMEC oferim força,
representativitat, institució... però també oferim
serveis, suport, assessorament. Perquè l’autònom
requereix les eines necessàries que facin més fàcil el
desenvolupament de la seva activitat. Coneixem les
necessitats del col·lectiu, entenem les seves
preocupacions, els escoltem, els informem, els
assessorem i els acompanyem en el seu dia a dia amb
l’ànim de contribuir a fer del seu negoci un negoci
rendible, eficient, eficaç i de valor afegit.
En aquesta línia de treball, per a aquest 2009 tenim
previst endegar un seguit d’accions encaminades a
donar el màxim servei al conjunt dels nostres socis.
D’una banda, la tasca institucional, que ens està duent
i ens durà a les meses de negociació on l’autònom
sigui l’eix del debat. Estem molt pendents del
desenvolupament del reglament que ha de
determinar la representativitat del sector i de la futura
mesa del Consell del Treball Autònom de Catalunya.
Autònoms PIMEC disposarà d’un espai en aquesta

mesa i des d’allà o des d’altres instàncies, vetllarà pel
conjunt del col·lectiu.
Autònoms PIMEC també pensa en serveis. És per
això que en tots els àmbits que entenem que són
bàsics per a l’autònom, estem potenciant la nostra
cartera de serveis: assegurances, assistència jurídica,
assessorament financer, formació, noves tecnologies...

“Autònoms PIMEC treballa,
dia a dia, per esdevenir
l’altaveu del sector davant
les administracions i els
diferents agents que actuen
al sector i al territori”
I per últim, i perquè sabem que els autònoms són
persones i són famílies, i perquè pensem que les
persones són el més important, des d’Autònoms
PIMEC hem desenvolupat tot un seguit de serveis
pensats per a les persones amb l’objectiu de
proporcionar als nostres socis un conjunt de beneficis
socials consistents en descomptes i condicions
avantatjoses en la prestació de múltiples serveis.
ÀLEX FERNÁNDEZ
Secretari institucional d’Autònoms PIMEC
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Nou president
de PIMEC Girona
Iñaki Frade ha estat nomenat nou
president de PIMEC Girona,
prenent el relleu a Mariona de
Puig, que deixa el càrrec després
de dos anys al capdavant de la
delegació gironina. Mariona de
Puig ha posat de manifest que
deixa pas a una nova presidència
“havent assolit la consolidació del
posicionament de la nostra organització com un
referent d’opinió, col·laboració amb l’entorn i rigor en
els projectes plantejats, a més d’actuar com a agents
socials de temps reconeguts per la pròpia
administració”.

El nou president compta amb una dilatada trajectòria
professional centrada en tres camps: l’empresa, la
docència i la consultoria. Iñaki Frade ha assegurat que
inicia aquesta nova etapa “amb la tranquil·litat de
continuar amb el bon llegat de la seva predecessora i
amb la ferma voluntat de treballar en els dos àmbits
que constitueixen la missió de PIMEC. D’una banda,
com a patronal més representativa de les petites i
mitjanes empreses, continuar la nostra tasca
d’interlocució amb totes les administracions, agents
socials i institucions empresarials i socials i, de l’altra,
oferir als associats i a les empreses en general la
nostra capacitat com a grup d’influència i solucions
específiques a les seves necessitats concretes”.

PIMEC Vallès Occidental i Vallès Sud
s’entrevisten amb la presidenta del PPC
Els membres de les comissions executives de
PIMEC Vallès Occidental i PIMEC Vallès Sud
s’han reunit amb la presidenta del Partit
Popular a Catalunya, Alícia
Sánchez-Camacho, per manifestar les
inquietuds i problemàtiques de les pimes, els
comerços i els autònoms d’aquest territori.
Martí Puig, president de PIMEC Vallès Occidental, ha
destacat la situació crítica en què es troben les
empreses d’aquesta zona del Vallès, i ha fet incidència
en el fet que, com a patronal, s’han fet moltes
propostes que no han estat escoltades ni per
l’Administració ni pels partits polítics.
Per altra banda, Carles Gironès, vicepresident de la
delegació de PIMEC al Vallès Occidental, ha manifestat
la falta de confiança que té la societat a causa de la
desunió entre els polítics. A més, com a representant
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dels comerciants del Vallès, ha aprofitat l’ocasió per
traslladar les problemàtiques del petit empresari i
fer-se ressò de la situació crítica que estan patint les
empreses per la manca de liquiditat.
Juanjo Martínez, membre de la Comissió Executiva de
PIMEC Vallès Sud, ha fet incidència en la necessitat de
prendre mesures eficaces de suport a l’emprenedoria,
ja que els nous projectes poden ajudar a la creació de
llocs de treball i a l’activació econòmica.
La presidenta del PPC ha mostrat una gran
preocupació per la conjuntura actual i ha exposat que
el seu partit està a punt de presentar un paquet de
cent mesures urgents, desenvolupat per l’equip tècnic
econòmic i laboral de la formació política. Alícia
Sánchez-Camacho ha reconegut la tasca important
que fa PIMEC amb les seves propostes, i ha donat
suport a la majoria d’elles.

TERRITORI

La campanya d’Obama
aplicada a l’empresa
PIMEC Lleida ha organitzat un dinar-conferència en
què s’han desvelat les claus de l’èxit que han fet
arribar Barack Obama a la Casa Blanca. Els consultors
polítics Jordi Segarra i Àlex Terés, membres de l’equip
de comunicació del president nord-americà, han
explicat a empresaris lleidatans la importància de la
bona comunicació.
La campanya política del partit demòcrata ha estat
rellevant per la capacitat comunicativa de Barack
Obama. Saber vendre, saber comunicar i saber
exactament com arribar a un públic per
entusiasmar-lo i implicar-lo, són els reptes que si
s’assoleixen permeten una millor comunicació i, per
tant, potencien una bona cultura empresarial. Més de

vuitanta empresaris lleidatans han seguit amb atenció
les explicacions de Terés i Segarra per descobrir com
podien aplicar aquestes estratègies comunicatives i
així augmentar la rendibilitat de les seves petites i
mitjanes empreses.
Els consultors polítics han obert l’acte amb una
xerrada en què han explicat les grans línies
estratègiques de la campanya que va moure milers
d’electors a creure’s el famós ”Yes, we can”. Durant el
cafè, els assistents han preguntat com es pot superar
l’alta abstenció en les eleccions i la resposta per part
dels consultors polítics ha estat clara: “S’ha
d’aconseguir fer la política atractiva i implicar-hi els
votants perquè comprin".

PIMEC participa a
la fira ExpoEmpresa

La Fira de Lleida ha estrenat, recentment, el nou
certamen ExpoEmpresa. En aquesta edició la mostra
està dedicada al món de la petita i mitjana empresa
amb l’objectiu de reunir, en un mateix espai, tots els
elements necessaris per a la creació de noves
empreses i per a la renovació de les empreses ja
consolidades.

PIMEC ha estat present en el certamen oferint tot el
seu suport i l’ajut a les petites i mitjanes empreses
participants en aquesta primera edició de la fira. La
patronal també ha tingut un paper rellevant per la
seva participació en les activitats complementàries
dirigides tant als expositors com als visitants. Enguany,
ha destacat el Bussiness Networking Event, una
trobada ràpida entre emprenedors on s’han
intercanviat targetes amb l’objectiu d’aconseguir nous
clients i fer contactes en un breu període de temps.
En aquests moments de crisi, el saló vol ser, a més, un
fòrum d’empresaris per fer front a l’actual conjuntura.
Aquesta primera edició d’ExpoEmpresa ha comptat
amb un total de 53 expositors i l’entrada ha estat
gratuïta per als professionals.
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El Fòrum de Mobilitat
del Baix Llobregat
celebra les primeres
sessions de treball
Ja s’han dut a terme les primeres sessions de treball
del Fòrum de Mobilitat del Baix Llobregat, impulsat
per la delegació PIMEC a la comarca, juntament amb
el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els sindicats
CCOO i UGT, i presentat ara fa uns mesos. Aquest
ens pretén detectar les deficiències en
infraestructures i de mobilitat del territori, i així
emprendre les mesures adients per pal·liar-les.
La primera sessió, celebrada a la seu del Consell
Comarcal de Sant Feliu de Llobregat, ha definit quin
és l’entorn real de la mobilitat i quins són els principis
bàsics per a una mobilitat coherent. Representants de
diferents entitats de caràcter públic i privat s’han
reunit per debatre i puntualitzar qüestions
relacionades amb la mobilitat de les persones i les
mercaderies a la comarca del Baix Llobregat.
Per part de la patronal, hi han participat Ramon Pons,
president de PIMEC Baix Llobregat, i Joan Soler i
Francesc Rovira, vocals de la comissió executiva
d’aquesta delegació. Aquesta trobada ha comptat amb
la rellevant presència del director del Servei Català de
Trànsit, Josep Pérez Moya, que ha recollit les
propostes del fòrum i ha aprofitat l’avinentesa per
presentar la situació dels programes de mobilitat que
s’estan duent a terme a la comarca.
Un cop situades les qüestions prèvies plantejades en
la primera sessió, s’ha procedit a fer una segona taula
d’anàlisi a l’hotel Hesperia de Sant Just Desvern, per
tal de detallar les possibilitats que ofereix l’estat
actual, així com les previsions futures del sistema de
transports, tant pel que fa a les infraestructures com
als serveis.
Des de PIMEC Baix Llobregat es treballa perquè la
competitivitat de les empreses de la comarca no
estigui condicionada per les dificultats actuals que
suposen la mobilitat i les infraestructures.
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PIMEC Baix Llobregat
s’entrevista amb el
nou secretari general
de CCOO a la comarca

Ubique reverenda reverenda partes nomen et canities nomen regina set
reverenda reverenda tamen reverenda reverenda.

Ramon Pons, president de PIMEC Baix Llobregat, i
diversos membres d’aquesta delegació, s’han
entrevistat amb el nou secretari general de
Comissions Obreres a la comarca, Toni Mora, per
exposar i tractar la situació crítica en què es troben
les pimes del territori. En el decurs de la trobada s’ha
aprofundit en els principals problemes que afecten les
empreses del Baix Llobregat i, de retruc, els
treballadors. Tots els presents a la reunió han coincidit
en el fet es pot sortir de la crisi i que s’han de buscar
eines i concretar accions.
Pel que fa a les relacions amb PIMEC, Toni Mora ha
expressat el seu desig de continuar en la línia de la
seva predecessora, Aurora Huerga. Ramon Pons ho
ha valorat molt positivament, ja que considera que el
diàleg entre patronal i sindicat és primordial i
necessari. Per aquest motiu, el president de PIMEC
Baix Llobregat ha convidat el representant del sindicat
a continuar amb les reunions periòdiques i habituals
entre PIMEC i CCOO al Baix Llobregat.
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La Fira d’Amposta
té en compte el petit
i mitjà empresari
Josep González inaugura la Fira de mostres
La quaranta-vuitena edició de la Fira de Mostres
d’Amposta, Fira Ramadera i de Maquinària Agrícola,
ha apostat clarament pel veritable teixit empresarial
de les Terres de l’Ebre, el petit i mitjà empresari. Així
ho ha assenyalat Josep González, president de PIMEC,
en el seu discurs inaugural, en el qual ha destacat “la
resistència i la perseverança dels empresaris d’aquest
territori, que pateix un dèficit històric de suport i
inversió pública i, malgrat tot, les pimes han continuat
endavant, sense defallir”.

“S’ha apostat clarament pel
veritable teixit empresarial
de les Terres de l’Ebre, el
petit i mitjà empresari”
La Fira Ramadera i de Maquinària Agrícola és
l’aparador empresarial d’un ampli ventall de sectors
econòmics, en què domina el sector de l’automoció.
Malgrat la crisi econòmica, aquesta darrera edició de
la fira ha comptat amb més de 55.000 visitants i ha
tornat a tenir una gran demanda d’expositors
interiors i exteriors, arribant a emplenar la totalitat de
metres quadrats del recinte firal. També ha fet un pas
endavant apostant per les noves tecnologies, amb la
wi-fi de Ciutat Digital i la transmissió de la fira en
directe mitjançant tres càmeres web situades a
diferents indrets del pavelló.
Aquesta edició de la Fira d’Amposta ha comptat amb
un espai més reflexiu. La Fira i PIMEC han programat
unes xerrades a càrrec de destacats professionals del
món de l’empresa amb l’objectiu de ser un fòrum per
compartir experiències, per donar recursos i per
compartir informació sobre el món empresarial. Entre
els temes que s’han tractat destaquen la llei de
l’autònom, l’estudi de competitivitat a les empreses de

l’Ebre, i la presentació dels acords per als socis de
PIMEC al territori.
Durant l’acte d’inauguració de la Fira, el president de
PIMEC ha assenyalat que la complexa crisi econòmica
ha fet que els petits i mitjans empresaris n’estiguin
patint les conseqüències. “Sobretot, i ho he reivindicat
moltes vegades, perquè la liquiditat que les pimes
necessiten per tirar endavant els seus projectes
continua sense arribar a les empreses, malgrat el
permanent anunci de mesures per part del Govern
central”. També ha volgut fer una crida a les
administracions “perquè s’adonin que han d’ajudar les
pimes, que són el motor de l’economia del país”, i ha
reivindicat que “no mirin cap a una altra banda davant
de la difícil situació que pateix la base del teixit
empresarial del nostre país”.

“Aquesta edició ha comptat
amb més de 55.000 visitants”
Josep González no s’ha oblidat de mencionar la
importància de la representació territorial. “PIMEC ja
té cinc delegacions a Tarragona, perquè les
reivindicacions pel territori també s’han de fer des del
mateix territori. Des de la patronal volem mostrar el
nostre més sincer suport al teixit empresarial de les
Terres de l’Ebre”, ha remarcat el president.
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GJM, DEDICACIÓ
AL CLIENT
Assumir reptes és una premissa fonamental en la viabilitat
de qualsevol empresa”, assegura Josep Jové. El primer va ser
iniciar un nou projecte empresarial, però en el cas de GJM,
ha estat una constant: ha superat reptes com la internacionalització, la innovació i la gestió mediambiental. La seva
producció es basa en la fabricació i venda de cablejats
elèctrics, plaques electròniques, sobremodelats i resinats. En
els inicis, l’empresa cobria bàsicament les necessitats del món
de les telecomunicacions i de la informàtica. “Malauradament,
totes aquestes empreses han anat a països de baix cost
laboral i ara només ens queda l’automoció, que representa un
80% de la nostra producció”, explica Josep Jové en referència
a l’evolució de les necessitats que ha anat cobrint l’empresa.
Amb el suport de Molex, Josep Jové va iniciar un nou
projecte empresarial, GJM. La seva producció es basa
en la fabricació i venda de cablejats elèctrics, plaques
electròniques, sobremodelats i resinats. En els inicis,
l’empresa cobria bàsicament les necessitats del món
de les telecomunicacions i de la informàtica.
“Malauradament, totes aquestes empreses han anat a
països de baix cost laboral i ara només ens queda
l’automoció, que representa un 80% de la nostra
producció”, explica Josep Jové en referència a
l’evolució de les necessitats que ha anat cobrint
l’empresa.
A diferència d’altres pimes la innovació ha estat, des
de la fundació de GJM, una de les seves
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“Hem reduït els nostres
costos gràcies a inversions
fora del nostre país”
característiques innates. “La nostra màxima ha estat
buscar les innovacions tecnològiques que ens hagin
pogut aportar un punt diferencial amb la resta de
competidors, tenint com a principal objectiu la
qualitat de tots els nostres productes”. Una aposta
d’inversió que Josep Jové considera encertada
“valorant la resposta i confiança dels nostres clients”.
Què vol el client
La idea empresarial de Josep Jové va néixer de les
demandes, inquietuds i necessitats dels clients. Per
això, des del seu naixement, GJM sempre ha estat
totalment orientada al client, que “vol un millor cost i
zero defectes”. “Procurem satisfer, encara que cada
cop és més difícil, les demandes del client. Li aportem
idees i solucions als problemes per aconseguir
aquestes reduccions”. Amb aquest esperit, GJM és
soci tecnològic amb tots els seus clients. Com explica
Josep Jové, “el client ens dóna un prototip del que vol
i el nostre departament tècnic desenvolupa la peça.
D’aquesta manera pensem més a fer un producte
que es pugui automatitzar i, com a conseqüència, que
sigui competitiu en costos”.
Aquest és el factor clau per aconseguir productes
més econòmics, fiables i de futur, segons Josep Jové.
“Busquem economies d’escala, és a dir,
l’automatització i fabricació de productes estàndards, i
també desenvolupem productes que suposin una
millora important de preu i qualitat per al client.”
No en va, GJM és una de les 250 empreses catalanes
anomenades per la Generalitat de Catalunya
“empresa gasela”, donat els creixements sostinguts
que ha anat tenint al llarg dels darrers anys. És el
resultat d’aquesta compenetració entre allò que
necessita el client i allò que li ofereix GJM.
Però parlant del present i el futur del sector
productiu en el qual opera aquesta empresa, Josep
Jové es mostra preocupat per dos motius: “Primer, per
la crisi actual i, segon, per la globalització. Avui en dia,
tothom pot estar present a qualsevol lloc competint
en costos.” Per això, l’estratègia de l’empresa ha passat

Germans Jové Marsal és una mitjana empresa
de fabricació i venda de cablejats i muntatges
electromecànics, que té la seu principal i la
primera planta a la Roca del Vallès (Barcelona), i
dues plantes productives més a Romania.
Actualment té 52 treballadors. El seu producte
de referència són els cablejats elèctrics,
sobremodelats i resinats.
Josep Jové és el president de l’empresa, i
assenyala que la història de GJM passa per la
constància i la superació davant l’adversitat. A la
pregunta “Què temíeu en començar que ara ja
veieu totalment superat?”, contesta: “Hem
aconseguit crear una empresa sòlida i de futur.
Sortosament podem dir que ho hem
aconseguit”.
per la internacionalització. “Hem reduït els nostres
costos gràcies a inversions fora del nostre país. Tenim
dues fàbriques a Romania que permeten subministrar
a països pròxims a ells.” A més, GJM exporta a
diversos països d’Europa, Àsia i Amèrica, i ha procurat
participar en el desenvolupament del producte per tal
de fidelitzar el client. “Entre els projectes immediats, hi
ha consolidar i potenciar la fàbrica de Prejmer
(Romania)”, puntualitza Josep Jové.

Dins la seva cultura empresarial, hi figura també el
compromís envers la protecció de la salut humana, els
recursos naturals i el medi ambient. “Sempre hem
estat respectuosos amb el medi ambient, reciclant i
posant tots els mitjans necessaris per adequar-nos a
les noves normatives que han anat sortint aquests
darrers anys.” De fet, GJM té uns principis
mediambientals establerts que funcionen de guia per
a la direcció i el personal de l’empresa, i que regeix la
conducta de les seves pràctiques diàries de negoci.
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