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Isaac Albert, diputat delegat de Comerç de la 
Diputació de Barcelona, va participar a la 40a 
reunió del Consell de Comerç de PIMEComerç 
Vallès Oriental, que va abordar temes com el 
treball de la Diputació al territori; les grans su-
perfícies; la Taula de Turisme de Compres del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental; o la ne-
cessitat d’adaptar la normativa de comerç a la 
realitat del sector. També es va sol•licitar al di-
putat que es posi en valor el treball que fan els 
col•lectius de comerç als municipis davant de 
qualsevol presa de decisió que afecti el sector.
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Aquesta és una llarga història… Així co-
mencen els contes, però la llei de co-
merç, que està tenint una llarga elabo-
ració, no és un conte, és una necessitat. 
Necessitat que reclama una activitat 
empresarial que cada vegada més es 
diversifica, es transforma i canvia molt 
ràpidament. Tant, que de vegades es 
difícil estar normativament al nivell 
que caldria per atendre la realitat que 
demanden els clients. Això ho sabem 
tots aquells que durant anys hem es-
tat treballant per tenir un comerç ca-
talà punter, d’excel•lència, integrador 
i que permeti als consumidors esco-
llir entre diferents formats comercials.  

Ara tenim a les nostres mans un esbo-
rrany que començarà una tramitació par-
lamentària amb al•legacions, propostes i 
idees. Amb aquesta feina per davant, hem 
de fer que aquesta llei esdevingui una 
eina de futur, a la qual s’incorporin reali-
tats que avui ja conviuen amb nosaltres. 
Moltes d’elles han de ser clau per des-
envolupar un comerç dinàmic i atraient.  
 
Des de Pimecomerç, creiem que la  futura 
llei ha de tenir en compte, entre d’altres, 
la sostenibilitat, l’economia circular, la 
immigració, la venda on-line, l’economia 
col•laborativa, el cooperativisme, les 
franquícies i la formació. I, sobretot, tenir 
clar que el comerç de Catalunya és, en 
el 85%, petit i micro comerç. Per tant, en 
legislar s’ha de tenir la prevenció de fer la 
distinció d’aplicació de la llei entre grans 
i petits.

La darrera reunió del Consell de Comerç 
de PIMEComerç Girona va comptar amb 
la visita de Josep Antoni Frias, delegat de 
promoció econòmica i de Diplab a la Dipu-
tació de Girona (al centre de la imatge). Es 
va parlar de la situació de les associacions 
de comerciants del territori, així com de la 
continuïtat de les accions en l’àmbit del 
comerç de proximitat iniciades per la Di-
putació. Es va valorar en positiu la reedició 
el proper any del tríptic “Costa Brava, Co-
marques Gironines (land of shopping)”.  

Conveni amb La Roca 
Village per afavorir 
l’economia comarcal

PIMEComerç i La Roca Vi-
llage han signat un conveni 
amb l’objectiu que els vi-
sitants de La Roca Village 
(principal destinació turísti-
ca de la província de Barce-
lona) coneguin i gaudeixen 
l’oferta de comerç de proxi-
mitat, turística i de restau-
ració del Vallès Oriental. 
Les actuacions que tots dos 
signants desenvolupin per 
aconseguir aquest objectiu 
s’emmarcaran en les iniciati-
ves de la Taula de Turisme de 
Compres de la Diputació de 
Barcelona, que es posarà en 
marxa els propers mesos.

Van signar el conveni (al Con-
sell Comarcal del Vallès Orien-
tal) la directora de relacions 
institucionals de La Roca Vi-
llage, Carme Bigatà, i el pre-
sident de PIMEComerç Vallès 
Oriental, Carles Gironès. A la 
imatge amb el director finan-
cer de La Roca Village, José 
Aspe, el conseller de Turisme 
del Consell Comarcal, Isidre 
Pineda, el president de PIME-
Comerç, Àlex Goñi, i el gerent 
de serveis de Turisme de la 
Diputació de Barcelona, Fran-
cesc Vila.
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