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LA REFORMA HORÀRIA DEL COMERÇ

PIMEComerç, membre del jurat del Premi Barcelona a
l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps

Miquel de Garro
Assessor de presidència
PIMEComerç

En els darrers anys la iniciativa ciutadana de la Reforma Horària ha estat perseguint un canvi en els costums tant de
la societat com de l’economia per fer-los
més racionals i així poder conciliar millor
la vida personal amb la laboral.
Des de PIMEComerç n’hem seguit l’evolució des dels seus inicis i hem participat activament en les taules de treball
quadrangulars que s’han organitzat al
respecte per la transcendència que pot
comportar un canvi d’aquestes característiques per al sector.
En la darrera compareixença parlamentària vam valorar positivament que el
comerç també pugui assolir una major conciliació laboral i familiar, ja que
–malauradament– és un dels sectors
menys flexibles en aquest aspecte. Tanmateix, també cal posar en relleu que,
perquè això sigui possible, necessitem
un canvi global i efectiu en els hàbits de
tots els sectors socials i econòmics; en
cas contrari, la reforma no és factible.
En aquest sentit, un Pacte Nacional per
la Reforma Horària seria la millor mesura
de consens i governança.
En definitiva, per tancar els comerços a
les 19.30 h. és necessari que les oficines,
la televisió, les escoles i l’Administració
facin els primers passos. També cal que
els grans establiments comercials es
comprometin amb la mesura, ja que, si
no és així, el petit comerç de proximitat
s’estarà fent el seu propi harakiri.
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PIMEComerç, com a patronal del
sector, va formar part del jurat
que va escollir els guanyadors de
la 5a edició del Premi Barcelona
a l’Empresa Innovadora en
Conciliació i Temps any 2016. A
més, el president de PIMEComerç,
Àlex Goñi, va assistir al lliurament
dels guardons, que va tenir lloc
al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona. Van rebre el premi, en les
diferents categories, les empreses TBS-Saro i Arroyo Solucions de Negoci;
Eticas Research&Consulting; UPCNet; SEAT; i ABD Associació Benestar i
Desenvolupament (menció especial).

PIMEComerç Lleida es reuneix amb comerciants i Paeria
de Cervera per col·laborar en la promoció del comerç
PIMEComerç Lleida va reunir-se
amb representants de l’Associació de Comerciants de Cervera i de La Paeria de la localitat
per tractar de forma conjunta els
problemes i oportunitats de les
empreses cerverines. La trobada
també va servir per explicar als
assistents la feina que desenvolupa PIMEComerç al territori on, per exemple, exerceix d’interlocutor i de lobby
amb les administracions per defensar els interessos patronals dels comerciants.
Van assistir a la reunió, Jaume Saltó i Anna Torres (PIMEC Lleida); Manel Llaràs
i Pedro García (PIMEComerç Lleida); Montse Roig (Associació de Comerciants
de Cervera), i l’alcalde Ramon Royes, entre d’altres.

PIMEComerç es reuneix amb la diputada del PSC Alícia
Romero durant la preparació d’esmenes a la llei de Comerç
El secretari institucional i l’assessor de presidència de PIMEComerç, Enric Calvo i Miquel de
Garro, respectivament, es van
reunir al Parlament amb la diputada del PSC Alícia Romero. La
reunió es va centrar en la futura
Llei de Comerç, just ara, durant el
període en què els grups parlamentaris estan preparant esmenes que es discutiran al Ple els propers dies.
En aquest sentit, PIMEComerç va fer extensives les seves propostes i les
dels seus agremiats per traslladar les seves consideracions sobre la futura
llei del sector.
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