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consell de comerç del vallès occidental 
El passat 19 de juliol va tenir lloc 
el Consell de Comerç del Vallès 
Occidental, presidit per xavi 
olivé, a Palau Solità i Plegamans. 
Amb aquest Consell s’ha iniciat 
una ronda de trobades que se 
celebraran als diferents municipis 
membres, amb l’objectiu que els 
integrants del consell coneguin 
els municipis i les realitats en què 
treballen els seus companys.

Al Consell van assistir ripollet, cerdanyola, sabadell, terrassa, castellar 
del vallès, i vam comptar amb la presència i participació en el debat del 
segon tinent d’alcalde de Palau Solità i Plegamans, marc sanabria, regidor 
d’Economia, Comunicació, Joventut i Comerç. 

industria prepara un pla per revitalitzar el petit comerç
La ministra d’Indústria, Comerç 
i Turisme, reyes maroto, va 
anunciar, el passat dia 24 en 
la seva visita a PIMEC, un pla 
de modernització del comerç 
minorista, en col·laboració amb 
les comunitats autònomes, i 
l’objectiu de convertir aquest 
sector en un referent. Àlex goñi, 
president de PIMEComerç, va 
demanar a la ministra poder 
tenir una interlocució directa 
amb el ministeri.

Maroto va explicar que els eixos d’aquest pla futur, amb vistes a 2019, seran 
dos: la introducció de les noves tecnologies als comerços i facilitar el relleu 
generacional, per atraure a les noves generacions a aquest tipus d’activitat. 

Àlex goñi
president de pimecomerç

bones vAcAnces

Sembla que la calor ja és un fet, les 
temperatures altes ara són per causa 
meteorològica. Fins ara molts dies “ca-
lents” ho eren per causes polítiques, i 
així la relaxació i les ganes de descans 
s’imposen.

Hem treballat intensament, tots, i ens 
mereixem un descans; molts el neces-
sitaran físic, d’altres mental, però a to-
thom ens anirà bé canviar les rutines 
diàries i preparar-nos per a la tornada, 
que no serà gens fàcil.

pimecomerç ha passat un primer se-
mestre molt dur. la mort de l’enric ens 
ha trasbalsat molt, més del que ens 
pensàvem. Estic segur, però, que des-
prés del parèntesi estiuenc la força del 
descans ens ajudarà a encarar el nou 
curs i acabarem els deures que tenim 
pendents després de les nostres elec-
cions: tancar tots els nomenaments, 
decidir els òrgans de direcció i de par-
ticipació i posar-nos a treballar.

Com sabeu, quatre línies importants 
han de marcar els nostres objectius: la 
digitalització, la sostenibilitat, la for-
mació i la institucionalitat.

No cal dir que, paral·lelament, poten-
ciar la territorialitat, igual que farà PI-
MEC, ens ajudarà a consolidar un fet: la 
nostra representativitat territorial. po-
der arribar als nostres socis arreu de 
catalunya amb les màximes garanties 
de servei és, per a nosaltres, prioritari, 
i ho farem.

Bé, però ara toca desitjar-vos un rela-
xat estiu amb pau i salut i unes bones 
vacances.

continuen les trobades amb els grups parlamentaris
El passat 19 de juliol, el president 
de PIMEComerç, Àlex goñi, i el 
director, miquel À. de garro, es 
van reunir, conjuntament amb 
Barcelona Oberta i Catalunya 
Comerç, amb els diputats 
eva baró i toni castella, del 
grup parlamentari d’esquerra 
republicana de catalunya, per 
tal de demanar la modificació 
de la llei de comerç amb vista a 
establir un horari comercial únic 
de 6.30h a 21.30h. 

Aquesta és la tercera reunió realitzada amb els grups parlamentaris, després 
de Junts per Catalunya i Ciutadans, i està prevista la trobada amb la resta 
de grups a la tornada de vacances d’estiu.

#590  27·07·18


