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Amb el suport:

Amb segell propi:
el comerç de proximitAt, 
en constAnt evolució.

pimecomerc.org

erc organitza un debat obert sobre comerç 
El passat 19 de setembre va tenir 
lloc el debat obert sobre comerç, 
organitzat per ERC, al centre cívic de 
la Casa Elizalde, i que va comptar amb 
la participació de miquel de garro, 
director de PIMEComerç; salvador 
vendrell, president de la Fundació 
Barcelona Comerç, i gabriel Jené, 
president de Barcelona Oberta.

En el debat es van tractar temes com el model de comerç de la ciutat, 
la promoció de la marca Barcelona, els BID/APEU, la imprescindible 
digitalització del sector i l’atracció de talent i l’especialització.

el vallès occidental celebra el seu consell de comerç
El passat dijous 20 de 
setembre el Consell 
de Comerç del Vallès 
Occidental va reprendre la 
seva activitat a Ripollet, 
en un acte al qual van 
assistir les associacions 
de cerdanyola, terrassa, 
sabadell, sant cugat, 
castellar del vallès i 
ripollet, aquesta última 
amb una bona representació 
de la seva junta.

Van donar la benvinguda al Consell el president de PIMEComerç Vallès 
Occidental, xavier olivé, i el director de PIMEComerç, miquel de garro; també 
vam comptar amb l’assistència del delegat territorial de PIMEC, miquel 
martínez. El Consell es va iniciar amb un repàs de l’actualitat legislativa: les 
reformes que s’estan debatent de la llei de comerç, l’evolució del redactat del 
reglament dels BID (APEU en la terminologia catalana), etc. 

Finalment es va fer un repàs del treball que s’ha dut a terme a la taula de comerç 
dins del Pacte de la Reindustrialització del Consell Comarcal i es va aprofitar 
l’ocasió per coordinar una sessió formativa del nou Reglament General de 
Protecció de Dades, que entrarà en vigor al novembre.

Àlex goñi
president de pimecomerç

top mAntA sense vergonYA

Sí, sembla que això del Top Manta està 
agafant una dimensió “perillosa”. la 
deixadesa total de les diferents adminis-
tracions davant d’un FrAu tan descarat 
a la seguretat social, a Hisenda i a les 
corporacions locals és immensa, sense 
comptar la venda de productes il·legals 
-la majoria-, el foment de l’esclavatge in-
fantil, la venda sense factures, etc.

Jo, però, vull centrar-me en els tres temes 
que ens perjudiquen més a tots: en primer 
lloc, el no pagament a la seguretat so-
cial, amb el silenci dels sindicats i de la 
pròpia inspecció de l’organisme; en segon 
lloc, el fet de no pagar ivA, irpF, ni cap 
tipus d’impost, sobretot des de la nostra 
perspectiva d’empresaris, que estem su-
pervigilats per Hisenda i no ens podem 
permetre cap error o equivocació, fa molt 
difícil entendre aquest altre silenci; i, per 
últim, la manca de recaptació dels ajun-
taments afectats i que toleren l’ocupació 
dels millors carrers del seu municipi sense 
reclamar la taxa corresponent, taxa que sí 
que es reclama a bars, restaurants, floris-
tes, etc.

No tots els municipis són iguals, és cert, 
però aquells que volen acabar amb el top 
manta no tenen facilitats policials ni jurí-
diques per fer-ho.

Cal pensar que això ja no és un tema so-
cial, aquesta és la gran excusa i no la po-
dem acceptar més; els  comerciants vo-
lem seguretat jurídica per part d’aquells 
que ens cobren els impostos i que han de 
vetllar perquè les lleis es compleixin.

La relaxació consentida de l’aplicació de 
la llei només fa que els ciutadans dema-
nem fermesa i seguretat, hi tenim tot el 
dret.

pimecomerç es reuneix amb stuart
PIMEComerç es va reunir el 
passat dia 21 de setembre amb 
l’empresa d’enviaments i solucions 
logístiques urbanes Stuart, sòcia 
de PIMEC. 

A la trobada, l’empresa va 
manifestar la seva voluntat 
d’apropar-se al comerç de 
proximitat per tal d’esdevenir una 
eina útil per al sector. 
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