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Reunió informativa sobre el Procés de Mesura de 
Representativitat Patronal 

El proper dimarts dia 5 de febrer 
a les 17 hores tindrà lloc la reunió 
informativa sobre el Procés de 
Mesura de Representativitat 
Patronal a l’Hotel Abba Sants 
Barcelona. Aquesta sessió 
dirigida a tots els socis col·lectius 
i òrgans de govern de l’enitat, 
es farà per tal de dur a terme la 
mesura de la representativitat 

de les organitzacions empresarials catalanes. Aquest procés innovador que ha 
d’encetar ara la Generalitat de Catalunya, té lloc arran de que la nova direcció de Foment 
del Treball Nacional no hagi respectat el preacord amb PIMEC per a ordenar de manera 
definitiva el mapa patronal català. 

En aquest sentit, PIMEC demana una àmplia participació en la trobada, per tal que 
les diferents entitats donin un pas endavant per defensar els valors i els interessos de 
les petites i mitjanes empreses i dels professionals autònoms en general, i dels seus 
col·lectius en particular. 

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

MALS AVERANYS PER AL PETIT 
COMERÇ

Doncs sí, ara ja tenim sobre la taula una propos-
ta de vaga general per part de la Intersindical 
CSC coincidint amb els dies de començament 
del judici al procés, i que en principi té el suport 
de l’ANC, Òmnium, ERC, USTEC i altres partits 
i organitzacions que plantegen la vaga com un 
element de protesta i per intentar pressionar per 
aconseguir una sentència favorable.

Fins aquí res a dir, el dret de vaga és inqüestio-
nable, encara que, fins ara, sempre es feien per 
pressionar la patronal o el govern de torn per 
aconseguir millores salarials o socials. Aquesta, 
en canvi, no.
Així i tot, segueix sent un moviment dels ciuta-
dans que a través de la vaga volen aconseguir 
els seus objectius, siguin els que siguin, cosa 
que comporta presència al carrer. Això és el que 
als comerciants ens preocupa i molt; tot allò 
que genera incertesa i que passa als carrers 
ens afecta negativament.

Ja fa massa dies que la por a passejar pels ca-
rrers és real, la palpem, la notem. Des del brutal 
atemptat a BCN, els lamentables episodis de l’1-
0 i a la Conselleria d’Economia, vagues del taxi, 
diverses manifestacions d’unionistes i indepen-
dentistes, etc., fan que un núvol d’intranquil·litat 
planegi en el subconscient dels nostres clients, 
de manera que una cosa tan normal com és 
passejar i gaudir dels aparadors i de la compra 
lúdica s’hagi esborrat dels seus pensaments, 
i evidentment nosaltres en paguem les con-
seqüències. 

El febrer no és un mes gens fàcil; nosaltres, però, 
hem de seguir pagant nòmines, seguretat social 
i les diferents despeses i impostos dels nostres 
comerços, i l’anunci d’una vaga no és precisa-
ment la millor notícia per a nosaltres.
Volem que tot se solucioni de la millor manera, 
però no creiem que disparar-nos trets al peu 
sigui una bona forma de cercar acords que be-
neficiïn el país.

Taula de treball a l’Ajuntament de Tarragona 
El president de PIMEComerç Tarragona, 
Florenci Nieto, va assistir el passat dilluns 
28 a la taula de treball celebrada a 
l’Ajuntament de Tarragona organitzada per 
la Conselleria de Comerç de l’ajuntament. La 
trobada ha comptat amb representants de 
diferents entitats i associacions afectades 
per la problemàtica que està patint la ciutat 
amb el tancament de locals i petit comerç 
de proximitat de Tarragona. 

A la reunió, s’han recollit les opinions dels assistents, s’ha fixat un calendari de noves 
reunions i s’ha acordat elaborar i signar un pacte de ciutat per a la revitalització 
econòmica urbana.
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Primera sessió de la Taula de Comerç de Caldes de Montbui

El passat 23 de gener va tenir 
lloc la primera sessió de treball 
de la Taula de Comerç de Caldes 
de Montbui. Aquesta taula va 
néixer arran del conveni de 
col·laboració entre PIMEComerç 
Maresme i Barcelonès Nord-
Vallès Oriental i l’Ajuntament 
de Caldes de Montbui, signat 
l’octubre de 2018. L’objectiu de 

la reunió era presentar la Taula de Comerç als comerciants com a eina escollida per 
dissenyar el pla estratègic del comerç de Caldes.


