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Comissió Permanent de PIMEComerç

Aquest dilluns 28 ha tingut lloc la Comissió Permanent, una reunió bianual per explicar 
tots els eixos de treball que des de PIMEComerç s’implementen per al comerç de tot 
Catalunya. Com a temes de l’ordre del dia, s’ha 
parlat del desenvolupament dels plans d’actuació 
territorial; dels acords a què s’ha arribat amb 
diferents entitats (SGAE, Agència Catalana de 
Consum i Soundreef-Xenox); de la Taula en defensa 
del comerç legal; de la Taula de venda no sedentària 
a la Direcció General de Comerç; del Consell de 
Treball, Econòmic i  Social de Catalunya; i de la 
Zona de Baixes Emissions a Barcelona. Al final de 
la trobada, s’han explicat també els informes que 
s’han fet aquest any, com el de l’Impacte econòmic 
de la venda ambulant il·legal a la ciutat de Barcelona i el Sandbox regulatiu aplicat al sector 
del comerç.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

CAL DONAR SUPORT AL MÓN RURAL

En altres opinions ja ho he dit, Cata-
lunya s’està oblidant del seu potencial 
rural. El 10% dels pobles catalans no 
tenen ni un comerç, res, i aproxima-
dament el 50% dels municipis tenen 
entre 0 i 10 comerços. La despobla-
ció és un problema molt greu i cal fer 
un esforç important des de les nostres 
administracions per reequilibrar econò-
micament i humanament el territori.

Un poble sense un comerç bàsic és un 
poble mort. La força identitària de la 
nostra pagesia, de la nostra ramade-
ria i del nostre sector pesquer s’està 
diluint, sovint davant la indiferència 
de les administracions i altres vegades 
per l’excés de normatives i burocràcia 
que han de complir per poder subsis-
tir. S’escolta poc la gent del territo-
ri a l’hora de fer lleis que els afectaran 
d’una manera directa, s’utilitzen pocs, 
molt pocs recursos per promocionar les 
diferents formes de desenvolupament 
econòmic territorial, siguin en la seva 
varietat turística, gastronòmica o ru-
ral; molts petits municipis treballen, i bé, 
per promocionar els seus pobles, moltes 
vegades amb un objectiu més de vo-
luntariat que altra cosa, amb poc ajut 
econòmic i, el que és pitjor, amb poca 
empatia per part d’aquelles adminis-
tracions que han de bolcar-se amb ells.

Cal escoltar el camp, cal mirar el camp 
no només amb una mirada de diumen-
ge; cal preguntar al camp en què els 
podem ajudar, què els cal de nosaltres.

Al món rural se l’ha de dotar de bones 
estructures viàries i tecnològiques, 
d’una sanitat i una educació bones i 
properes, d’un accés fàcil al comerç bà-
sic i quotidià i, sobretot, d’oportunitats 
econòmiques que arrelin en el jovent. A 
Catalunya tenim la sort de gaudir d’un 
meravellós territori, ple de contrastos i 
divers. Aprofitem-ho, val la pena.

Vallès Occidental organitza una jornada sobre les APEUs
PIMEComerç Vallès Occidental, amb el seu president Xavi Olivé, va impulsar una jornada 
sobre les APEUs, en la qual va participar la subdirectora general de Comerç de la Generalitat 
de Catalunya, Montserrat Gallardo, que va presentar als assistents l’avantprojecte de 
llei que les regularà, un nou model d’organització i finançament de renovació urbana 
inspirat en els Business Improvement Districts (BIDs). 
PIMEComerç defensa aquesta nova eina de gestió 
de les zones comercials, que ja és un model d’èxit en 
zones anglosaxones i que funciona amb la col·laboració 
publicoprivada, tot modernitzant i promocionant les 
diferents àrees econòmiques. La jornada, que va tenir lloc 
a la sala d’actes del Mirador de Castellar del Vallès, també 
va comptar amb la participació de la regidora de Comerç 
al consistori del municipi, Anna Mármol, i amb la presència del tècnic territorial de comerç 
de PIMEC, Jordi Obradors, així com del delegat territorial de la patronal, Miquel Martínez. A 
més de representants de diferents associacions de comerciants de la comarca i tècnics 
municipals de diferents ajuntaments.
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Taula rodona amb Santiago Niño-Becerra 

El doctor en Economia, catedràtic d’Estructura Econòmica a 
l’Institut Químic de Sarrià (IQS) Santiago Niño-Becerra, ha sigut 
el protagonista de la jornada “PIMEC Fòrum. Taula rodona amb 
Santiago Niño-Becerra: ha acabat la crisi?”, organitzada per 
PIMEC Vallès Oriental al Teatre Auditori de Granollers, i que ha 
comptat amb l’assistència del president de PIMEComerç Vallès 
Oriental, Carles Gironès. Aquest acte ha servit per fer un diagnòstic 

de la situació actual de l’economia, així com de les perspectives de futur. El ponent va dir 
sobre la situació de les pimes que “hauran de basar la seva existència en el valor afegit” 
per ser més competitives i poder créixer. D’altra banda, va pronosticar que “les desigualtats 
poden augmentar per la concentració de capital i de renda”. Per això, va insistir que “la 
renda bàsica és imprescindible”.

Dia de l’Agent Comercial

El Col·legi d’Agents Comercials de Girona i Comarques ha celebrat 
el Dia de l’Agent Comercial, una trobada anual que enguany ha 
reclamat canvis en la fiscalitat de l’autònom i penalització a la 
morositat. El president de PIMEComerç Girona, Josep Ma Vergés, 
i el president d’Autònoms PIMEC, Miquel Camps, han sigut dos dels 
convidats a l’acte.


