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CALEN ELECCIONS A COMERÇ

La Comissió Permanent de PIMEComerç consensua
postures sobre la futura llei del sector

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

Després de la desaparició de la Confederació de Comerç de Catalunya, han
sortit moltes veus proclamant als quatre vents la importància de les seves organitzacions i la gran quantitat de socis
que tenen.
A mi, que fa molts anys que estic en
aquest món, i conec perfectament els
“reis i reietons” que s’autoproclamen hereus de la Confederació (alguns d’ells fins
ara callats, però cobrant religiosament
cada mes fins a la desaparició de l’entitat), em preocupa que ara vulguin fernos veure la seva importància emprant
les tàctiques caduques de Miquel Àngel
Fraile. I no, ara ja no valen. Ara s’imposa allò que sempre hauria d’haver estat
norma: l’honestedat i la transparència
en la gestió.
És bo que l’administració sàpiga qui es
qui, quants socis tenim, quantes seus,
quants actes programem a l’any en favor
del comerç català, quin personal destinem a solucionar els problemes de les
nostres associacions...
I tot aixó s’arregla amb unes eleccions,
igual que vàrem fer amb els autònoms.
Per cert, Autònoms Pimec va quedar primera a Catalunya amb diferència, molta
diferència, respecte a la resta d’entitats
que hi van participar.
És un bon moment per endegar aquest
procés. A PIMEComerç estem disposats
a fer-ho. La resta suposo que també, oi?
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La Comissió Permanent de
PIMEComerç s’ha reunit per tancar una posició comuna de cara
a la tramitació al Parlament de
la nova llei de Comerç. A la reunió va assistir la directora general
de Comerç, Muntsa Vilalta (a la
imatge, durant la seva intervenció), que va escoltar les opinions
dels assistents sobre alguns dels punts del text legal que més els preocupen,
com les rebaixes, la venda a pèrdua o les zones de degustació. Vilalta va destacar la voluntat de la llei de simplificar normes i ser operativa. El president
de PIMEComerç, Àlex Goñi, va demanar que la llei pensi en el petit comerç i les
seves possibilitats d’adaptació a la nova normativa.

PIMEC assisteix al sopar anual del Gremi d’Empreses de
Pintura de Barcelona i Comarques
El president de PIMEC, Josep
González, i la seva esposa, així
com el president de PIMEComerç, Àlex Goñi, van assistir al
sopar anual del Gremi d’Empreses de Pintura de Barcelona i Comarques, soci de
PIMEComerç. L’entitat representa i defensa empreses de
pintura decorativa i professionals pintors. Van compartir taula amb el president
del Gremi, Antonio Peña, el director del CCAM, Miquel Rodríguez, el cap de gabinet de la Regidoria de Comerç de Barcelona, Francesc Povedano, i el president
de la Fundació Laboral de la Construcció, Joan Santaulària, i la seva esposa.

PIMEComerç Lleida posa en marxa accions de dinamització comercial a l’Alta Ribagorça
PIMEComerç Lleida ha iniciat
a la comarca de l’Alta Ribagorça un seguit d’accions de
dinamització comercial. La
primera ha estat el Seminari
“La dinamització comercial
en municipis petits”, celebrat a la seu del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça.
S’ha exposat com a cas d’èxit
“Comerç La Selva”, una experiència que ha presentat
la Directora de PIMEComerç Girona, Marta Julià. El president de PIMEComerç
Lleida, Manel Llaràs, ha explicat que les accions tindran continuïtat els propers
mesos.
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