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ENS ESTAN OFEGANT!!!

PIMEComerç i Barcelona Oberta acorden coordinar el seu
treball en favor del comerç de proximitat de Barcelona

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

Sí, ja sé que del tema de què parlaré ja n’he
parlat altres vegades, de diferent forma i
per diferents motius, però l’opinió d’avui vol
ser molt clara. JA N’HI HA PROU DE NORMATIVES DE DIFÍCIL COMPLIMENT PER AL
MICRO I PETIT COMERÇ!
És miraculós que a Catalunya encara tinguem quasi 90.000 petits i microcomerços,
i que encara no se’ls hagi endut el “tsunami”
legislatiu i normatiu que cada any s’aboca
sobre els nostres comerços. Evidentment
són normatives de diferents tipus però que
finalment van directes a donar-nos més
feina o a costar-nos més diners. N’hi ha de
tot tipus i administració: estatals, autonòmiques, municipals, provincials, (diputacions) i, evidentment, fiscals, laborals, sanitàries, mediambientals, etc.
A Europa ja s’estan adonant que potser
hauran de fer l’exagerada legislació que produeixen a dos nivells: una per a nosaltres,
més portadora, més adequada a la nostra
dimensió, i una altra per a les empreses de
comerç de grans dimensions. No m’agrada
la paraula “exigir” per demanar que es pensi
en petit a l’hora de fer lleis; que no s’omplin
la boca els polítics, de tan importants com
som per a les ciutats; que si fem trama urbana; que si cohesionem els barris; que si
generem seguretat i llocs de treball, etc., etc.
Mirin, PROU ‘milongues’ i posem-nos a treballar per AFAVORIR un tipus de comerç
molt necessari i en perill, i no només per la
gran competència que ningú s’atreveix a regular -la venda online-, sinó per l’ofec que
representa l’obligació de complir el conjunt
de normes vigents.

pcomerc@pimec.org

PIMEComerç i la Unió d’Eixos Comercials
i Turístics de Barcelona, Barcelona
Oberta, han signat un acord pel qual
ambdues entitats acorden col•laborar,
amb interdependència però amb unitat
d’actuació, per a la defensa dels interessos
del comerç de proximitat de Barcelona.
Entre les principals línies d’actuació hi ha
l’estudi de la viabilitat de la implantació
dels BID/APEU i la lluita per acabar amb el comerç ambulant il•legal. Un altre eix
és l’establiment de criteris comuns per
a la defensa dels interessos del comerç
i el turisme de la ciutat de Barcelona
per ser exposats als respectius consells
de comerç i turisme de l’Ajuntament
de Barcelona. L’acord l’han signat els
presidents de PIMEComerç, Àlex Goñi, i
de Barcelona Oberta, Gabriel Jené.

Trobada de PIMEComerç Lleida amb el 4t tinent d’Alcalde
de la Paeria, Rafael Peris
El president, Manel Llaràs, i el coordinador territorial, Pedro Garcia, de PIMEComerç Lleida han mantingut una
reunió amb el 4t tinent d’alcalde (i
regidor de Promoció de la Ciutat, del
Comerç, del Turisme i de l’Ocupació i
l’Emprenedoria) de la Paeria, Rafael
Peris. A la reunió es van plantejar possibles noves vies de col•laboració amb
l’Ajuntament de Lleida, a través de la Regidoria, amb l’objectiu de dinamitzar
les associacions de comerciants, i el comerç de la ciutat en general.

PIMEC al Vallès Oriental cerca vies de col·laboració amb
l’Ajuntament de Canovelles
PIMEC i PIMEComerç Vallès Oriental s’han reunit amb l’Ajuntament de Canovelles per explorar noves vies de col•laboració. Anteriorment, la patronal i el consistori ja havien col•laborat en assumptes com, per exemple, el top manta (una
activitat il•legal que, des de fa uns mesos, s’ha aconseguit que no es practiqui al
mercat). Entre les noves possibilitats, desperta un gran interès la formació subvencionada al municipi. PIMEC podria donar
suport a l’Ajuntament amb la celebració de
xerrades, en temes d’associacionisme, etc.
Ambdues parts també estan estudiant
signar un conveni per dotar la col•laboració d’un marc global.
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