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CHAKIR  
EL HOMRANI
“Volem construir un mercat  
de treball de qualitat”

EMPRESES
Bond 4 Blue, com optimitzar  
el transport marítim

PANORAMA
Els reptes de la inserció laboral  
i la Fundació PIMEC

FEM
Acord històric per a la  
representació patronal



17 de juny de 2019
al Museu Nacional d’Art de Catalunya 

EL SOPAR ANUAL DE PIMEC TORNA A SER, UN COP MÉS,
UNA VETLLADA SOLIDÀRIA!

La recaptació anirà destinada al programa solidari emppersona-segona oportunitat, 
un servei d’acompanyament a les persones empresàries i autònomes amb dificultats, 

que ja ha atès més de 1.140 persones.

Participa en la Nit Solidària,
o fes la teva contribució de manera independent als Premis Pimes, 

qualsevol moment de l’any, a la Fundació PIMEC.

Tel. 93 496 45 00 | reserves@pimec.org 

premispimes.org

Amb el patrocini: Amb el suport de:



Com sabeu, el passat 15 de març presentàvem un acord històric i clau per al futur del marc 
català de relacions laborals, que contempla la unitat d’acció i la paritat entre les dues orga-
nitzacions empresarials més representatives de Catalunya, Foment del Treball i PIMEC. Per 
fi, després de més d’una dècada de litigis i discrepàncies, podrem representar de manera 
justa i adequada els interessos de les pimes i els professionals autònoms de Catalunya.

Si hem arribat fins aquí és principalment gràcies a tots vosaltres. Ens hem fet grans al vostre 
costat, hem crescut en els bons moment i en els que no ho han estat tant, i junts hem 
aconseguit situar les petites i mitjanes empreses al lloc que es mereixen. Moltes gràcies a 
tots i cada un de vosaltres pel suport i per acompanyar-nos durant tots aquests anys. Un 
reconeixement també al conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, i 
al secretari general, Josep Ginesta, que amb la seva voluntat de concertació i mediació han 
ajudat a transmetre un missatge històric i potent a la societat, i és que amb la voluntat i la 
generositat de les parts som capaços de construir acords que beneficien el país.

Sobre aquest gran acord i entre altres qüestions, en aquest número de la revista parlem 
amb un dels seus protagonistes, el conseller el Homrani. Ara que fa un any que està al 
capdavant del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, repassem amb ell els prin-
cipals temes d’actualitat que afecten el mercat laboral com l’encara elevada taxa d’atur, 
la temporalitat laboral, el salari mínim interprofessional, la formació professional, la falta 
d’encaix entre oferta i demanda d’alguns perfils professionals, la bretxa salarial o la renda 
mínima garantida.

Un cop més, tornem a donar veu al veritable motor de l’economia catalana: les pimes. Des-
taquem l’empresa Blound 4 Blue, una start-up que treballa en tecnologia de veles rígides 
plegables en el transport marítim, i que transporta el 90% de la càrrega mundial gràcies 
a una flota de més de 90.000 bucs. D’una start-up passem a una empresa que recent-
ment ha celebrat els seus 25 anys, Pinter. Repassem amb Carlos Rodríguez, amic i gerent 
d’aquesta empresa líder en pintura industrial situada a Barberà del Vallès, com ha estat 
aquest primer quart de segle. Com no podia ser d’una altra manera, també volem compar-
tir les experiències dels nostres socis col·lectius. En aquest número, entrevistem Jesús del 
Hoyo, president del Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya.

Tal com recollim en un dels reportatges que trobareu a continuació, l’any 2018 ha tornat a 
ser positiu per a les empreses, fet que ha consolidat la bona marxa de l’economia, malgrat 
la desacceleració dels darrers mesos. Ara cal centrar els esforços a fer créixer l’economia 
durant aquest any i això passa, entre altres qüestions, per una baixada del cost de l’energia, 
una fiscalitat adaptada per a pimes, un ajust de l’oferta formativa a les necessitats reals de 
les empreses, i fer efectiu el règim sancionador per a les empreses moroses.

EDITORIAL

Josep González i Sala
President de PIMEC
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CONTINUÏTAT dels 
Programa per a la 

NEGOCIS

T'acompanyem per prendre la millor
decisió per al futur del teu negoci amb el 

Què vols ser quan siguis gran?

Vols assegurar la continuïtat del teu negoci 
quan tu ja no te n'ocupis?

 

Demana informació sense compromís!

Maria Josep Contreras | mcontreras@pimec.org | TEL. 93 496 45 00

FASE 1
Sessions individuals

· Diagnosi de la situació
· Mapping d’opcions
· Sessions individuals

FASE 2
Sessions col·lectives

· Master classes, xerrades
· Activitats experiencial
· Tallers de networking

FASE 3
Sessions individuals

· Elaboració de document de conclusions

És un programa exclusiu per a socis de PIMEC.
Horari adaptat i 15 h de sessions de treball col·lectives i individuals.

En què consisteix el Programa per a la continuïtat dels negocis?
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OPINIÓ

“Cal legislar la nova figura 
de l’autònom digital i 
col·laboratiu”

Fa pocs dies, en un debat amb motiu de les eleccions generals del passat 28 
d’abril, PIMEC va exposar als candidats dels partits polítics les seves propostes 
econòmiques i empresarials. Entre altres, la d’establir un règim sancionador de 
morositat. Aquesta mesura, que és una reivindicació històrica d’Autònoms PI-
MEC, va tenir el suport explícit de totes les formacions. Caldrà, doncs, que aques-
ta promesa es materialitzi amb una iniciativa parlamentària concreta per tal que el 
col·lectiu autònom pugui millorar la seva situació en aquest sentit, ja que segueix 
sent la primera causa de fallida. 

Necessitem de la voluntat de l’Administració Pública per posar fi a problemàtiques 
endèmiques que ja s’han prolongat massa en el temps. No ens podem permetre 
que us emprenedor que té la capacitat, el talent i la valentia per donar el pas i fer-
se autònom, caigui per motius que no siguin estrictament empresarials. 

És necessari incidir en la defensa dels interessos d’aquesta figura davant la ur-
gència de revisar tots els aspectes relacionats amb la protecció social, la soste-
nibilitat del RETA i el sistema de pensions, entre altres qüestions. D’altra banda, 
s’ha de destacar que els costos de l’inici de l’activitat són elevats, per la qual 
cosa cal impulsar mesures per donar suport a l’emprenedoria a llarg termini, 
com la d’establir un sistema de cotització en funció dels ingressos reals. 

Sobre la nova figura de l’autònom digital i col·laboratiu, cal legislar-la introduint, 
per exemple, un mínim exempt de cotització per a aquest tipus de professional 
equivalent al Salari Mínim Interprofessional (SMI). A més, Autònoms PIMEC de-
fensa establir l’ajut de 426 euros durant 6 mesos per a aquells autònoms que, 
sent beneficiaris de la prestació per cessament d’activitat, l’hagin esgotat.  

No podem oblidar tampoc la importància de flexibilitzar i apostar fermament 
per l’envelliment actiu. En aquest sentit, cal aplicar a la totalitat dels autònoms 
una conciliació entre la fi de la seva activitat laboral i el seu treball, flexibilit-
zant l’edat de jubilació, a banda de facilitar els processos de relleu generacional 
en el cas dels autònoms societaris. Aquesta, i moltes altres, són reclamacions 
d’aquest col·lectiu, que en molts casos no pot millorar la seva situació, que és 
precària. 

LES RECLAMACIONS 
del col·lectiu autònom 
davant els comicis

Miquel Camps
President d’Autònoms PIMEC



PROGRAMA

Des de PIMEC volem ajudar les empreses a incloure dins la seva 
estratègia de negoci el model d’Economia Circular, 

de manera que puguin:

INFORMA-TE'N!
Joan Barfull  |  jbarfull@pimec.org  |  Tel. 93 496 45 00

 
pimec.org

Maximitzar recursos + Incrementar la rendibilitat 
+ Ser més sostenible + Generar noves línies de negoci

Aconsegueix TOT AIXÒ i més amb el NOU 

  Incrementar la rendibilitat

  Estalviar en matèries primeres, serveis i subministraments

  Obtenir un posicionament corporatiu més sostenible davant de
clients i societat

  Generar noves línies de negoci o millorar processos

  Tenir una posició més sòlida per accedir a subvencions o licitacions

Acompanyament personalitzat i horari adaptat amb sessions 
de treball individuals, i pressupost tancat des de l'inici.
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EMPRESES |  BOUND 4 BLUE

“Hem aconseguit 
3,8 MILIONS PER 

INNOVACIÓ en  
el sector naval”

‘Bound 4 Blue’ ha 
obtingut una important 

xifra de finançament 
públic i privat en només 

tres anys. Tot i que 
els seus productes 

no es trobaran al 
mercat fins a l’any 

2020, el seu equip ja 
ha aconseguit tancar 

dos grans projectes 
i està estudiant una 

desena més de cara als 
pròxims anys.

L’empresa de Rubí i Cantàbria Bound 4 
Blue és una start-up fundada l’any 2014 
que treballa en tecnologia de veles rígides 
plegables en el transport marítim. 

La seva cofundadora, Cristina Aleixendri, 
també desenvolupa la funció de COO. És 
enginyera aeronàutica i l’acaben d’escollir 
en el Top 30 de la revista Forbes de jo-
ves europeus de menys de trenta anys en 
l’àmbit de la indústria.

Com funciona la vostra tecnologia 
d’estalvi, eficiència i sostenibilitat me-
diambiental en la indústria marítima?
Fem servir el vent com a propulsor 
complementari als bucs. Com que 
es tracta d’un element accessi-
ble i gratuït que permet reduir 
la potència del motor, suposa 
un estalvi de combustible de 
fins a un 40% d’emissions conta-
minants, en què destaca la reducció 
d’emissions de sofre.
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Aquesta tecnologia no requereix tripula-
ció addicional als bucs ni tampoc reduir la 
capacitat de càrrega.

Tot i que els productes de Bound 4 
Blue no es trobaran al mercat fins al 
2020, ja heu aconseguit diverses sub-
vencions, inversors privats, impor-
tants entrades de capital... Quina és 
la xifra total?
Hem aconseguit un total de 3,8 milions 
d’euros de finançament públic i privat en-
tre els anys 2015 i 2018. 

A finals del 2018 i juntament amb PIMEC, 
vam preparar una proposta per aconse-
guir finançament de l’Entitat Nacional 
d’Innovació - Ministeri d’Indústria, que 
ofereix suport a projectes d’emprenedoria 
i creixement amb una fórmula de finança-
ment anomenada “préstec participatiu”. 
Gràcies a l’assessorament de la patronal, 
el projecte es va presentar de la millor ma-
nera possible i en el moment ideal, cosa 
que va fer que el finançament s’aprovés 

en un temps rècord i amb el màxim im-
port demanat, 300.000€. 

Com va sorgir la idea?
La idea va sorgir del José Miguel, que, 
veient uns documentals, va imaginar un 
vaixell per a la producció d’energia, res 
a veure amb el que estem fent ara, però 
va ser el començament d’un projecte que 
necessitava les veles que hem dissenyat.
En començar el projecte, ens vam adonar 
que aquestes veles es podien comercialit-

“Crec que mantindrem 
aquesta tendència de 

creixement. Hem tancat 
dos projectes i estem 
estudiant deu més de 
cara als pròxims anys” 
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zar molt abans en el transport marítim per 
reduir emissions i consum, problemàtica 
que ja existeix en el sector pel canvi de 
regulació a una normativa més exigent en 
aquests àmbits. 

Treballem en l’aplicació de les veles en el 
transport marítim i, en una segona fase, 
ho aplicarem als vaixells en termes de pro-
ducció d’energia en forma d’hidrogen.

Què han de fer les empreses que vul-
guin instal·lar aquest sistema?
Han de passar per un estudi preliminar 
que té en compte la ruta concreta i les 
característiques dels bucs amb l’objectiu 
de valorar el grau d’estalvi i el retorn de 
la inversió que es pot aconseguir. Aquest 
estudi previ és gratuït.

Després, fem un segon estudi més deta-
llat que consisteix en una anàlisi d’opti-
mització detallada per ajustar el disseny 
de la vela, els costos de construcció i in-
tegració, etc. 

El següent pas és la fabricació de la vela i, 
finalment, s’integra aquest element i es fa 
una inspecció de validació abans de pro-
cedir a les proves al mar.

|  BOUND 4 BLUE

Quines són les claus del vostre èxit? 
D’una banda, la necessitat d’innovació en 
el sector naval, concretament en vaixells 
mercants. D’altra, el capital humà. Formo 
part d’un equip multidisciplinari i molt jove 
amb perfils diferents que es complemen-
ten a la perfecció. Com a curiositat, els tres 
fundadors- el José Miguel Bermúdez, el 
David Ferrer i jo- som enginyers aeronàu-
tics que treballem al sector naval. Hauríem 
d’estar fent avions o coets però no, estem 
aplicant tecnologia espacial als vaixells. 

Us mostreu optimistes de cara al futur?
Crec que mantindrem aquesta tendència 
de creixement a partir de la comercialit-
zació del producte el 2020 i per la im-
minent entrada en vigor de la normativa 
de reducció de consum de combustible i 
d’emissions. A més, estem treballant en 
un nou disseny de sistema de propulsió 
complementari al motor principal, el pro-
totip del qual veurà la llum el pròxim any.
Ja hem tancat dos projectes i estem estu-
diant deu més de cara als pròxims anys. Els 
projectes en marxa són un pesquer de 40 
metres d’eslora amb una vela de 8 per 20 
metres al Panamà -aquest ha estat el pri-
mer client de la companyia-, i un buc de 60 
metres d’eslora amb una vela de 8 per 20 
metres a Astander (Mar Cantàbric).

“Estem treballant en un 
nou disseny de sistema 
de propulsió comple-

mentari al motor 
principal, el prototip 

del qual veurà la llum 
el pròxim any” 



11

Pinter és l’empresa líder en pintura in-
dustrial situada a Barberà del Vallès, que 
el passat any 2018 va celebrar el seu 25è 
aniversari. Fundada el 1978 amb el nom 
Derivados de la Pintura S.A. que va man-
tenir fins l’any 1992, compta en l’actuali-
tat amb l’última tecnologia en serveis de 
pintura líquida i pintura en pols en quatre 
naus, una d’elles operativa les 24 hores del 
dia. Amb el temps, la seva superfície ha 
passat dels 980 m2 als 8.000, amb cinc zo-
nes de molls de càrrega i descàrrega amb 
cinc carretons de servei i dos d’estoc. 

Són especialistes en el pretractament, 
recobriment i acabat de superfícies en 
pintura en pols, líquida pressuritzada i 

decorativa. Els seus treballadors són pro-
fessionals que estan acreditats en logísti-
ca, recepció i expedició de les mercade-
ries dels seus clients i proveïdors. 

Carlos Rodríguez va néixer al municipi de  
Guijuelo i va venir a Catalunya per buscar 
feina. Després de treballar en una fàbrica 
del barri del Poble Nou de Barcelona ca-
rregant material, va començar la seva tra-
jectòria professional a l’empresa Faema 
com a auxiliar de recepció, i va arribar a 
ser coordinador de compres i producció. 
Després va iniciar la seva carrera profes-
sional a l’empresa que ara és Pinter i on 
porta més de 20 anys treballant. És l’ac-
tual propietari. 

PINTER

Aquesta pime situada 
al Vallès Occidental 

compta amb l’última 
tecnologia en serveis 

de pintura líquida i 
pintura en pols.

PINTER: 25 anys  
oberts a tothom
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Assegura que el secret de l’èxit de Pinter 
és haver estat 25 anys oberts a tothom. 
Explica que la seva tasca consisteix fona-
mentalment a “estar pendent de tot sen-
se interferir en la feina dels treballadors”, 
a qui dona suport de forma habitual com 
a director general.  Entre altres fites, ha 
aconseguit -juntament amb el seu equip- 
que Pinter arribi a ser líder de referències 
a Catalunya, ja que pinta més de 17 mi-
lions de peces anuals, que representen 
uns 8.250 m2 diaris. 

“Hem arribat al quart de segle perquè 
sempre hem cregut en el projecte i, so-
bretot, perquè han estat molts anys d’es-
forç i de treball dur, sacrificat temps amb 
la família”, comenta el Carlos Rodríguez, 
que diu que Pinter és l’empresa amiga 
que obre les portes a tothom: “Ens han 
visitat els presidents de la Generalitat 
de Catalunya Jordi Pujol, José Montilla i 
Artur Mas; és una satisfacció que perso-

nalitats tan destacades ens hagin volgut 
visitar”.

Actualment factura més de 6 milions d’eu-
ros i compta amb 80 treballadors, però la 
situació de l’empresa a començaments de 
1993 no era bona: “Hem superat etapes 
dures. Una de les coses de les quals estic 
més satisfet és del fet que mai hem hagut 
d’acomiadar ningú i mai ens hem hagut 
d’endeutar, tot i la crisi. D’aquests mo-
ments n’hem après a superar-nos”. 

Ara mateix Pinter treballa amb instal·la-
cions de línies automatitzades i robotit-
zades per a l’aplicació de la pintura. Se-
gueixen apostant per l’R+D+I i es veuen 
com una empresa de futur perquè estan 
actualitzats i inverteixen en tecnologia. 
Les inversions en formació del personal 
professional i les seccions robotitzades 
els situen com a líders en el sector de 
l’aplicació de la pintura en pols i de la 

El 2018 Pinter va cele-
brar els seus 25 anys 

amb un sopar a l’Hotel 
Miramar de Barcelona. 
Hi van participar tots 

els clients, proveïdors i 
amics de l’empresa

pintura líquida amb una repercussió en el 
desenvolupament industrial del 25% dels 
beneficis anuals. 

L’objectiu d’aquesta companyia és seguir 
oferint als seus clients solucions comple-
tes i altes prestacions de tractaments de 

|  PINTER
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pintura industrial i acabats. El seu ge-
rent destaca que són diferents perquè 
són molt propers, fan bé les coses i, en 
certa manera, els veuen com a referent 
en el sector. Compten amb clients i amb 
proveïdors que porten amb ells 25 anys. 
“S’ha creat una confiança i una relació 
especial perquè sempre hem intentat te-
nir empatia, respectar i entendre les per-
sones. Pinter és una empresa sense por-
tes, oberta a tothom”, destaca. 

De tots els seus projectes, Rodríguez con-
sidera que és difícil escollir-ne només un, 
però recorda que l’any 1996 va fer l’am-
pliació d’una nau. Consistia a desmem-
brar la pintura líquida i la pintura en pols. 
Era un repte i assumien un risc, però va 
anar molt bé. També recorda un projec-
te amb l’empresa Braun; van signar un 
contracte i van haver d’ampliar l’empresa 
per poder fer aquest encàrrec. A vegades, 
també han dit que no a alguns projectes 

perquè no eren segurs o perquè ja veien 
que no podien assumir els terminis. 

Per a la gerència i la direcció, l’ambient 
laboral és quelcom fonamental per la con-
solidació de l’empresa i, sobretot, per als 
seus treballadors i treballadores. Per això, 
intenten integrar tota la plantilla amb di-
verses activitats que afavoreixen una mi-
llor harmonia, procurant la felicitat de tots 
els professionals. Participen en aniversaris, 
la diada de Sant Jordi, la revetlla de Sant 
Joan, sopars d’estiu i de Nadal, l’amic invi-
sible, concursos fotogràfics, etc.

L’equip humà està format, d’una banda, 
pel personal de gestió i, d’altra, per l’equip 
de productivitat i rendiment. Aquest pri-
mer grup de persones treballadores fan 
tasques administratives i comercials, 
d’atenció al client, comptabilitat, produc-
ció, qualitat, etc. El segon grup de profes-
sionals, s’encarrega de la logística, de les 
pintures, del manteniment i de la coor-
dinació. Tots ells, treballadors, directius i 
gerència, se centren a aconseguir la satis-
facció dels clients amb els principis bàsics 
de qualitat, servei i solucions.

Pinter compta amb un codi ètic de bones 
pràctiques que afecta l’empresa, els treba-

lladors, els proveïdors i els clients. Valors 
com el treball en equip han estat presents 
sempre en la filosofia de Pinter i permeten 
oferir un servei de qualitat. També és una 
empresa que vetlla pel medi ambient; pen-
sa en el futur de les pròximes generacions 
respectant i preservant el nostre entorn. 
Aquest any ha facturat un milió més d’eu-
ros, en part gràcies a l’estalvi energètic i a 
un consum més responsable i eficient. Han 
pres diverses mesures: canviar compressors, 
reciclar el cartó, tots els llums són de leds, 
han disminuït la temperatura del circuit 
d’aigües, han reduït el consum de gas, etc.

Aquesta companyia ha aconseguit diver-
ses distincions per diferents motius, entre 
altres:

• Premi PIMEC de Medi Ambient (any 
2002).

• Medalla i la Placa Macià que atorga la 
Generalitat de Catalunya (any 2009).

• Premi PIMEC Valors d’Empresa a la ges-
tió mediambiental (any 2003).

• Premi PIMEC Valors d’Empresa a la con-
tribució a la societat (any 2005).

A més, col·laboren amb ONG i fundacions 
com, per exemple, la Fundació Vicente 
Ferrer, també ajuden un menjador social 
de la sida i patrocinem esdeveniments 
amb causes importants com la igualtat 
de gènere o contra la desigualtat en la

societat. Han creat diversos tornejos anuals 
de golf i escacs amb l’objectiu de fomen-
tar la comunicació entre treball i esports.

La seva activitat no només es limita a 
l’aplicació de pintures, la pime catalana 
també ha participat en diferents fires i 
congressos al llarg del temps per afavo-
rir l’apropament als clients i donar-los a 
conèixer els seus serveis.

L’empresa és present en 
diferents àmbits i sec-
tors com, per exemple, 
el de l’automòbil, l’hos-
taleria, l’hospitalari, en 
parcs i jardins, en mate-

rial elèctric, etc.
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“Les empreses que  
integren el disseny  
gràfic en els seus 

processos SÓN MÉS 
PRODUCTIVES”

El Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Ca-
talunya neix el 2004, com a conseqüèn-
cia de una llei del Parlament de Catalun-
ya del 2003, de la mà de les associacions 
existents en aquell moment i que n’exi-
gien la creació per consolidar i promoure 
el disseny gràfic com a factor essencial i 
transversal per al conjunt de la ciutada-
nia. És una entitat de dret públic, neutral 
i sense ànim de lucre que determina, de-
fensa i clarifica els interessos globals de 
la disciplina de la comunicació visual i del 
disseny gràfic, tant per als professionals 
com per als usuaris. 

Quin és el perfil dels dissenyadors 
gràfics col·legiats?
Actualment, amb diferents vincles, som 
més de 800 dissenyadors gràfics col·le-
giats, el 80% dels quals són professionals 
autònoms i la gran majoria treballen a 
microempreses de 2 o 3 treballadors. 

Com doneu suport a aquests profes-
sionals? 
El punt essencial del qual partim és el 
d’aportar-los el reconeixement legal i in-
qüestionable de la seva professionalitat. 

|  ENTREVISTA A JESÚS DEL HOYO, VICEDEGÀ DEL COL·LEGI OFICIAL DE DISSENY GRÀFIC DE CATALUNYA

El Jesús Del Hoyo ha estat degà 
de l’organisme del 2007 fins a 
l’abril de 2019, actualment ocupa 
el càrrec de vicedegà. Autodidac-
te en inici, va estudiar Belles Arts i 
és dissenyador gràfic de professió 
des de fa gairebé quaranta anys. 
Imparteix classes a la Universitat 
de Barcelona com a professor ti-
tular de projectes de disseny grà-
fic i les seves obres i projectes han 
estat reconegudes, premiades i 
exposades arreu del món, en paï-
sos com el Japó, Alemanya o els 
Estats Units. 
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Essencialment, utilitzen els nostres ser-
veis d’assessorament. La majoria ens de-
manen ajuda en temes relacionats amb 
la formació empresarial en disseny, pro-
pietat intel·lectual, drets d’autor, ètica i 
deontologia professional. 

No existeix un vincle entre el disseny i la 
petita i mitjana empresa perquè els em-
presaris l’entenen com un “valor afegit”, 
quan hauria de ser una prioritat, una eina 
estructural. Molt poques companyies 
compten amb un departament de disseny 
gràfic; habitualment són serveis externs o 
un professional que forma part d’altres 
departaments com els de màrqueting o 
d’informàtica. 

Si les empreses integressin el disseny grà-
fic, la manera de fer, pensar i treballar de 
forma projectual, serien més innovado-
res, productives i generarien més rique-
sa, com està passant des de fa temps en 
altres països. 

Quines són les necessitats del sector i 
en què ajuda les pimes?
L’objectiu lògic és ajudar a generar rique-
sa i aconseguir que es reparteixi i, d’altra 
banda, implicar-se en el teixit productiu, 
sobretot en la petita i mitjana empresa. 
Aquest és el repte essencial. Per a les pi-
mes els estudis de disseny han de ser au-
tèntiques àrees externes i estratègiques 

de Recerca, Desenvolupament, Innovació 
i Disseny (R+D+I+D), que són els eixos 
cardinals de l’èxit present i consolidat.

D’altra banda, aclarir qui és o no “le-
galment” professional del disseny és la 
pedra angular de qualsevol actuació, i 
d’aquí es parteix per combatre la preca-
rietat. Els nivells d’atur són elevats i els 
honoraris, baixos.

A més, considerem que les polítiques re-
lacionades amb el disseny i les entitats 
que les emparen i promouen han fra-
cassat perquè no han estat orientades 
correctament. L’Administració no se si-
tua, i és la seva obligació, en el nou pa-
radigma legal de la nostra disciplina, i no 
exigeix elements que han estat aprovats 
al Parlament de Catalunya. Per exemple, 
en qüestions com la formació, cal tenir 
la col·legiació per clarificar la realitat dels 
professionals en matèria d’intrusisme 
professional. Els professionals del disseny 
gràfic tenim drets i deures i, per avançar, 
hem d’exigir tant el respecte als nostres 
drets com el compliment dels nostres 
deures.

Finalment, hem d’aconseguir trencar amb 
el prejudici de la societat que ha assumit 
en l’imaginari col·lectiu que el disseny és 
quelcom frívol i car i que és una cosa ar-
tística i elitista; i no és així, en absolut.
 
Què ens podeu dir sobre la formació 
en disseny gràfic?
Hi ha molta oferta formativa enfocada 
només al software i a especialitats con-
cretes, però el nivell és baix perquè no 
hi ha una base disciplinària del disseny 
ben assentada. Massa sovint es prioritza 
l’especialitat a la formació troncal. Con-
tínuament ho denunciem i, per millorar la 
formació i resoldre aquests greus proble-
mes estructurals, ens oferim a col·laborar 
i treballar conjuntament amb el Departa-
ment d’Ensenyament i Universitats. 

Feu una tasca important en la denún-
cia de l’intrusisme professional. Què 
ens en podeu explicar? 
Nosaltres no som ni la fiscalia, ni policies, 
i no perseguim ningú. La nostra tasca en 
aquest sentit és informar els professio-
nals, les administracions i les empreses 
de tots els sectors perquè sàpiguen que 
només són dissenyadors gràfics els pro-
fessionals amb títol oficial o bé els que 
estan col·legiats i que, absolutament 
tots, han de tenir una assegurança de 
responsabilitat civil professional. Aquest 
és el punt de partida bàsic i essencial del 
nostre marc legal i cal començar per aquí 
i reconèixer les implicacions empresarials 
que és el que legitima, consolida i clari-
fica la interlocució entre usuari i profes-
sional. Això és bo i necessari i beneficia 
absolutament a tothom.

Aquest març heu atorgat els Premis 
Gaudeamus Projecta que organitza el 
col·legi. En què consisteixen?
Els Premis Gaudeamus Projecta premien 
l’excel·lència acadèmica dels projectes de 
fi de grau desenvolupats a les universitats 
i centres amb titulació legalment equiva-
lent de tot l’Estat. Està dotat amb més de 
50.000 €. El jurat està format per profes-
sionals del disseny, de la docència, de la 
recerca i per col·legiats. 

Hi ha cinc guardons diferents: 
• Innova: Reconeix la innovació en les 

formes del llenguatge i l’expressió vi-
sual. 

• Natura: Reconeix el compromís amb el 
medi ambient i les seves necessitats. 

• Humana: Reconeix el compromís amb 
la societat i les singularitats de les seves 
diferències. 

• Tècnia: Reconeix l’ús original, eficaç i 
eficient de les tecnologies pel bé de la 
gent i de l’entorn. 

• Projecta: Reconeix el projecte que   
d’una forma més compensada tots els 
aspectes anteriors.

“No existeix un vincle 
entre el disseny i les 

pimes perquè les  
empreses l’entenen 
com un valor afegit, 
quan hauria de ser 

una prioritat”
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SÓN NOTÍCIA...

SADECA Grup  
fa 35 anys

SADECA, una empresa emblemàtica del 
sector de components d’automoció, ubi-
cada a Sentmenat, ha celebrat el seu 35è 
aniversari amb la presència de la conselle-
ra d’Empresa i Coneixement del Govern 
de la Generalitat de Catalunya, Àngels 
Chacón. 
Líders en la producció de sensors de des-
gast dels frens, cablejats elèctrics i altres 
components que subministra als princi-
pals fabricants de vehicles, recentment 
han inaugurat el seu nou centre logístic 
de la divisió de microestampació.
La seva àmplia gamma de productes 
compta amb una extensa xarxa de ven-
des i amb diferents punts de fabricació 
en tres continents: Europa, Àsia i Àfrica.
Després de més de trenta anys, segueixen 
mantenint intacte els seus valors inicials: 
la il·lusió, l’esperit de superació i l’assoli-
ment de reptes. El seu objectiu és satis-
fer les necessitats dels seus clients i del 
seu entorn social, respectant el medi 
ambient, creant valor i oferint eficiència. 
Amb una decidida i creixent aposta per la 
innovació i la millora contínua, compten 
amb un equip d’R+D+i que experimenta 
per oferir noves solucions.

Técnicas de Superficies 
Catalunya obre  
una nova planta a 
Lliçà de Vall

Técnicas de Superfícies Catalunya, que 
va iniciar la seva activitat el 1997 com a 
representant d’HEF a Catalunya, ha rea-
litzat una inversió d’1 milió d’euros a Lliçà 
de Vall (Vallès Oriental) amb la creació 
d’una nova planta. 
Especialistes en processos de nitrocar-
buració i oxinitrocarburació per al sector 
industrial, té com un dels seus principis 
la conservació de l’entorn per mitjà de 
l’aplicació de polítiques mediambientals 
d’acord amb el caràcter ecològic dels 
seus processos.
Els seus serveis, gràcies a la difusió d’una 
capa de compostos parcialment porosa, 
de caràcter ceràmic i d’alta duresa, en 
què s’aplica el procés CLIN® més ade-
quat segons el material i la funcionalitat 
de la peça, aporten una alta resistència a 
la corrosió (de fins a 1.000 h en CNS s/
ISO9227) i una gran millora del compor-
tament mecànic superficial

Artesans Soler,  
gelats amb premi

Can Soler, fundada l’any 1969 de la mà 
de l’Albert Soler i de la Pilar Miquel, han 
guanyat recentment el campionat d’Es-
panya de Gelateria per la qualitat i la in-
novació dels seus productes.  
El seu obrador està situat a la ciutat de 
Badalona, on elaboren els seus produc-
tes de temporada d’estiu. D’altra banda, 
també tenen una fàbrica a Xixona, terra 
d’ametllers i mel, on es fa el seu torró 
amb denominació d’origen (DO) Xixona. 
En el seu dia a dia experimenten per ofe-
rir productes innovadors i moderns, a tra-
vés de la selecció d’ingredients i matèries 
primeres de qualitat. 
Per oferir el millor resultat, segueixen una 
política estricta en relació amb la norma-
tiva de qualitat i fan una elaboració minu-
ciosa, responsable i artesanal del produc-
te, pensant sempre en la salut i els sentits 
de les persones. 
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FRIME Holding  
Company s’instal·la  
a l’Anoia

L’empresa barcelonina Frime ha adquirit 
nou parcel·les que se sumen a una super-
fície de més de 41.000 m2 per un valor 
de 2,5 milions d’euros, i farà una inversió 
de 20 milions en les noves instal·lacions i 
donarà feina a més de 250 persones tre-
balladores a Can Parera de Castellolí. 
Aquest nou espai, que esdevindrà la plan-
ta de peix amb més capacitat de produc-
ció de Catalunya, constarà de: frigorífics 
de -60 ºC amb una capacitat per a 800 
tones, frigorífics de -25 ºC amb una capa-
citat per a 8.000 tones, i sales de treball 
i elaboració que sumaran més de 15.000 
m2 de sostre.
En l’actualitat, FRIME Holding Company 
compta amb 200 treballadors repartits 
entre les diverses empreses del grup: Co-
ses de Casa Nostra, FRIME, FRIME3 i Espai 
Tonyina. La seu central es troba a Arenys 
de Munt, tot i que també tenen seus a 
Barcelona (Mercabarna), Vigo, França i 
Portugal. A més, són presents al Mercat 
Central del Peix, on cada nit arriben a tots 
els peixaters i als 25 països de tot al món 
als quals exporta amb volums de negoci 
de 80 milions de dòlars anuals.

.

ASCEN en fa 40
L’Associació Catalana d’Empreses de 
Neteja (ASCEN) fa 40 anys, i ho ha ce-
lebrat amb un sopar a l’Hotel Miramar 
de Barcelona, que ha reunit empresaris 
i empresàries del sector, personalitats de 
l’associació, presidents d’associacions, 
col·laboradors i amics. Els seus orígens 
es remunten a l’any 1977 de la mà d’un 
grup d’empresaris del sector que es van 
unir sota el nom d’ASIEL per defensar els 
interessos professionals comuns dels seus 
membres.
Actualment, està formada per 160 em-
preses aproximadament, amb un volum 
de més de 25.000 treballadors i treballa-
dores i una trentena d’empreses col·labo-
radores vinculades al sector: proveïdors 
de maquinària, productes, estris de nete-
ja i serveis relacionats.
En aquests quaranta anys ha treballat i 
seguirà treballant en el futur per dignifi-
car el sector i per millorar la qualitat del 
servei i la gestió de l’associació, també 
amb la implantació, l’any 2003, del sis-
tema de qualitat conforme als requisits 
de la norma ISO 9001:2008. El febrer 
del 2004 esdevingué la primera entitat 
espanyola del sector amb la certificació 
NÚM EC-1446/04 d’APPLUS+, que ga-
ranteix el bon funcionament de cara als 
seus associats.

La firma Sylvia  
Calvo BCN presenta  
la col·lecció  
“Barcelona T’estimo”

La dissenyadora de moda internacional 
Sylvia Calvo ha presentat la seva nova 
col·lecció “Barcelona T’estimo” a la 4a 
Setmana Global de la Moda Sostenible 
de Budapest, després de fer-ho a Barce-
lona i a l’Eco Fashion Week d’Austràlia. 
La firma també va ser present a The Cir-
cular Project MOMAD 2019, a la Fira In-
ternacional de la Moda que va tenir lloc a 
Madrid el passat mes de febrer. 
La col·lecció, que s’inspira i incorpora ele-
ments tradicionals de la ciutat de Barce-
lona, pretén apropar al món part de la 
cultura catalana i Mediterrània, amb tra-
dicions com els castellers o sabors tòpics 
de la regió del cava. Per dissenyar aques-
ta col·lecció, Sylvia Calvo ha comptat 
amb les col·laboracions de la reconeguda 
pintora Esther Ramos, l’artista del teler 
Rosa López i la marca de moda sostenible 
Grape Menswear. 
Sylvia Calvo BCN és una firma de moda 
ecològica i ètica que es va fundar amb 
el nom de la dissenyadora a mitjans del 
2015 a Barcelona. Crea moda en la qual 
la sostenibilitat és part del disseny, em-
prant per a això processos de producció 
totalment artesanals i materials ecolò-
gics, tant orgànics com reciclats, amb un 
impacte mínim sobre el medi ambient. 
D’aquesta manera, cada peça obté un 
estil únic i distintiu.
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El mes vinent es complirà un any des 
que va ser elegit conseller de Treball, 
Afers Socials i Famílies. Quina valoració 
fa d’aquests primers mesos?
Aquests mesos han estat frenètics. Partíem 
d’una situació d’excepcionalitat i de blo-
queig institucional provocat per l’aplicació 
del 155, i no podem oblidar que aquest és 
el Departament que vetlla directament pel 
benestar de les persones més vulnerables, 
tant des d’una vessant social com laboral. 
Per això, hem treballat i treballem inten-
sament per millorar les oportunitats de les 
persones en situació d’atur, les persones 
amb diverses capacitats i les seves famílies, 
la gent gran... I no defallirem en la lluita 
contra la pobresa i la precarietat i en la de-
fensa dels drets de les persones a desenvo-
lupar el seu projecte vital. 

Un dels reptes de la Conselleria era po-
sar fi al conflicte de representativitat 
empresarial després de 12 anys. Final-
ment, el passat 15 de març es presen-

tava un acord històric que contempla la 
unitat d’acció i la paritat entre Foment 
del Treball i PIMEC. Quina importància 
té l’acord assolit?
Sóc un acèrrim defensor del diàleg i la con-
certació com a via per solucionar els con-
flictes, també els polítics. Després de més 
d’una dècada de discrepàncies i judicialit-
zació, hem transmès un missatge històric i 
potent a la societat, i és que amb la volun-
tat i la generositat de les parts, i amb ajuda 
de la mediació,  som capaços de construir 
acords. 

Ha començat a fer-se efectiu en les dife-
rents taules de treball?
Des de l’endemà de l’acord, el Departament 
va començar a treballar per aplicar el seu 
contingut a tots els organismes públics on 
ambdues organitzacions empresarials tenen 
representació, com ara el Tribunal Laboral 
de Catalunya o el Consell de Direcció del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, per 
posar un parell d’exemples.

Recentment, ha reunit els líders dels 
agents econòmics i socials de Catalunya 
per avançar en la solució dels proble-
mes del mercat de treball mitjançant el 
Diàleg Social Permanent. Quins són els 
principals reptes?
Impulsem el diàleg i la concertació socials 
perquè volem construir un mercat de tre-
ball de qualitat on les persones tinguin una 
ocupació digna i les empreses puguin ser 
competitives. És imprescindible millorar la 
qualitat de l’ocupació generant treball sos-
tenible, i en aquest sentit els dos objectius 
d’enguany són reduir la temporalitat i rever-
tir la contenció salarial. I cal aconseguir-ho 
perquè molt del treball existent és precari, 
el que suposa que sovint treballar no garan-
teixi estar fora del risc de pobresa. 

En un àmbit més concret, quin paper 
juguen els organismes extrajudicials de 
conflictes en el manteniment de la pau 
social, com el Tribunal Laboral de Cata-
lunya? 

|  ENTREVISTA CHAKIR EL HOMRANI, CONSELLER DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

“VOLEM CONSTRUIR UN 
MERCAT DE TREBALL 

DE QUALITAT, amb 
una ocupació digna i 

empreses competitives” 
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La potenciació  del Tribunal Laboral de Ca-
talunya (TLC) en la resolució de conflictes 
extrajudicials està inclosa en el Diàleg Social 
Permanent. El TLC ha assumit un protago-
nisme de les relacions laborals i ha estat en-
tès pels agents socials i econòmics com un 
dinamitzador del diàleg social que, a través 
d’un mitjà ràpid i eficaç, ha posat a dispo-
sició d’empreses i persones treballadores 
mecanismes que ajuden a resoldre diversos 
conflictes laborals. El TLC és clau per acon-
seguir la solució dels conflictes a través d’un 
procediment presidit per sindicals i patro-
nals, que es regeix pels principis de rapide-
sa, audiència de les parts, independència, 
imparcialitat, oralitat, igualtat, contradicció 
i gratuïtat. 

Malgrat que les dades milloren, con-
tinuem tenint més d’un 10% d’atur a 

perquè les persones treballadores estiguin 
preparades, formades i acreditades profes-
sionalment per lligar millor l’oferta amb la 
demanda. 

La formació professional és clau per al 
desenvolupament econòmic i social del 
nostre país, així com per a la competiti-
vitat de les nostres empreses. Quins són 
els reptes de l’FP? Com hi fareu front? 
Tot i que a Catalunya no tenim la capaci-
tat de canviar la legislació laboral, que ens 
ajudaria a aconseguir un mercat menys 
precari, sí que tenim altres instruments al 
nostre abast, com ara la Formació Professio-
nal. Hem de trencar la dicotomia entre la FP 
Inicial i la formació per l’ocupació i apostar 
per un sistema integrat. Aquest raonament  
justifica la creació de l’Agència Pública de 
Formació i Qualificació Professionals de Ca-
talunya, que ens ajudarà a afrontar els rep-
tes de la FP. I val a dir que hem d’apropar 
les polítiques de Formació Professional al 
territori amb la creació de més Consells Te-
rritorials de la FP i la implicació del món local 
en les polítiques d’FP. 

Com afronten aquesta necessitat de 
qualificació de les persones, tant pel 
que fa a la inserció laboral de les perso-
nes joves, com per la qualificació o re-
qualificació de les que ja estan en actiu?
Un dels assumptes que hem d’entomar en el 
si del Diàleg Social Permanent la realització 
d’un pla de xoc per a promoure la formació 
al llarg de la vida dels treballadors i treba-
lladores ocupades per fomentar l’assoliment 
de la qualificacions i formació de més valor 
afegit així com la seva adaptació als canvis 
tecnològics. Aquí hi han de jugar un paper 
clau el Servei Públic d’Ocupació de Catalun-
ya i el Consorci per a la Formació Contínua, 
on també tenen un paper essencial, per-
què hi són representats, els agents socials i 
econòmics més representatius. I considero 
que hem d‘augmentar el nombre de proces-
sos d’acreditació de competències de forma 
continuada i estable. 

Catalunya i les empreses persisteixen 
amb problemes per trobar certs perfils 
professionals. Com afronteu aquesta 
disfunció? Quin paper juga el SOC en 
aquest sentit? 
Sovint em trobo amb empreses amb pro-
blemes per trobar determinats perfils pro-
fessionals en sectors com, per exemple, la 
metal·lúrgia o la dependència. I em preo-
cupa que això passi amb unes dades d’atur 
que son encara molt elevades. Estem tre-
ballant ma a ma amb els Departaments 
d’Educació i d’Empresa i amb els agents 
socials i econòmics per donar-hi resposta. I 
amb els programes del Servei Públic d’Ocu-
pació de Catalunya i del Consorci per a la 
Formació Contínua de Catalunya treballem 
perquè les persones estiguin preparades 
professionalment davant dels reptes que 
ens plantegen les empreses, i això passa 

Chakir el Homrani va ser nomenat 
conseller de Treball, Afers Socials 
i Famílies del Govern de la Gene-
ralitat el mes de juny de 2018. Va 
néixer a Barcelona l’any 1979 en el 
si d’una família d’origen marroquí. 
És llicenciat en Sociologia per la 
Universitat Autònoma de Barcelo-
na (UAB).  
   
Des del 2011, actualment d’ex-
cedència, treballa com a product 
manager de formació professional 
a l’empresa Aqua Development 
Network. L’any 2015 és elegit di-
putat al Parlament de Catalunya, 
del qual ha estat portaveu de la 
Comissió de Treball i relator de la 
Llei de la Renda Garantida de Ciu-
tadania i l’Agència de Protecció 
Social de Catalunya. Destaca tam-
bé per la seva militància a la UGT 
de Catalunya i Avalot, del qual va 
ser secretari d’organització i por-
taveu nacional. 
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Un informe de PIMEC constata que del 
total d’empleats assalariats a Catalunya 
el 2017, el 78,4% estaven contractats 
de manera indefinida i el 21,6% tempo-
ralment. La temporalitat catalana és la 
quarta més alta de l’Europa més desen-
volupada. Quina valoració en fa i com 
creu que podem acabar amb aquesta 
alta temporalitat? 
Tal com he explicat, tenim un problema amb 
la qualitat de l’ocupació. Generem ocupació, 
però és precària, i això és conseqüència de 
les darreres reformes laborals. Tenim nivells 
de temporalitat elevats i treballs a temps 
parcial que no ho són per què la persona 
treballadora ho vulgui,  sinó perquè no tro-
ba una altra sortida. A més, hem perdut ca-
pacitat adquisitiva. El marge per afrontar el 
problema és limitat perquè tota la part de la 
normativa laboral és de competència estatal, 
però disposem d’instruments per incidir-hi. 
Ja he fet esment a la concertació social i a la 
formació professional. A més, disposem de 
la Inspecció de Treball; tenim molt clar que, 
com a autoritat laboral, seguirem utilitzant 
aquesta eina per evitar el frau en les con-
tractacions, els falsos autònoms i en altres 
àmbits que incideixen en la temporalitat i en 
la precarietat i que acaben generant compe-
tència deslleial entre les empreses. 

PIMEC va ser la primera organització 
empresarial de l’Estat en defensar una 
pujada del Salari Mínim Interprofessio-
nal, sempre que no perjudiqui la com-
petitivitat empresarial. Vostè també ha 
estat un gran defensor. Com valora la 
darrera pujada impulsada pel Govern 
espanyol? 
Valorem positivament la pujada. És una mi-
llora, tot i que no s’apropa al salari català de 
referència del 60% del salari mitjà a Cata-
lunya. Considerem que Catalunya hauria de 
tenir el seu salari mínim de referència dife-
rent a l’estatal. Això afecta relativament a la 
competitivitat de les empreses perquè, a la 
pràctica, no són gaire els treballadors i treba-
lladores que estan per sota del salari mínim. 
L’impacte real no és molt gran. La pujada 

ha d’impulsar la negociació col·lectiva, de 
les taules salarials i del convenis col·lectius a 
Catalunya cap a una millora dels salaris que 
estiguin en relació amb la millora de l’econo-
mia en general, del PIB de Catalunya i dels 
ingressos de les empreses. I per tant, aquest 
increment ha d’interpel·lar a la negociació 
col·lectiva perquè es pugin els salaris, però  
també que es negociï productivitat, compe-
titivitat i viabilitat dels projectes empresarials, 
no només increments objectius dels salaris 
que són necessaris. I això és feina dels nego-
ciadors, que tenen autonomia en la nego-
ciació col·lectiva.

Segons l’informe “Evolució de la bretxa 
salarial de gènere” de la Generalitat, 
la bretxa salarial disminueix per segon 
any consecutiu, però el guany dels ho-
mes continua superant en més 6.000 
euros anuals el de les dones. Quines 
actuacions preveu el Departament per 
acabar amb les desigualtats al mercat 
de treball? 
Dins del Diàleg Social Permanent promovem 
un pla de mesures contra la desigualtat de 
les dones al mercat de treball tant en bretxa 
salarial i precarietat com en totes les altres 
desigualtats que pateix la dona al món la-
boral. Aquestes mesures són de sensibilitza-
ció, formació i suport tècnic a les empreses, 
administracions públiques i altres organit-
zacions públiques i privades, així com als 
agents socials i les persones treballadores. 
També hem fet un pla de formació per tal 
de promoure la diagnosi, redacció i imple-
mentació de plans d’igualtat, que al nostre 
parer són el millor instrument per garantir la 
igualtat en el món laboral. Ara mateix estem 
treballant en la implantació obligatòria del 
tràmit de registre dels plans d’igualtat de les 
empreses i institucions, que ara són volunta-
ris, per tal de garantir aquest control i segui-
ment de la millor eina que tenim per garantir 
la igualtat salarial. 

A Catalunya hi ha més de mig milió de 
professionals autònoms. Per quan està 
previst la creació del Consell Català de 

l’Autònom,  per dotar a Catalunya d’un 
espai de participació i diàleg social per 
tal de donar resposta a les inquietuds 
i necessitats específiques d’aquest 
col·lectiu?
La constitució del Consell Català Autònom 
estava afectada pel conflicte de representa-
tivitat empresarial. Vam intentar dos cops la 
seva constitució, però no era viable i ni tan 
sols havia consensos per modificar la nor-
mativa. Un cop resolt el conflicte de la re-
presentativitat institucional de les organitza-
cions empresarials, ens toca afrontar aquest 
tema. I ens hem compromès a treballar la 
constitució del Consell amb la comissió d’Es-

 “El principal repte 
d’aquesta legislatura 
del Departament és 

portar la transformació 
digital a tots els àmbits 

empresarials”
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tudi del treball autònom del Parlament i amb 
algunes organitzacions més representatives.

En l’àmbit de la negociació col·lectiva, 
des de PIMEC sempre hem defensat la 
primacia dels convenis autonòmics en-
vers els estatals. Hi està d’acord?
Hi estem d’acord perquè Catalunya té un 
mercat de treball diferent al de l’Estat, amb 
singularitats i necessitats pròpies. Defensem 
el marc català de relacions laborals amb el 
conjunt d’accions que fem concertadament 
per adaptar la singularitat de Catalunya i per 
aproximar les necessitats del seu mercat de 
treball a les mancances competencials que 
tenim. Així construirem un mercat propi, di-
ferent al que dibuixen les normes generals 
de l’Estat, més adaptat al teixit productiu, 
empresarial i de treballadors que tenim. Per 
això, és imprescindible que la negociació 
col·lectiva s’aproximi territorialment als es-
pais de concertació.

Gairebé 119.000 persones es beneficien 
de la Renda Garantida de Ciutadania. 
Com valora el desplegament de la RGC 
des de la seva implantació? 
La intervenció del Govern amb el 155 va 

sol·licitants han signat el compromís del 
pla d’inserció laboral. Aquesta orientació a 
l’activació ha fet que 4.024 persones hagin 
trobat feina des de la seva sol·licitud com a 
beneficiàries de la Renda Garantida de Ciu-
tadania i que més de 8.400 persones en el 
darrer mes estiguin actives, inscrites al SOC, 
com a persones que cerquen feina pel fet de 
percebre aquesta prestació. La RGC ha estat 
una millora objectiva respecte a les anteriors 
prestacions i es tracta d’una renda orientada 
a apoderar, inserir laboralment i combatre 
les desigualtats. Hi ha hagut un increment 
del 92% respecte de la població coberta an-
teriorment per la Renda Mínima d’Inserció, 
que al setembre 2017 la percebien 62.525 
persones En definitiva, ha servit per ampliar 
la cobertura per a col·lectius més desfavorits 
millorant la qualitat de vida.  

Creu que el futur Govern de l’Estat sor-
git de les urnes del 28A hauria de plan-
tejar una nova reforma laboral? 
Ningú pot discutir que les últimes reformes 
laborals el que han fet és precaritzar el mer-
cat laboral, i si tenim un mercat laboral pre-
cari tenim un teixit empresarial amb peus de 
fang. Per això, sempre he sigut un ferm de-
fensor de la derogació, però això mateix ho 
podem expressar de moltes maneres: nova 
reforma laboral, contrareformes laborals... El 
que és clau és, en primer lloc, que la reflexió 
inicial l’hem de compartir entre tots i totes 
i, en segon lloc, que en l’àmbit de la nor-
mativa laboral s’ha de treball sempre amb 
consens amb les parts i amb aquell element 
de diàleg i social i concertació. 

Quins són els reptes estratègics de la 
Conselleria? 
El Decret de desplegament de les estratègies 
territorials del SOC; el marc normatiu de Par-
ticipació Institucional, el desplegament de 
l’Agència de la Formació Professional i veri-
table integració de la FP inicial i de l’ocupa-
cional; el repte de la inserció laboral en l’em-
presa ordinària de les persones amb diverses 
capacitats i aprofundir en els desplegaments 
i capacitats del TLC i del CRL.

En clau personal:

En tres paraules, com el defineix el 
seu entorn més proper?
Honest, dialogant i obstinat.

Quants diaris llegeix al dia?
Llegeixo articles de la majoria de diaris.

Quin llibre recomanaria?
Sempre tens la sensació que en pots re-
comanar tants... Des d’una perspectiva 
més personal i freak de la ciència-ficció, 
recomanaria un clàssic com El joc d’En-
der, d’Orson Scott Card. També un altre 
clàssic però més formal, Moments este-
l·lars de la humanitat, de Stefan Zweig.

Un destí?
Pendent, Nova Zelanda.

Com passa el seu temps lliure? 
Actualment, el poc que tinc el passo amb 
la família.

Què li agrada menjar? 
Soc un bon menjador i gaudeixo amb tot 
tipus de menjar.

Un referent? 
Soc persona de projectes col·lectius i com 
que em podrien sortir molts referents, no 
m’arriscaré a reduir-los a un.

dificultar la implementació de la llei i el seu 
desplegament efectiu amb alguns aspectes 
com ara el reglament, encara en tràmit, i 
la creació de la comissió de govern, que 
ha de regular les compatibilitats de la RGC 
amb altres prestacions no contributives o 
les rendes del treball parcial en famílies no 
monoparentals. Fins el març, el nombre de 
beneficiaris de la RGC és de 120.500 per-
sones. Cal destacar també que el 85% dels 
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Les micro, petites i mitjanes empreses poden contribuir a la Responsabilitat 
Social Corporativa afavorint la igualtat d’oportunitats en la feina a través  

de la inserció laboral. 

Els reptes de  
LA INSERCIÓ 

LABORAL

ria Juny, posa de manifest la importància 
de sensibilitzar les pimes a l’hora d’inclou-
re en els processos de selecció col·lectius 
amb dificultats, ja que no hi estan obliga-
des per llei. “Hi ha moltes persones per 
sota del 33% de discapacitat o que no en 
tenen, però que sí que es troben en risc 
d’exclusió social”, alerta. Assegura que, 
d’una manera molt senzilla, les empreses 
poden contribuir a la RSC afavorint la in-
serció laboral i, d’altra banda, gaudint de 
beneficis socials i econòmics. 

El treball amb suport: una meto-
dologia per aconseguir una socie-
tat més justa
El treball amb suport és una metodologia 
d’intervenció que es va començar a desen-
volupar a la dècada dels anys 80 i que va 
destinat a les persones amb discapacitat, 
trastorn mental i a altres col·lectius amb 
desavantatges per aconseguir i mantenir 
una feina remunerada amb les mateixes 
condicions que la resta de persones treba-
lladores. 

L’article 27 de la convenció sobre els drets 
de les persones amb discapacitat, apro-
vat el 2006 per l’ONU, reconeix el dret 
d’aquest col·lectiu a treballar en un entorn 
laboral obert, inclusiu i accessible, sense 
que siguin discriminades per aquesta raó. 
Tot i això, encara hi ha recorregut a l’hora 
d’avançar cap a una societat més justa i 
totalment igualitària.  

Fundació PIMEC, entre moltes altres tas-
ques, funciona com a pont d’unió entre el 
món social i l’empresarial. Acompanya per-
sones en risc d’exclusió social, entre elles 
les persones amb discapacitat, així com les 
entitats que ajuden empreses en la inserció 
laboral. A banda de les accions de PIMEC 
en matèria d’inserció laboral, la Fundació 
PIMEC ajuda les empreses a gestionar la 
diversitat dins dels seus negocis. Patronal 
i fundació treballen de manera transversal.

La Llei obliga les empreses de més de 50 
treballadors a contractar empleats que tin-
guin almenys un 33% de discapacitat. La 
directora de la Fundació PIMEC, Rosa Ma-
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Montserrat Cardona alerta que actual-
ment no s’està arribant a l’objectiu de 
la inclusió total, perquè els processos es 
queden en les etapes intermèdies, i creu 
que les normatives en matèria d’inclusió 
s’han d’adequar al que diuen les Nacions 
Unides.

Grup Àuria: Fomentar la igualtat 
d’oportunitats laborals
El Grup Àuria és un conjunt d’entitats que 
funcionen com a centre especial de treball 
i que, en l’actualitat, genera ocupació per 
a més de 750 persones amb diversos graus 

Fundació PIMEC funciona 
com a pont d’unió 

entre el món social i 
l’empresarial i ajuda les 

pimes a gestionar 
 la diversitat dins dels 

seus negocis

L’Associació Catalana de Treball amb Suport 
(ACTAS) és una entitat sense ànim de lucre 
que es constitueix l’any 1995. Col·labora 
amb més de 1.500 empreses comprome-
ses amb la Responsabilitat Social Corpora-
tiva i les seves actuacions estan orientades 
principalment a totes aquelles activitats que 
promoguin la inclusió social de les persones 
amb discapacitat i trastorn mental, a través 
de la seva incorporació en entorns de treball 
oberts, inclusius i accessibles. 

ACTAS atén més de 3.000 persones i el 
percentatge d’inserció laboral és del 50% 
amb un èxit del 90%. La seva presidenta, 
Montserrat Cardona, treballa en la inser-
ció laboral a través del treball amb suport 
des de 1992, fa 8 anys que és membre 
de la junta de l’entitat i 3 que la presideix. 
“Acompanyem i assessorem els treballa-
dors durant tota la seva vida laboral”, des-
taca, després d’assegurar que les empreses 
que contracten persones amb discapacitat 
intel·lectual i trastorn mental són de tot 
tipus. Des de les entitats assessoren les 
companyies en tot allò que necessiten per 
fer possible aquesta inclusió laboral, amb 
un paper d’intermediaris perquè l’empre-
sa aconsegueixi donar aquest suport a les 
persones treballadores amb discapacitat. 

de discapacitat. Amb dos centres produc-
tius a Igualada i a Esparreguera, dona su-
port a treballadors en risc d’exclusió social 
o vulnerabilitat i fomenta l’autonomia, la 
igualtat d’oportunitats i la defensa dels 
drets de les persones a través de forma-
ció especialitzada, itineraris d’incorporació 
laboral, ocupació terapèutica i programes 
de voluntariat. Les entitats que conformen 
el grup aglutinen més de 1.400 col·labora-
dors: Àuria Cooperativa, Àuria Fundació, 
Àuriafil i Àuria Inserció.

Miquel Canet és el director general del 
grup, que disposa d’un servei d’acolliment 
residencial que compta amb 9 llars-resi-
dències i gestiona un centre 24/365 de 
suport continuat per a persones amb afec-
tacions més severes. “Com que el nostre 
model passa per fomentar l’autonomia 
d’aquest col·lectiu, donem importància a 
l’acompanyament extern per part de pro-
fessionals en moments concrets del seu 
dia a dia”, afegeix. 

Àuria treballa per a la formació contínua 
de treballadors en risc d’exclusió social. 
Sobre la borsa de treball d’Àuria, hi ha dos 
tipus de vies de formació que permeten la 
darrera inserció laboral: els serveis concer-
tats de la Generalitat i del Servei Ocupa-
cional d’Inserció, que actualment acom-
panyen uns 40 joves amb malaltia mental 
o discapacitat intel·lectual, i el Servei d’In-
serció Especialitzat - punt formatiu Incor-
pora, que ofereix cursos especialitzats, 
d’acord amb les demandes de la indústria 
i el teixit empresarial de l’entorn. 

“La inserció d’aquests treballadors dona 
valor a l’empresa, a nivell de responsabi-
litat social i de la diferència de saber-se 
adaptar als altres i comprendre persones 
que han passat per dificultats extremes”, 
assegura Canet després d’instar les admi-
nistracions públiques a treballar conjun-
tament amb les entitats del tercer sector 
en aquest camp per aprovar mesures ne-
cessàries. 
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El 2018 ha tornat a ser un any positiu en 
termes globals per a la indústria catalana. 
Ja fa quatre anys que PIMEC, a través del 
seu Observatori, realitza un exercici de va-
loració sobre com ha anat l’any anterior 
i les previsions per al pròxim en el sector 
industrial, i els resultats de l’enquesta que 
s’ha presentat a inicis d’any han estat els 
millors que s’han recollit fins ara i il·lustren 
la consolidació que ha mostrat l’economia 
catalana els darrers anys. Son resultats que 
han anat alineats amb el creixement del 
PIB a Catalunya, que ha crescut al voltant 
del 3%, per damunt la mitjana de l’Estat 

espanyol, que també ha anat acompanyat 
d’una millora en les taxes d’atur. Els resul-
tats de l’enquesta, a més a més, inclouen 
bones previsions per aquest 2019.  

Més venda i exportació
Més de la meitat de les pimes industrials –
el 55%– han incrementat les vendes, men-
tre que només un 21% les han disminuït. 
Aquest saldo de variacions (la diferència 
entre l’increment i la disminució) és positiu 
del 34% i, tot i que sigui 10 punts percen-
tuals inferior que el del 2017, segueix sent 
un valor que il·lustra la consolidació de la 
recuperació del sector que s’està produint 
al llarg dels darrers anys. Per la seva banda, 
un 53% de les empreses han augmentat 
les exportacions, i tot i que el mercat inte-
rior català encara és la principal destinació 
de les vendes amb un 44% del total, el 
mercat exterior n’acumula el 31%, cosa 
que reforça el procés d’internacionalització 
del teixit industrial català. 

Augment de les plantilles  
en un 2,6%
Un 47% de les petites i mitjanes empreses 
industrials van incrementar les seves planti-
lles durant el 2018, mentre que només un 
13% les van disminuït. D’aquesta manera, 
l’ocupació ha generat un saldo positiu del 
34%, una xifra nou punts per sobre de la 

que es va enregistrar el 2017. Així doncs, 
segons l’enquesta de PIMEC, les pimes in-
dustrials han augmentat les seves plantilles 
un 2,6%. Quant a la inversió de les empre-
ses, dues terceres parts de les pimes indus-
trials han efectuat inversions. I d’aquestes, 
dues terceres parts han invertit més que al 
2017. Aquesta dada, conjuntament amb el 
fet que el primer objectiu de la inversió és 
augmentar la capacitat productiva, mostra 
una confiança notable en el futur per part 
de l’empresariat. 

Millors resultats que el 2017  
i optimisme en les previsions
Els resultats de l’any 2018 per a les pimes 
industrials han estat globalment millors que 
els del 2017. El 43% del sector ha enre-
gistrat millors resultats, mentre que el 33% 
els ha mantingut respecte a l’any passat i 
un 24% els ha empitjorat. El saldo entre 
millors i pitjors resultats (19%) és inferior 
al del 2017, any en què es va xifrar en el 
26%. Les perspectives en relació a la seva 
activitat global també són optimistes: un 
58% de les pimes creuen que aquesta aug-
mentarà, mentre que només un 7% creu-
en que disminuirà.  

D’altra banda, un 81% del sector no ha 
notat la desacceleració en cap cas, davant 
d’un 19% que sí que ho ha fet. 

El sector industrial català  
SEGUEIX A L’ALÇA

La petita i mitjana 
empresa industrial ca-

talana acaba el 2018 
amb millors resultats 

que els darrers exerci-
cis. Suma creixement 

en vendes, exportació, 
inversió, ocupació i es 

manté optimista de 
cara al 2019

|  ESTAT ACTUAL DE LA PIME INDUSTRIAL CATALANA
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Josep Poblet ha estat president 
de la Diputació de Tarragona du-
rant els darrers 12 anys i alcalde 
de Vila-seca durant els darrers 26. 
Durant tot aquest temps, ha es-
tat al costat del teixit empresarial 
tarragoní, impulsant l’economia i 
invertint en les petites i mitjanes 
empreses del territori.

“VOLEM REORIENTAR EL 
SISTEMA PRODUCTIU 

cap a una societat basada 
en el coneixement”

De quina manera es pot enfortir el teixit 
empresarial i l’economia des d’una ins-
titució com la Diputació de Tarragona?
El nostre Pla Estratègic contempla de mane-
ra expressa el suport a l’activitat econòmica 
local, a través de múltiples accions com ara 
els plans d’ocupació, el suport a l’empre-
nedoria i als nostres productes singulars, la 
promoció d’un model econòmic basat en el 
coneixement, o la dinamització del turisme. 
Tenim com a missió el desenvolupament 
equilibrat i sostenible del territori, igualant-lo 
en oportunitats.

Quines actuacions de dinamització 
econòmica incideixen directament en 
l’àmbit més local?
Des de l’inici de la crisi econòmica, hem 
intensificat les actuacions encaminades a 
pal·liar-ne les conseqüències als municipis, 
especialment als més petits. Si bé detectem 
una certa acceleració de l’economia, encara 
no hem deixat enrere la crisi, i és per això 
que hem continuat incidint en els ajuts que 
permetin garantir al màxim la prestació de 
serveis als ens locals.

Com ho heu fet?
El nostre Pla d’Acció Municipal, el PAM, va 
invertir l’any passat gairebé 22 M € al món 

ENTREVISTA A JOSEP POBLET, PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

local del Camp de Tarragona i de les Terres 
de l’Ebre, un conjunt d’ajuts que formen 
part dels més de 80 M € del PAM que hi 
destinem al llarg del període 2017-2020. 
Inversions i serveis que, d’altra banda, gene-
ren activitat a les petites empreses locals i de 
l’entorn.

Heu parlat del suport a un model econò-
mic basat en el coneixement. De quina 
manera es poden concretar aquestes 
actuacions i com es gestionarà aquest 
procés?
Ja fa anys que treballem, juntament amb 
la Universitat Rovira i Virgili, per reorientar 
el sistema productiu cap a una societat ba-
sada en el coneixement. En tot aquest pro-
cés ens ha ajudat molt el fet de disposar 
d’àmbits productius líders, susceptibles de 
formar part d’aquest capital d’excel·lèn-
cia: agroalimentació, energia, química, in-
dústria auxiliar, turisme, lleure, patrimoni i 
paisatge... Sectors i recursos que configu-
ren un actiu molt ric per a l’especialització 
intel·ligent. Disposem del potencial i de les 
eines per esdevenir una veritable regió ba-
sada en el coneixement, puntera i competi-
tiva en l’àmbit empresarial i generadora de 
noves oportunitats per als nostres pobles i 
ciutats.
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Com perceben la teva empresa 
els treballadors actuals i poten-
cials?
L’expressió en anglès Employee branding 
designa com una empresa és percebuda 
pels seus actuals i potencials treballadors. 
Es tracta d’un procés de comunicació a 
través del qual els treballadors perceben 
la desitjada imatge de marca i –si el relat 
és atractiu– es motiven per difondre-la als 
clients i a la societat.

No hi ha estratègia més eficient i més 
econòmica per fer créixer la visibilitat 
d’una empresa i cuidar-ne la reputació 
que l’employee branding. La veu dels 
treballadors és vista com a legítima i la 
seva capacitat d’influir en les percepcions 
de clients i de la societat a través del seu 
tracte i també dels seus canals (principal-
ment xarxes socials) és molt alta.

Una estratègia d’employee branding po-
sitiva comporta beneficis com ara:

• Lleialtat i compromís dels treballadors
• Sentiment de pertinença i motivació 

dels treballadors
• Atracció del talent desitjat
• Visibilitat i reputació de marca

• Satisfacció del client o usuari

L’employee branding no és  
una opció, o el fas o te’l fan
La primera premissa de l’employee bran-
ding és entendre que, de la mateixa ma-
nera que per a la direcció de l’empresa 
treballar aquest àmbit no és una opció 
sinó una obligació, per als treballadors sí 
que és una donar a conèixer en els seus 
àmbits de relació les bondats de la seva 
empresa.

La piràmide de Maslow parla d’àmbits 
clau per a l’employee branding. La base 
de la piràmide és la supervivència (cobrar 
un sou digne que permeti viure), just per 
sobre tenim la seguretat (un contracte 

|  CLAUS PER A L’EMPLOYEE BRANDING

La teva empresa  
ENAMORA ELS 

TREBALLADORS?
CLAUS PER A  

L’EMPLOYEE BRANDING
S’ha parlat molt de la importància del client o usuari i de posar-lo al centre de 

la comunicació. Però cal dedicar el mateix o fins i tot més esforç a enamorar els 
treballadors i treballadores que, a les pimes del segle XXI, són sovint el factor 

clau de competitivitat i diferenciació. 
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laboral amb una mínima estabilitat), des-
prés tindríem el sentiment de pertinença 
(un propòsit compartit, uns bons com-
panys, un ambient de treball saludable i 
la sensació de formar part d’un equip), i a 
la punta de la piràmide tindríem el reco-
neixement i l’assoliment de reptes (l’èxit 
compartit, el respecte, les oportunitats, 
l’aprenentatge, els reptes, la possibilitat 
d’aportar i ser creatiu, ser escoltat).

T’has plantejat mai si la teva  
empresa té una bona història?
Si creiem que a la nostra empresa tenim 
aquests aspectes bàsics satisfets, ens hem 
de preguntar quin és el nostre relat com-
partit. L’storytelling (o l’art del relat, de 
construir històries) és una estratègia i un 
procés per connectar les persones des de 
valors compartits i interessos comuns per 
assolir uns objectius. La majoria d’empre-
ses, tradicionalment, han pensat el seu 
relat en clau de la seva història (el passat, 
el llegat) o en clau dels clients o usuaris 
(el client extern). Hem d’aconseguir que 
el nostre relat inclogui també el futur i 
els treballadors (el client intern). Només 
així serà un relat positiu per als nostres 
treballadors, actuals i futurs. Per tant, cal 
revisar el nostre relat tenint en compte el 
propòsit de futur. Simon Sinek parla en la 
seva famosa conferència del “cercle dau-
rat” de la comunicació, aquell que co-
mença pel “Perquè” de les empreses: per 
què fas el que fas? Què és el que et mou?

Tingues els objectius clars. Si no 
saps on vas, ningú no voldrà anar 
amb tu
Una regla d’or en comunicació a l’empre-
sa és usar la primera persona del plural. 
Evitem fórmules impersonals i artificials 
que fins ara s’han utilitzat fins a l’avorri-
ment: “l’empresa ha decidit”, “l’empresa 
té uns objectius...”.

Caldria preguntar-se què fa una empresa 
atractiva per als seus treballadors? Po-
dríem dir que el propòsit, n’és una peça 
clau. També ho és l’estil de lideratge, el 
clima i la cultura organitzacional. Un altre 
factor que hi té molt de pes és la repu-
tació externa i el grau de coneixement. 
Altres factors importants són les possibili-
tats de créixer professionalment, d’inno-
var i aportar creativitat...

El procés d’employee branding comença 
amb la identificació de la narrativa, que 
ha de partir d’un procés de conversa i es-
colta dels treballadors. El relat ha de ser 
autèntic, veraç i creïble perquè no hi ha 
res més exigent que un treballador que 
conviu dia a dia amb nosaltres a l’em-
presa i veu la realitat del que diem. Ha 
de connectar amb les emocions i donar 
arguments contrastats, raó i emoció han 
d’estar equilibrats. També ha de ser inte-
ressant i atractiu perquè el vulguin com-
partir, i hem de treballar-lo amb creativi-
tat i de manera audiovisual perquè pugui 
ser viral a xarxes.

Compleix el que dius. La “prova 
del cotó” dels treballadors és 
molt exigent
Si a més de ser veraç, creatiu i audiovi-
sual, inclou els treballadors com a pro-
tagonistes del missatge a través de testi-
monis, càstings de fotografies o històries 
viscudes, encara millor. Iniciem un procés 
d’identificació dels valors propis de la 
marca amb els valors dels treballadors i 
treballadores.

Un cop tenim clar el relat i els atributs 
de la nostra marca corporativa, cal tre-
ballar la seva plasmació en un programa 
de continguts per compartir-lo amb els 
treballadors. Comença un procés con-
sistent a formar perquè sigui explicat. 
De formar amb recursos pràctics perquè 
sàpiguen com poden –si ho volen així– 
representar l’empresa. Ja deia l’any 2000 
el Cluetrain Manifesto que les “marques 
són converses”. Jo hi afegiria que a més 
de converses, les marques són comporta-
ments i actituds. I la clau de l’employee 
branding és donar contingut, sentit i mo-
tivació a les converses i actituds en positiu 
sobre la marca dels treballadors amb els 
clients i amb les seves pròpies comunitats 
(digitals i analògiques). Recordem una 
empresa per com ens han tractat i una 
conversa més pel to que per les parau-
les. És per això que els comportaments i 
actituds són encara més importants que 
les pròpies paraules i que la manera de 
representar la pròpia empresa és també, i 
sobretot, a través dels fets.

Les marques són converses, com-
portaments i actituds
Després del procés de formació sobre 
com representar i comunicar els atributs 
de marca, cal ser coherents amb el relat 
en el dia a dia i amb el camí traçat de 
motivació, escolta i participació. Final-
ment, un aspecte important. Un factor 
de competitivitat clau de les empreses és 
el talent del seu equip i la seva capacitat 
de ser creatiu i innovar. I està demostrat 
que la diversitat –de gènere, edat, cultu-
ral– aporta creativitat i competitivitat a 
les empreses.

Cal doncs treballar en un employee bran-
ding prou diferencial perquè sigui atrac-
tiu i prou inclusiu perquè abraci la diver-
sitat. L’employee branding és un dels 
principals reptes de les empreses avui dia, 
al qual no s’ha donat històricament prou 
importància fins ara.

El relat de les pimes 
és en clau de la seva 
història i dels clients. 
Cal incloure també el 
futur i els treballadors
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Les dues organitzacions empresarials, amb la  
mediació del Departament de Treball, Afers  

Socials i Famílies, han arribat a un acord històric 
que permetrà representar de manera justa els  

interessos de les pimes i els professionals 
autònoms de Catalunya

Després de dotze anys de litigis, discre-
pàncies i greuges perquè les pimes no es-
taven justament representades en l’àmbit 
institucional català, el passat 15 de març 
el conseller de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies, Chakir el Homrani, el president de 
Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, 
i el president de PIMEC, Josep González, 
presentaven conjuntament un acord, que 
esdevé històric, sobre la representativitat 
empresarial.  

ACORD  
HISTÒRIC: 

Foment del Treball i PIMEC 
firmen la paritat i la unitat 

d’acció entre patronals 
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Amb aquest acord, que té una durada de 
deu anys, i a petició de les parts, el Depar-
tament de Treball, Afers Socials i Famílies 
ha suspès el procediment d’acreditació i 
atribució de la quota de representativitat 
institucional de les organitzacions empre-
sarials més representatives de Catalunya, 
obert el passat 14 de febrer.

El pacte inclou tots els aspectes que PI-
MEC considerava indispensables per tirar 
endavant aquest acord: paritat institu-
cional entre patronals a tots els efectes, 
unitat d’acció i la desaparició de Fepime 
com a organització empresarial més re-
presentativa, una consideració que havia 
aconseguit per silenci administratiu. 

El conseller de Treball, Afers Socials, Cha-
kir el Homrani, ha posat en relleu que 
“l’acord d’unitat d’acció i paritat entre les 
organitzacions és una mostra evident del 
compromís i de la generositat de les dues 
organitzacions envers el futur del treball 
en aquest país i de la projecció econòmi-
ca de Catalunya”.

Per a Josep Sànchez Llibre, president de 
Foment del Treball, “l’acord assolit amb 
PIMEC és el camí per iniciar una nova eta-

pa de modernització del sistema institu-
cional de les patronals, amb l’objectiu de 
ser útils a tot el món empresarial català”. 
Per la seva banda, el president de PI-
MEC, Josep González, s’ha mostrat molt 
satisfet per “haver assolit un acord his-
tòric que serà positiu per al país i per a 
l’economia, ja que per primera vegada 
permetrà representar de manera justa i 
adequada els interessos de les pimes i els 
professionals autònoms de Catalunya”.

L’acte de presentació de l’acord també 
ha comptat amb la presència de la con-
sellera de Justícia, Ester Capella, el secre-
tari general de Foment del Treball, David 
Tornos, el secretari general de PIMEC, 
Antoni Cañete, i el secretari general de 
Fepime, César Sánchez. 

Quins són els punts 
clau de l’acord? 

• Fepime renuncia a la seva con-
dició d’organització empresarial 
més representativa i queda vin-
culada amb Foment. D’aquesta 
manera, només Foment i PIMEC 
tindran dret a participar en els 
òrgans col·legiats i de represen-
tació empresarial.

• Foment del Treball i PIMEC man-
tindran unitat d’acció institucio-
nal a tots els òrgans de repre-
sentació on participen com a 
organitzacions empresarials. 

• Les organitzacions acorden que 
la representació institucional es 
considerarà paritària a tots els 
efectes, fet que comporta que 
tindran una distribució igual de 
representats, drets i garanties a 
tots els efectes. 

• Sense perjudici de la unitat d’ac-
ció i la paritat a tots els efectes, 
les patronals acorden una distri-
bució simbòlica en altres àmbits. 

• El Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies es compromet 
a modificar la normativa que 
regula la distribució de repre-
sentació de forma que no s’iniciï 
novament el recompte mentre 
l’acord entre les organitzacions 
sigui vigent, o bé si ho sol·liciten 
les parts.

• El Departament de Treball i les 
patronals acorden constituir un 
grup de treball per a l’anàlisi 
de l’esmentat acord i realitzar 
les modificacions normatives 
que puguin sorgir, sempre que 
s’acordi entre totes les parts.

El pacte inclou tots 
els aspectes que 

PIMEC considerava 
indispensables per tirar 

endavant l’acord
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La Taula d’Infraestructures del Baix Llobre-
gat, impulsada per PIMEC Baix Llobregat – 
L’Hospitalet ja és una realitat. Neix amb el 
propòsit de generar un espai de treball amb 
tots els agents de la comarca per fer un se-
guiment de les inversions planificades en 
infraestructures claus per al territori. A més, 
vetllarà per tal que s’executin totes aquelles 
mesures i actuacions previstes pels respon-

sables de la planificació, execució i gestió de 
les infraestructures per així garantir i millorar 
la mobilitat tant de persones com de mer-
caderies d’una demarcació que és un dels 
motors econòmics de Barcelona i Catalunya. 
D’aquesta manera, la Taula recavarà infor-
mació sobre l’estat de les actuacions en in-
fraestructures planificades o en execució, i 
dialogarà amb els diferents responsables de 

les administracions públiques competents 
en cada actuació, traslladant les accions que 
siguin pertinents en cada cas. 
A l’acte de constitució de la Taula d’Infraes-
tructures del Baix Llobregat i L’Hospitalet 
han assistit la subdelegada del Govern a 
Barcelona, Montserrat Garcia, alcaldes i re-
presentants de 19 municipis de la comarca, 
juntament amb els sindicats més representa-
tius, juntament amb el president de PIMEC 
Baix Llobregat-L’Hospitalet, Joan Soler, la 
primera tinenta d’alcalde, presidenta de 
l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Activitat 
Econòmica de l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat, Lidia Muñoz, i el director tècnic 
de la Taula d’Infraestructures i vocal de la 
Comissió Executiva de PIMEC Baix Llobregat 
- L’Hospitalet, Sergi Fuster.

PIMEC ha posat en marxa la campanya 
‘Repte sostenible’, una iniciativa interna 
de la patronal que ara es fa extensiva a 
tots els seus associats amb l’objectiu de 
complir alguns dels Objectius de Des-
envolupament Sostenible (ODS) que 
marca l’Agenda 2030 de l’Organització 
de les Nacions Unides (ONU). L’objectiu 
d’aquesta iniciativa és ajudar al fet que 
les empreses esdevinguin sostenibles i 
amables amb el medi ambient.
La Fundació PIMEC ha engegat diverses 

accions dins el paraigua del Repte Soste-
nible de la patronal amb iniciatives que 
afavoreixen l’estalvi energètic, el consum 
responsable, una vida saludable i el reci-
clatge i la reducció de residus.
Les instal·lacions de PIMEC contribueixen 
amb cartells i altres elements a animar 
i recordar els treballadors i visitants de 
l’entitat que cal fer servir ampolles d’ai-
gua d’ús més durador, reciclar, dismi-
nuir l’ús de l’ascensor i procurar en tot 
moment un estalvi energètic. A més, la 

ES CONSTITUEIX LA TAULA 
D’INFRAESTRUCTURES DEL  
BAIX LLOBREGAT

Comença la campanya 

by fundació PIMEC

L’ÚLTIM
apaga els llums 
i desconnecta 
els aparells electrònics

by Fundació PIMEC

patronal ha substituït els gots de plàstic 
pels de cartó reciclables i reutilitzables i 
ha distribuït fulletons explicatius i una in-
fografia en les seves seus i delegacions. 

1 hora al dia d’ús de l’ascensor requereix 2.000 KWh l’any.ESTALVIA ENERGIA ITONIFICA EL TEU COS utilitzant les escales

 
que necessites imprimir?
Cada vegada que esculls NO imprimir, 

estàs contribuint a la 

reducció de residus

ESTÀS SEGUR
by Fundació PIMEC



Presentem les propostes als partits polítics 
amb motiu de les ELECCIONS GENERALS
PIMEC ha presentat davant dels par-
tits amb representació parlamentària al 
Congrés dels Diputats les seves propos-
tes en matèria empresarial. En un debat 
amb motiu de les eleccions generals del 
28-A, celebrat a la seu de la patronal a 
Barcelona, l’entitat ha presentat les seves 
propostes en materia empresarial, agru-
pades en 13 àmbits temàtics: Morositat 
i finançament empresarial, matèria fis-
cal, matèria laboral, formació i ocupa-
ció, política energètica, emprenedoria i 

autònoms, internacionalització i R+D+i, 
infraestructures, contractació pública, 
segona oportunitat, sostenibilitat i medi 
ambient, igualtat i comerç.

En la seva intervenció, el president de PI-
MEC ha instat a tots els partits polítics a 
millorar la situació de les micro, petites 
i mitjanes empreses en temes tan im-
portants com la morositat, establint un 
règim sancionador per incompliment de 
pagament i creant un observatori contra 

la morositat, i ha criticat el cost elevat de 
l’energia, ja que les pimes paguen un dels 
KW/h més cars de tota Europa.

El debat ha comptat amb les participa-
cions de Ferran Bel de Junts per Catalun-
ya, Joan Capdevila d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, Joan López del Partit 
Popular de Catalunya, Montserrat Mín-
guez del Partit Socialista de Catalunya 
Gerardo Pisarello de Catalunya en Comú 
Podem, i Toni Roldán de Ciutadans.

L’empresari Enric Querol ha mort a l’edat 
de 82 anys. Va contribuir enèrgicament a 
l’associacionisme empresarial de la pime 
catalana, primer com a impulsor de La Pa-
tronal de Gavà i després com a fundador 
de l’antiga SEFES i impulsor de la històrica 

fusió de les antigues SEFES i PIMEC, de la 
qual va ser vicepresident. El 2008 va rebre 
la Medalla al Treball President Macià que 
atorga la Generalitat de Catalunya. 

Jesús Carrau, un dels primers impulsors 
de l’antiga patronal SEFES, ha mort als 
88 anys. L’empresari va ser un participant 
actiu en l’estructuració del món associa-
tiu empresarial el 1974, cap al final de la 
dictatura. Membre de la Junta Directiva i 

del Comitè Executiu de SEFES durant vint 
anys, fins a la seva jubilació, va ser un ferm 
defensor de la fusió entre PIMEC i SEFES.  

Per la seva banda, Jaume Alsina, que ac-
tualment era president d’honor del Grup 
Alsina, també ha mort recentment. Alsina 
va ser també un dels socis més emblemà-
tics de l’antiga patronal SEFES, i una per-
sona molt col·laborativa que va ajudar a 
fer més gran l’entitat.  

ENS HAN 
DEIXAT  

Enric Querol,  
Jesús Carrau i 
Jaume Alsina 
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SOM NOTÍCIA...
PIMEC Lleida i  
JARC aconsegueixen  
crear una unitat  
certificadora a Lleida

PIMEC Lleida i els Joves Agricultors i Ra-
maders de Catalunya (JARC) han presen-
tat la unitat certificadora de Lleida, una 
reclamació d’ambdues entitats davant la 
problemàtica que suposa per a les em-
preses lleidatanes no tenir un organisme 
d’aquestes característiques al territori 
i haver d’enviar tota la documentació a 
Barcelona per poder exportar a països 
tercers. Amb la seva creació, s’agilitzaran 
els tràmits i es millorarà la competitivitat 
de les pimes de les comarques de ponent. 

L’acte, que ha tingut lloc a la seu de PI-
MEC Lleida, ha comptat amb la partici-
pació del president de la patronal al terri-
tori, Jaume Saltó, que ha explicat que la 
creació d’aquesta unitat ha estat possible 
“gràcies al treball conjunt i a l’acció de 
lobby de JARC i PIMEC”.

Daniel Boil,  
nou president de  
PIMEC Vallès Oriental

Daniel Boil és el nou president de PIMEC 
Vallès Oriental, després que la Junta Di-
rectiva de l’entitat hagi ratificat el seu 
nomenament.  

Daniel Boil va ser el primer president de 
PIMEC Joves al Vallès Oriental el 2013, i 
des del 2014 pertany a la Comissió Exe-
cutiva del territori, on fins ara era vice-
president i Defensor del Soci. També és 
membre de la Comissió Internacional de 
PIMEC des del 2017. 

El nou president, que pren el relleu de 
Pere Barrios al capdavant de la delegació, 
assegura que arriba “amb la voluntat de 
fer que PIMEC segueixi creixent al Vallès 
Oriental a tots nivells”. Boil ha explicat 
que té el repte de “seguir contribuint a 
millorar la competitivitat de les pimes i els 
autònoms de la comarca i a consolidar PI-
MEC com l’entitat de lobby institucional i 
empresarial més important del territori”. 

 

PIMEC i Mobile World 
Capital renoven el seu 
acord  

PIMEC i Mobile World Capital de Barcelo-
na (MWCapital) han renovat el seu acord 
per impulsar i fomentar la transformació 
digital de les micro, petites i mitjanes em-
preses de Catalunya. La signatura que ha 
donat continuïtat a aquest conveni de 
col·laboració ha anat a càrrec del presi-
dent de PIMEC, Josep González, i del 
CEO de MWCapital, Carlos Grau. 

Ambdues entitats continuaran treballant 
conjuntament en una comissió integrada 
per membres de la patronal i del MWCa-
pital amb l’objectiu de definir les diferents 
accions i iniciatives. A més, s’impulsaran 
de nou les comissions de seguiment que 
realitzaran reunions periòdiques per tal 
d’analitzar el desenvolupament de tots 
els projectes. 
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L’empresari Vicenç 
Moreno, distingit com a 
soci honorari de PIMEC 

Moreno és empresari del sector del me-
tall i president de la Comissió de Medi 
Ambient de PIMEC. Josep González, 
president de PIMEC, ha afirmat que “és 
un veritable orgull poder atorgar aquest 
reconeixement a una persona que ha 
contribuït de forma molt significativa al 
desenvolupament de l’associacionisme 
empresarial a Catalunya”. Aquest acte 
també ha comptat amb la presència del 
director de l’Agència Catalana de Resi-
dus, Josep Maria Tost. 

Vicenç Moreno forma part de la Junta 
Directiva de PIMEC i va ser durant molts 
anys president de la Comissió de Medi 
Ambient de l’entitat. Professor mercan-
til, economista i pèrit químic, Moreno va 
fundar l’any 1971 l’empresa Electroduro-
crom, dedicada als recobriments tècnics.  

Autònoms PIMEC  
organitza una trobada 
amb periodistes i  
presenta el seu nou full 
de ruta 

Autònoms PIMEC ha presentat el seu nou 
full de ruta en el marc d’una trobada amb 
periodistes que ha tingut lloc a la seu de 
PIMEC. El seu president, Miquel Camps, ha 
explicat que Autònoms PIMEC seguirà sent 
l’entitat de referència a Catalunya per a la 
defensa del col·lectiu autònom i que con-
tinuaran treballant a tots nivells per tal de 
protegir aquesta figura davant els obstacles 
burocràtics que ha d’afrontar en l’actualitat. 

Camps també ha exposat que Autònoms 
PIMEC continuarà treballant per aconseguir 
els canvis legislatius necessaris tot participant 
activament a la subcomissió per a l’estudi de 
la reforma del RETA del Congrés dels Dipu-
tats. Així mateix, presentaran les propos-
tes en defensa dels autònoms davant dels 
màxims interlocutors de les administracions 
competents, tant a nivell autonòmic com 
estatal, i vetllaran per la representació insti-
tucional del col·lectiu i la difusió del  coneixe-
ment i posicionaments d’aquest en l’àmbit 
autonòmic, estatal i europeu, establint alian-
ces estratègiques per crear un entorn favo-
rable per posar en marxa projectes i iniciati-
ves empresarials publicoprivades. 

PIMEC assisteix a la  
presentació al Parla-
ment Europeu de les 
propostes de SME  
UNITED per a les
Eleccions Europees 

Un grup de patronals europees de pimes, 
membres totes elles de la Confederació Eu-
ropea de Pimes SME United han presentat al 
Parlament Europeu el seu Memoràndum de 
Propostes per a les Eleccions Europees. 

PIMEC ha estat la única organització empre-
sarial de l’Estat espanyol present a l’acte, al 
qual també han assistit les organitzacions 
de pimes d’Alemanya, França, Itàlia, Holan-
da, Bèlgica i Polònia. Per part del Parlament 
Europeu han participat els representants 
dels diferents grups parlamentaris presents 
al Grup de Treball sobre Pimes (SME Inter-
group) del Parlament Europeu. 

El Memoràndum de Propostes per les Elec-
cions Europees ha estat presentat per la 
Secretària General de la patronal europea 
SME United, Veronique Willems, que ha po-
sat de relleu la força de les pimes europees, 
capaces de mobilitzar uns 160 milions de 
votants, entre empresaris, treballadors i les 
seves famílies. 
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Des de fa molts anys, el marc català de 
relacions laborals ha tingut en la media-
ció laboral una aposta estratègica pel 
que fa a la voluntat d’excel·lir en les rela-
cions laborals i la negociació col·lectiva. 

Des de PIMEC fa temps que tenim clara 
l’aposta per la mediació com a via de 
solució extrajudicial de conflictes 
laborals. L’aposta de la patronal dels 
autònoms, les micro, les petites i les mi-
tjanes empreses és, en aquest sentit, claríssima.

Per a nosaltres, la mediació és un senyal de qualitat, seguretat 
i maduresa de la nostra societat, però, sobretot, d’impuls del 
marc català de relacions laborals, com una eina sòlida que en 
l’actualitat tenim a l’abast per solucionar conflictes o mancan-
ces de manera efectiva i senzilla.

El nostre compromís amb el Tribunal Laboral de Catalunya ve 
de lluny, però cada dia és més ferm, i en l’actualitat comptem 
ja amb més de 30 persones mediadores arreu del territori, 
que des del coneixement expert de la matèria, però amb 
una visió de pime, ajuden dia a dia empreses i persones 
treballadores amb acords ambiciosos que els permeten fer 
front a situacions complexes.

Un cop acabat l’any, és un bon moment per fer balanç del que 
ha estat la mediació laboral durant el 2018. En aquest sentit, 
volem destacar les següents dades pel que fa al Tribunal Laboral 
de Catalunya:

Durant el 2018, s’han realitzat gairebé 900 conciliacions i media-
cions que han arribat gairebé a la xifra de 20.000 procediments.

• Els sectors que més ús han fet del TLC han estat el metall 
(amb un 19%), transports (15%), sanitat (14%), quími-

La mediació laboral: 
UNA REALITAT PRESENT

Ricard Sánchez
Coordinador de PIMEC al Tribunal Laboral de Catalunya
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d’incoació de procediments. 

• Per mida d’empreses, aquelles que tenen menys de 50 
treballadors (autònoms inclosos), suposen un 23% 
dels expedients. Les empreses de 50 a 100 treballa-
dors, un 20%; de 101 a 250 treballadors, un 26%; de 
251 a 500 treballadors, un 14%, i de més de 500, un 
17%. Això demostra que la mediació laboral ja és una eina 
vital en el dia a dia dels autònoms, micro i petites i mitjanes 
empreses.

• Ha augmentat el percentatge d’acords respecte a l’any 
2017, els quals arriben a un 50,53% (+3,97%) dels pro-
cediments, dada que gairebé dobla els resultats d’altres or-
ganismes de solució extrajudicials.

• Finalment, cal destacar que en el que va d’any s’han des-
convocat 34 vagues (7 d’elles de caràcter indefinit), que 
equivalen a 126.623 hores de treball. 

Volem recordar-vos que si algun soci (individual o col·lectiu) rep 
una citació del Tribunal Laboral de Catalunya es pot posar en 
contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a ricard-
sanchez@pimec.org, per tal que un conciliador de PIMEC pugui 
assistir-lo en el procediment.

ques (9%) i neteja (8%), sectors de 
llarga tradició en el si del TLC i en què 
l’activitat d’aquest tribunal ha limitat 
sobre manera la conflictivitat laboral.

• Per temàtiques, els conflictes relacio-
nats amb el salari (23%), jornada/
calendari (18%), incompliments 
del conveni col·lectiu (13%), nego-
ciació col·lectiva/pactes d’empre-
sa (6%), categories professionals 
(5%), han estat les causes principals 
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Des de PIMEC i Fundació PIMEC posem 
al teu abast els Serveis per a la Igualtat.

Ja coneixes els recursos 
i plans disponibles per a implementar 

MESURES PER A LA 

IGUALTAT 
ENTRE DONES I HOMES 
A LA TEVA EMPRESA?

Des de PIMEC i Fundació PIMEC posem Des de PIMEC i Fundació PIMEC posem Des de PIMEC i Fundació PIMEC posem 
Serveis per a la Igualtat.Serveis per a la Igualtat.Serveis per a la Igualtat.

ENTRE DONES I HOMES ENTRE DONES I HOMES 
A LA TEVA EMPRESA?A LA TEVA EMPRESA?

Dissenyats per acompanyar-te i ajudar-te a 
implementar les mesures necessàries per facilitar 

la igualtat professional entre homes i dones, 
qualsevol sigui la mida del teu negoci o pime, 

o sector d’activitat.

RECURSOS
◆ Plans d’igualtat

◆ Mesures d’igualtat

◆ Protocol per prevenir i abordar les 
situacions d’assetjament sexual o 
per raó de sexe

◆ Mesures de conciliació i 
corresponsabilitat

FORMACIÓ
◆ Cursos i píndoles de formació 

contínua professional en matèria 
de recursos humans i igualtat. 

GUIES
◆ Guia per a microempreses. Inserció. 

Integració. Responsabilitat. Igualtat. 
Sostenibilitat. Sensibilitat. Conciliació.

pimecigualtat.org 


