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EMPRESES
Interactius, conèixer els  
usuaris per adaptar-se

PANORAMA
Reptes i oportunitats després 
del registre de jornada.

FEM
Repàs de la 32a edició  
dels Premis Pimes

JOSEP 
GONZÁLEZ
“És un gran honor haver 
rebut la Creu de Sant Jordi”



Com a continuació del I Congrés Internacional de la Dona, 
celebrat a la tardor de 2018, el seminari aprofundirà en: 

INNOVACIÓ | INTERNACIONALITZACIÓ

• Situació de la dona al món econòmic i empresarial. 

• Principals dificultats i obstacles a la plena igualtat de gènere en els 
àmbits de la innovació i la internacionalització

• Identificació de bones pràctiques i línies de treball transversals. 

• Potenciar el treball en xarxa de les dones empresàries i directives com 
a motor del canvi. 

No et quedis sense plaça! 
Estigues alerta de l’agenda d’actes a pimec.org 
per a l’obertura de les inscripcions. 

Més informació: 

Pilar Mínguez | pminguez@pimec.org | T. 93 496 45 00

Viladomat, 174, Barcelona

15 de novembre de 2019
Auditori PIMEC

En línia a l’Agenda 
2030 Nacions Unides



Quan arriba l’estiu, arriba també una nova edició de la PIMEC News. En aquest cas, tot 
fa pensar que encararem les vacances sense tenir un govern espanyol, amb tot el que 
això comporta. És cert que durant tot aquest temps l’economia ha seguit funcionant 
i les empreses hem mantingut un bon ritme, però l’escenari polític no hi ha ajudat. 
Davant aquesta incertesa, demanem que els representants polítics, tant a Espanya com 
a Catalunya, puguin arribar a acords efectius que permetin assolir una estabilitat que 
seria positiva en tots els casos des d’una perspectiva empresarial. De moment, però, 
sembla que caldrà esperar. 

En qualsevol cas, aquest és un número especial de la revista. El passat mes de maig, 
la Generalitat de Catalunya em va guardonar amb la Creu de Sant Jordi per la meva 
contribució a l’enfortiment del teixit empresarial català i a la defensa dels interessos 
de les petites i mitjanes empreses i els autònoms de Catalunya. Rebre la Creu com a 
president de PIMEC és un gran honor, així que m’agradaria compartir-lo amb totes 
aquelles persones que ens han acompanyat al llarg de tot aquest camí. Això també és 
per a cadascú de vosaltres. 

En aquesta edició farem un especial incís en els nous models i entorns de treball, a 
través de dues empreses i una associació que s’han sabut adaptar als canvis econòmics 
i socials que estem vivint en els darrers anys. Explicarem el cas d’Interactius, una em-
presa digital que ajuda els seus clients a conèixer el mercat i la seva tendència a partir 
de dades que recopilen. Coneixerem també Dori Dori, una empresa tradicional de 
pastisseria que s’ha digitalitzat per impulsar el seu negoci i explicarem què són i com 
funcionen els coworkings a través d’una entrevista amb Jordi Silvente, president de 
COWOCAT, l’associació dels coworkings de Catalunya. 

D’una manera més transversal, explicarem què ha comportat l’entrada en vigor del 
registre de jornada a les empreses, una mesura que obliga totes les empreses sense 
excepció a registrar la jornada dels seus treballadors. També abordarem l’economia 
circular, un model alineat amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible, objectius que tant des de PIMEC com des de la Fundació ens hem fet nos-
tres. Precisament, destacarem tota la tasca que ha fet durant aquests darrers mesos 
la Fundació PIMEC i explicarem el Pla 2/15 que vam presentar a Tarragona per tal de 
generar riquesa en el món rural. També repassarem la 32a edició dels Premis Pimes, en 
què hem reconegut les millors iniciatives empresarials de l’any passat.

Des de PIMEC seguirem impulsant l’economia i defensant els interessos del teixit em-
presarial. Ara, però, toca agafar aire i recarregar piles. Que tingueu unes bones vacan-
ces! Ens veiem a la tornada!

EDITORIAL

Josep González i Sala
President de PIMEC



21 de novembre de 2019
Palau Reial de Pedralbes, Barcelona

La formació professional d’un país és possiblement l’element estratègic 
més important per a una societat avançada i de progrés, i per aquest motiu 

Catalunya necessita un model de Formació Professional que actuï com a 
motor de competitivitat i ocupabilitat, i permeti afrontar el nou context de 

transformació del mercat de treball.

PIMEC assumeix l’exigència d’establir un pacte per a la Formació 
Professional, a través de la celebració a Barcelona del “I Congrés de l’FP de 
Catalunya”, que comptarà amb la participació de tots els actors implicats, 
amb l’objectiu de donar un impuls ferm a la Formació Professional com a 

palanca de creixement econòmic i social del país.

EIXOS TEMÀTICS:
Estratègia Formativa en l’era digital

Model d’orientació professional
Rol de l’empresa en la nova FP

Flexibilització de l’FP

Més informació:

o bé: 
Sílvia Miró | smiro@pimec.org

93 496 45 00

Places limitades

Organitza:

Micro, petita i mitjana 
empresa de Catalunya

En línia a 
l’Agenda 2030 
Nacions Unides
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OPINIÓ

Les persones de PIMEC, tot l’equip, ens vam quedar molt tristos. El 12 de 
maig l’Eva va “començar a passar”, a fer aquest camí que tothom haurà de 
fer algun dia.

Diuen que en néixer ens regalen una bossa, on hi ha el nostre “temps”. No 
totes les bosses són iguals. La bossa de l’Eva va resultar ser de les petites.
Una persona jove i una situació injusta, cruel.

Gran amiga, gran professional, gran persona, tot humanitat, excel·lent com-
panya, gran treballadora, magnífica col·laboradora, sempre disposada a aju-
dar tothom i amb un tracte exquisit.

Havia estat la nostra directora de comunicació. El món de la comunicació i el 
de la petita i mitjana empresa l’hem plorat. 

Gran lluitadora, amb moltes ganes de viure. Una malaltia molt dura l’ha fet 
patir molt i al final ha pogut amb ella.

Eva: que la Llum t’acompanyi sempre en el teu camí.
Un dia ens retrobarem!

Ens ha deixat l’EVA

Jordi Esteller
Adjunt a la presidència



D’OBLIGAT COMPLIMENT 
LEGAL PER A TOTES LES EMPRESES! 

LA SOLUCIÓ TECNOLÒGICA 
GRATUÏTA dels socis de PIMEC per al

REGISTRE HORARI

pimec.iAccesos

Per a més informació:

Micro, petita i mitjana 
empresa de Catalunya

Al maig de 2019 entra en vigor la nova normativa que obliga les empreses 
a portar a terme el registre de jornada dels seus treballadors.

Per facilitar l’aplicació d’aquesta mesura, des de PIMEC posem en marxa 
una solució tecnològica online GRATUÏTA PER A SOCIS. 

pimec.iaccesos.com

PER A COMENÇAR A FER SERVIR L’EINA 
REGISTRA’T GRATUÏTAMENT A: 
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CONÈIXER  
ELS USUARIS  

per adaptar-se  
al mercat

Interactius és una empresa catalana que va néixer l’any 2012 de la mà  
dels seus fundadors, el Carlos Ruiz i el Josep Blanco. En els seus inicis, 
 la plantilla constava de quatre persones treballadores, fins a arribar a  

les quinze que són ara mateix. 
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negoci als resultats; per això, una de les 
seves tasques principals és fer una recerca 
i un recull de dades a través d’entrevistes 
en profunditat amb els usuaris, i estudis 
del context en què es troba la compan-
yia, per tal de minimitzar els percentatges 
d’error. Ho fan d’una manera iterativa, 
donat que les tendències canvien i, el que 
avui és una oportunitat de negoci lucra-
tiu, d’aquí un any potser ja no ho serà.

Analitzen el mercat de cada client, estu-
dien la seva competència i els possibles 
canvis de tendències. Amb totes aquestes 

dades, defineixen els punts estratègics i 
detecten les oportunitats de millora i les 
solucions als problemes de les empreses. 

Sobre els seus inicis, el cofundador i COO, 
Carlos Ruiz, explica que els primers anys 
van anar doblant la seva facturació per-
què el boca-orella els va funcionar mol-
tíssim. “Els nostres clients ens han fet 
sempre la millor publicitat”, assegura. A 
més, diu que, avui dia, estan centrats a 
organitzar-se internament per fer-se forts: 
“La idea no és créixer molt en volum, ens 
sentim còmodes amb aquesta estructura 
que és flexible i adaptable als canvis”. 

“A vegades el més difícil de tot és el canvi 
de mentalitat de les companyies, ja que 
normalment tenen una llarga trajectòria 
amb processos superimplantats i molt de-
finits”, constata després de destacar que 
la transformació digital passa també per 
fer entendre als empresaris que el canvi 
de software no és només responsabilitat 
d’un equip IT, sinó que la transformació 
digital s’ha de fer des de dins cap a fora, 
adaptant els processos interns i definint 

Aquesta pime amb oficina al carrer Pau 
Claris de Barcelona ofereix als seus clients 
serveis en disseny estratègic i està espe-
cialitzada en la investigació amb usuaris. 
Connecten les persones amb els produc-
tes i serveis digitals de les empreses: 
• Disseny UX
• Formació
• Outsourcing
• Avaluació de l’experiència
• Estratègia digital 
• Laboratori d’usabilitat

Josep Blanco, amb formació en belles arts, 
lidera el disseny estratègic d’Interactius, 
mentre que Carlos Ruiz, enginyer especia-
litzat en disseny multimèdia i disseny de la 
interacció, s’ocupa del contacte directe amb 
els clients i de noves oportunitats de negoci. 
Juntament amb el seu equip, treballen per 
millorar el model de negoci de les empreses 
a través d’una visió estratègica que consis-
teix en el coneixement dels seus usuaris: els 
seus treballadors i els seus clients potencials. 

Defensen que les pimes que no coneixen 
els seus clients no poden enfocar el seu 

Interactius ofereix els 
seus serveis a una àm-
plia tipologia d’empre-
ses de diferents carac-
terístiques, dimensions 
i sectors, de les quals 
un 30% són pimes.
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les necessitats de les persones involucra-
des en tot l’entorn de l’empresa: tant els 
clients com els treballadors. 

Per posar un exemple, ara mateix estan 
ajudant una empresa a enfocar la visió 

|  INTERACTIUS

adaptació, un híbrid que els permet fer re-
cerca, definició i disseny. “Tenim un ADN 
Agile, però ens hem adaptat i nodrit d’al-
tres metodologies”, comenta Carlos Ruiz. 

A diferència de la seva competència, des 
que Interactius es va fundar el 2012, te-
nen un laboratori que els permet analitzar 
l’experiència dels usuaris quan interac-
tuen, avaluar el seu rendiment, les seves 
percepcions, etc. A més a més, també im-
parteixen formació a les empreses i a les 
acadèmies, quelcom que els serveix com a 
reciclatge intern i constant.

“Interactius va néixer amb la idea que el 
disseny havia d’estar centrat en l’usuari i 
que les persones han d’estar enmig de les 
estratègies empresarials”, conclou, abans 
de manifestar que la companyia es vol 
posicionar com a empresa experta en el 
disseny estratègic: “Gràcies a la recerca i 
a l’anàlisi de dades aconseguim solucions 
que aporten valor real als usuaris. El nos-
tre lema és #NoResearchNoParty”. 

“Tenir una visió estratègi-
ca dona valor a les pimes 
i fa que s’adaptin al mer-

cat. Escoltar els clients 
i els treballadors per 

adaptar-se a les seves ne-
cessitats es tradueix en 

millors resultats”

estratègica dels seus serveis i la definició 
de la seva nova APP. L’objectiu és fer que 
aquesta companyia creixi a través d’un 
augment de les seves vendes, fidelitzant 
els clients actuals i captant nous consumi-
dors. “Cocreem amb ells l’estratègia per 
donar la millor sortida al seu producte. 
Sabem que el que oferirà l’aplicació és el 
que els seus usuaris esperen i necessiten”, 
afegeix el COO i cofundador d’Interactius.

Fa uns mesos es van associar a un grup 
d’empreses amb l’objectiu d’ajudar el 
teixit productiu que conformen les micro, 
petites i mitjanes empreses i el sector in-
dustrial, que “requereixen d’una transfor-
mació tecnològica i digital de forma imme-
diata perquè en un futur pròxim no tinguin 
problemes d’adaptació al mercat”. 

L’aplicació de la metodologia Agile:
En relació a la metodologia Agile -que con-
sisteix en la divisió del treball en diverses 
fases productives en projectes que reque-
reixen flexibilitat i rapidesa- han fet una 
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DORI DORI

La fàbrica de Dori Dori a Badalona està 
totalment automatitzada. El seu CEO, Franc 
Andreu, explica que treballen per continuar 
aprenent i beneficiant-se del que la digitalització 
pot aportar a la seva empresa de brioixeria 
tradicional.

DORI DORI 
Tecnologia 

4.0 per 
impulsar  
el negoci

La transformació digital de les empreses i la 
innovació són elements claus per al creixe-
ment i el desenvolupament dels negocis i, 
fins i tot, per a la supervivència d’alguns 
d’ells. Adaptar-se a les exigències del mer-
cat i dels clients requereix, en aquest sentit, 
un canvi de model de negoci per tal de mi-

llorar la competitivitat i la qualitat dels pro-
ductes o serveis de les empreses. 

Dori Dori és una pime catalana que pro-
dueix brioixeria tradicional com:
• Ensaïmades
• Croissants
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8 botigues a Barcelona, 4 a Terrassa, 
2 a Cornellà, i 1 a Badalona, Grano-
llers, Mataró, Sabadell, Martorell, St. 
Andreu de la Barca, Esparraguera, 
Cardedeu, Malgrat, Roses, St. Celoni 
i Viladecans

Aquests punts de venda estan especialit-
zats en l’elaboració de diferents formats 
de caixes que permeten escollir entre 50 
varietats diferents de brioixeria amb un 
gust excel·lent i a un preu competitiu. 

Pel que fa a la seva història, aquesta em-
presa va ser fundada per Juan Antonio 
Benito l’any 1986 amb el nom Dori Dori 
SA, amb l’objectiu d’acollir l’activitat de 
negoci que ell mateix gestionava des de 
feia anys i que consistia en l’elaboració 
de la brioixeria que comercialitzava a la 
província de Barcelona. Amb el pas del 
temps, va créixer en vendes i resultats 
gràcies a la qualitat dels seus productes 
de diferents marques, que van començar 

a ser coneguts al mercat. Això va per-
metre a la companyia ampliar el negoci i 
expandir-se arreu de Catalunya amb una 
xarxa de distribuïdors que feien tasques 
comercials, de logística i administrati-
va per als diferents punts de venda. Per 
motius de salut, el fundador va vendre 
l’empresa a finals de l’any 2009, quan va 
ser adquirida per Mario Franqués i Franc 
Andreu, els seus actuals propietaris, que 
li van donar el nom de Dori Dori Pastisse-
ria Tradicional SL. 

Prenent el relleu de l’activitat que aquesta 
pime havia fet fins aleshores i incorporant 
al seu actiu el personal i la maquinària, 
van aprofitar l’oportunitat de crear una 
categoria de productes alimentaris, dins 

|  DORI DORI

• Xuixos
• Napolitanes
• Ulleres

Així com productes de campanya:
• Panellets
• Coques de Sant Joan
• Tortells de Reis
• Bunyols de Quaresma

Tots tenen diferents acabats per aconse-
guir una gran varietat segons el farcit i 
el bany que tinguin, com per exemple de 
crema, de xocolata, o amb encenalls.

Actualment, fa unes 25.000 pastes cada 
hora a la seva planta industrial de 2.000 
m2 situada a Badalona. A més, aquesta 
empresa compta amb 27 botigues arreu 
del territori català on venen els seus pro-
ductes, que elaboren diàriament, i n’as-
seguren la qualitat a través dels com-
promisos amb la garantia alimentària, la 
innovació i el medi ambient. 

Dori Dori produeix 
aproximadament 

25.000 pastes cada  
hora a la seva planta 
industrial de 2.000 m2
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En relació al procés de transformació 
digital que va fer l’empresa de la mà de 
PIMEC, diu que “el canvi ha estat molt 
profund i ha afectat tots els processos 
productius, perquè s’ha passat de tenir 
una fàbrica en bona mesura desconegu-
da a tenir una gran visibilitat i predictibi-
litat de tot el procés productiu”. Andreu 
afegeix que, ara mateix, disposen de 
moltes dades que han anat transformant 
en informació valuosa i que els permeten 
millorar l’eficiència global de la fàbrica.
 
Franc Andreu creu que el programa de di-
gitalització de PIMEC ha estat fonamental 
en aquest procés de transformació: “Ha 
estat el catalitzador que necessitàvem per 
abordar aquesta qüestió tan complexa. 
L’acompanyament en el procés i l’inter-
canvi de visions va enriquir molt el resul-
tat”, comenta després de destacar que 
el seu Overall Equipment Effectiveness 
(OEE), indicador que utilitzen per mesurar 
l’eficiència global de la fàbrica, ha millorat 
notablement la reducció de les aturades 
no planificades en la maquinària, majori-
tàriament provocades per avaries. Això ha 
estat possible gràcies a un manteniment 
preventiu i predictiu que la informació del 
propi sistema proporcionava.

d’un sector ampli on els fabricants esta-
ven bastant polaritzats. D’una banda, hi 
havia poques empreses de dimensió gran 
o multinacionals; i, de l’altra, existien 
nombrosos col·lectius de fabricants petits 
i mitjans que no havien actualitzat encara 
els seus processos i, per tant, continua-
ven produint sense adoptar mesures que 
els permetessin obtenir els beneficis que 
poden generar les noves tecnologies. 

La fàbrica de Dori Dori a Badalona està 
totalment automatitzada, fet pel qual la 
major part dels treballadors de la plantilla 
van haver de formar-se per aprendre a 
utilitzar la maquinària i deixar enrere una 
feina manual, repte que també va supo-
sar un canvi total de mentalitat. 

El seu CEO, Franc Andreu, que forma 
part de Dori Dori des de l’any 2009 i és 
accionista de l’empresa, explica que tre-
ballen per continuar aprenent i per be-
neficiar-se del que la digitalització els pot 
aportar. Fins ara s’han centrat en el que 
s’anomena Indústria 4.0, però progresi-
vament volen explorar els beneficis que 
pot tenir la digitalització en altres àrees 
funcionals com el màrqueting, les vendes 
o l’administració.

 
“Gràcies a la transformació digital dispo-
sem de molta més informació de la prò-
pia fàbrica, ara la coneixem millor. Hem 
constatat coses que intuíem i n’hem des-
cobert de noves”, conclou el CEO de Dori 
Dori, que assegura que moltes d’aques-
tes troballes els han permès actuar en 
àrees com la gestió de residus, millorant 
l’eficiència en el consum energètic i im-
plementant pràctiques més respectuoses 

Centrats en l’anomena-
da Indústria 4.0, ex-

ploren altres beneficis 
de la digitalització en 

àrees com les vendes o 
el màrqueting
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“LA FAMÍLIA 
COWORKING SEGUEIX 

CREIXENT; cada vegada 
més pimes i autònoms 

utilitzen aquests espais”

arreu del territori català; totes les activi-
tats que es desenvolupen, més de 3.700, 
són de pimes i autònoms. En un cowor-
king mitjà, s’hi pot arribar a generar un 
volum de negoci de dos milions d’euros 
aproximadament.

Els valors de l’associació es basen en con-
ceptes de models sostenibles que dema-
na la societat actual com: la reputació, la 
responsabilitat, l’honestedat, la toleràn-
cia i la cooperació. A Cowocat segueixen 
creixent i, entre altres espais, recentment 

|  ENTREVISTA A JORDI SILVENTE, SOCI GERENT D’ALPHA ESPAI COWORKING 

El Jordi Silvente és soci gerent 
d’ALPHA Espai Coworking al ba-
rri del Poble Nou de Barcelona i 
president de l’Associació Cowo-
cat. Després de treballar en dues 
multinacionals, on va créixer per-
sonalment i professionalment, 
va iniciar la seva etapa d’empre-
nedoria. Juntament amb un grup 
de vuit persones més, que també 
van apostar per un canvi en les 
seves trajectòries, van fer reali-
tat la creació d’aquesta associació 
perquè creien que era un actor 
necessari en la transformació la-
boral cap al treball del futur.

Cowocat és una associació sense ànim 
de lucre que va néixer amb la voluntat 
de representar el concepte coworking 
entre els diferents espais i formats que 
existeixen a Catalunya. El seu objectiu és 
unir els espais i les figures de l’àmbit del 
coworking per poder relacionar-les de 
forma més efectiva i crear un teixit asso-
ciatiu entre els diversos professionals que 
doni lloc a noves idees i projectes. 

En total, Cowocat compta actualment 
amb 55 espais de coworking en actiu 
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|  ENTREVISTA A JORDI SILVENTE, SOCI GERENT D’ALPHA ESPAI COWORKING 

han donat la benvinguda a: Local Cowor-
king a Guissona, l’associació CEI Balaguer 
a les terres de Ponent, Bits and Books a 
Barcelona, etc. 

Quin tipus de professionals treballen 
als espais de coworking?
Si fa uns anys gran part dels professio-
nals que feien ús d’aquests espais eren 
gent estrangera que venia a treballar a 
Barcelona, ara mateix hi ha una majoria 
de professionals autònoms i, sobretot, 
d’empreses de 2-3 persones que estan 
començant un negoci. També hi ha em-
preses que lloguen l’espai per deslocalit-
zar treballadors. En relació als sectors o 
tipus de feina, el 70% dels professionals 
són dissenyadors gràfics, traductors, pro-
gramadors web, arquitectes i persones 
que es dediquen al màrqueting i a la pu-
blicitat digital. Tenim com a repte arribar, 
també, a l’entramat de les micro, petites 
i mitjanes empreses que no estan ni en 
grans ciutats ni en petits pobles, sinó en 
poblacions mitjanes.

Quins beneficis comporta treballar a 
espais compartits?
L’adaptació a les noves tendències de 
treball, l’estalvi de costos, la millora del 
medi ambient, ajudar a diferenciar el lloc 
de treball respecte dels espais de la vida 
personal, fomentar el networking i la ge-

neració de més oportunitats de negoci. A 
més de propiciar canvis positius d’impac-
te social i laboral.

Quin és el distintiu dels vostres 
coworkings?
Cowocat potencia les oportunitats dels 
espais en diferents àmbits com la dina-
mització, clau en la diferenciació del con-
cepte coworking. Els professionals que 
formen part de l’associació fan seu l’es-
pai, cosa que crea comunitat d’una for-
ma natural a través de la convivència i de 
compartir coneixements. Hi ha diferents 
fases que experimenten les persones que 
treballen en aquests llocs de feina: En 
una primera fase fan seva la taula i el seu 
espai de treball, la fase dos consisteix a 
fer de les persones d’altres empreses els 
companys de feina, i en la tercera fase 
fan seu l’espai de coworking.

Els nostres associats el que demanen és, 
sobretot, visibilitat i suport. Ho aconse-
gueixen a través de diferents eines com 
les xarxes socials i participant en fires com 
el BizBarcelona o el saló de treball per a 
joves. Treballem per explicar el nostre 
projecte a com més gent millor, i moltes 
persones se sorprenen de tot el que fem i 

s’enduen una visió molt més positiva dels 
espais de coworking.

Quins reptes de futur contempleu?
Ens mostrem optimistes de cara al futur, 
creiem que la família Cowocat seguirà 
creixent. Hem participat en dos projectes 
europeus de coworking i esperem par-
ticipar en molts més. Com a aposta de 
futur, tenim convenis actius amb centres 
de Formació Professional i amb universi-
tats, i volem seguir impulsant el projecte 
Cowocat rural, que va néixer de manera 
conjunta amb l’Ajuntament de Riba-roja 
d’Ebre i del Consell Comarcal de la Ribera 
d’Ebre, a través del Fons Europeu de Des-
envolupament Regional (FEDER). Un altre 
objectiu que ens marquem és el d’acon-
seguir recursos per fer realitat un obser-
vatori que reculli dades d’interès per als 
associats i la resta de persones que fan 
coworking. 

Qui forma l’equip de Cowocat?
La Junta Directiva de Cowocat està for-
mada per set persones, amb represen-
tants del territori. Encara que qualsevol 
membre que formi part de Cowocat pot 
fer propostes i participar en els projectes 
de l’associació.

“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...

Lagupres celebra els 
seus 15 anys

La pime tarragonina de neteja industrial 
Lagupres ha celebrat enguany el seu 15è 
aniversari a les instal·lacions de la Cambra 
de Comerç de Tarragona. A l’acte de ce-
lebració, les principals empreses del teixit 
industrial químic tarragoní i nacional van 
donar suport a la companyia.

La presidenta de la Cambra de Comerç de 
Tarragona, Laura Roigé, va presidir aquest 
esdeveniment, acompanyada de represen-
tants de les empreses de CEPSA, Repsol, 
i Inovyni Dow; així com del president de 
l’Associació d’Empreses de Servei de Ta-
rragona (AEST).

Durant l’acte, que va moderar el director 
de l’Indicador d’Economia Daniel Reven-
ga, Lagupres va anunciar una jornada 
de portes a la seva planta del polígon de 
Constantí, on es faran diverses demostra-
cions dels serveis tècnics i de les activitats 
més rellevants que duen a terme.

El mig segle  
d’Aquacenter
El Grup Aquacenter de Santpedor ha cele-
brat recentment el seu 50è aniversari des 
que va ser creada l’any 1968 a Fonollosa, 
a la comarca del Bages. 

Des dels seus orígens, aquesta pime cata-
lana ha anat creixent i ha anat diversificant 
la seva activitat fins a arribar en l’actua-
litat a estar formada per diverses empre-
ses: Catalana de Perforacions, Elèctrica 
Pintó, Clor EP, Comelsa, Domini Ambien-
tal, Webdom, Camp Solar, i FCO Under 
Ground.

A l’acte de celebració, que ha tingut lloc 
a la seu de la mateixa empresa a Santpe-
dor, hi han assistit els més de 200 treballa-
dors en plantilla i diverses autoritats com 
la consellera d’Empresa i Coneixement, 
Àngels Chacón; el president del Consell 
Comarcal, Agustí Comas, i els alcaldes de 
Santpedor i de Fonollosa, Xavi Codina i 
Eloi Hernàndez. 

AMEC celebra 50 anys 

Més de 250 representants de la indústria 
han participat en l’acte del 50è aniversari 
de l’associació de les empreses industrials 
internacionalitzades, AMEC, en el qual 
s’han definit els grans reptes del present i 
els escenaris de futur. 

En l’acte han participat la ministra d’In-
dústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto; 
la consellera d’Empresa i Coneixement, 
Àngels Chacón, i el president d’Amec, 
Pere Relats, entre altres personalitats. 

Amec promou des de fa 50 anys l’expor-
tació, la internacionalització i la innovació 
de les empreses espanyoles i contribueix 
a generar un entorn que impulsa la seva 
competitivitat internacional. N’és el pre-
sident l’empresari Pere Relats, que l’any 
passat va guanyar la medalla de reco-
neixement empresarial de PIMEC. 
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Supermercats Llobet 
arriba a la seixantena

Grup Llobet ha reunit mig miler de perso-
nes en la celebració del seu 60è aniversari 
amb una gran festa al Celler Abadal, a 
la qual van assistir els treballadors i les 
seves famílies, així com amics i membres 
de la família Llobet-Vendrell i altres col·la-
boradors de l’empresa. El seu director 
general, Ignasi Llobet, va fer un discurs 
d’agraïment davant els assistents a l’es-
deveniment, tot destacant que aquesta 
celebració era un reconeixement a totes 
aquelles persones que han fet possible 
l’arribada del grup a la sisena dècada. 

Després d’anys de creixement, el grup 
arriba avui dia als més de 300 empleats 
i a una quarantena de supermercats 
al Bages, el Berguedà i el Solsonès. En 
l’actualitat Grup Llobet – dirigit pel seu 
president, Ramon Llobet, i el seu fill Igna-
si– centra la seva activitat en la distribució 
alimentària, tenint sempre presents tres 
valors que són els pilars fonamentals de 
l’empresa: la salut, el gust i la proximitat. 

Estabanell i el Gremi 
d’Instal·ladors del Vallès 
Oriental fomenten 
l’energia sostenible

El Gremi d’Instal·ladors del Vallès Orien-
tal, que agrupa 400 empreses del sector, 
i la pime Estabanell Energia han signat un 
acord de col·laboració per fomentar les 
instal·lacions d’alta eficiència energètica. 
Ambdues entitats promouran serveis de 
manteniment preventiu i correctiu de les 
instal·lacions, així com equipament elèc-
tric que utilitzi gas natural com a com-
bustible. A més, aquest conveni també 
preveu la divulgació conjunta de bones 
pràctiques en l’àmbit de l’eficiència i l’es-
talvi energètic i de l’ús responsable de 
l’energia.

D’altra banda, el gremi i l’empresa tam-
bé s’han compromès a treballar plegats 
per fomentar la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques i d’equips de climatització 
d’alta eficiència energètica adreçada a 
l’autoconsum d’empreses i d’habitatges.

Printmakers aposta 
pels cendrers ecològics

El grup de solucions gràfiques repartirà 
gratuïtament cendrers ecològics durant 
els mesos de juliol i agost a les platges de 
Barcelona per tal de contribuir a la reduc-
ció del nombre de burilles, elements que 
inclouen components tòxics i que triguen 
més d’una dècada a degradar-se. 

Els cendrers, dissenyats i elaborats amb 
tinta ecològica i cartó 100% reciclat, te-
nen un codi QR imprès que enllaça a un 
vídeo en el qual es detallen les instruc-
cions per muntar-lo. 

Els cendres ecològics es poden recollir de 
forma gratuïta en els dos centres de tre-
ball que l’empresa té a Barcelona i en els 
restaurants d’El Rey de la Gamba. 



PIMECNEWS 57  |  JULIOL 2019

PANORAMA 

El passat 16 de maig la Generalitat de Ca-
talunya va concedir la Creu de Sant Jordi 
2019 al president de PIMEC, Josep Gon-
zález i Sala. Es tracta d’un distintiu que 
el Govern atorga cada any a diferents 
personalitats i entitats pels seus mèrits i 
serveis a Catalunya. 

La Creu de Sant Jordi és un dels màxims 
reconeixements que pot rebre una perso-
na per part de la Generalitat de Catalun-
ya. Aquesta distinció que es va crear el 
1981 amb la finalitat de distingir les per-
sones naturals o jurídiques que, pels seus 
mèrits, hagin prestat serveis destacats a 
Catalunya.

Josep González va rebre aquest guardó 
per la seva contribució a l’enfortiment del 
teixit empresarial català. La Generalitat 
de Catalunya agraeix així el seu liderat-
ge, que ha influït significativament en la 
millora de la competitivitat, el creixement 
i la internacionalització del país. Es tracta 

d’un reconeixement a la seva tasca com 
a president de la patronal PIMEC, des 
d’on ha representat i defensat amb gran 
implicació els interessos de les petites i 
mitjanes empreses i dels autònoms i les 
autònomes de Catalunya.

Què ha suposat per vostè rebre 
aquest guardó per part de la Genera-
litat de Catalunya?
Estic molt agraït i satisfet per l’atorga-
ment d’aquesta distinció. Rebre la Creu 
de Sant Jordi per contribuir a enfortir el 
teixit de les micro, petites i mitjanes em-
preses i dels professionals autònoms de 
Catalunya, és un gran honor i un orgull 
com a President de PIMEC.

Aquest és un reconeixement al treball i 
a l’esforç de tants anys de totes les per-
sones que formem part de PIMEC i que 
diàriament posem el nostre granet de so-
rra per ajudar a les pimes i a les persones 
autònomes de Catalunya a fer créixer els 

seus negocis, millorar la seva competitivi-
tat i a solucionar els seus problemes quo-
tidians. A través de la nostra xarxa de 18 
seus, delegacions i oficines repartides per 
tot Catalunya i una a Brussel·les, comp-
tem amb el suport de socis individuals i 
de més de 300 gremis i associacions em-
presarials, amb les quals treballem mà a 
mà per donar veu a les micro, petites i 
mitjanes empreses i els professionals au-
tònoms. 

|  ENTREVISTA A JOSEP GONZÁLEZ I SALA, PRESIDENT DE PIMEC

“ÉS UN HONOR REBRE 
LA CREU DE SANT 

JORDI per haver ajudat a 
enfortir el teixit de pimes i 
autònoms de Catalunya”

“Aquesta distinció 
ens motiva a seguir 

treballant a través de les 
cadires de representació, 

comissions de treball, 
sectorials i territoris”
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Per quin motiu creu que el Govern ha 
decidit atorgar-li aquesta distinció?
Crec que la Generalitat ha volgut posar 
en valor la nostra tasca com a patronal. 
PIMEC va néixer l’any 1997 de la fusió de 
PIMEC i SEFES, que van unir els seus es-
forços per crear una confederació patro-
nal única, forta i representativa. Al llarg 
de la seva existència, PIMEC ha aconse-
guit fites històriques d’una transcendèn-
cia importantíssima per a les pimes i els 
autònoms, no només els de Catalunya. 
Per posar només uns quants exemples, es 
poden destacar totes les millores aconse-
guides en relació a la Llei de Contractació 
Pública i el recent acord sobre represen-
tativitat patronal que contempla la unitat 
d’acció i la paritat institucional entre les 
dues organitzacions empresarials catala-
nes més representatives.

D’altra banda,  PIMEC ha estat membre 
fundador i s’ha sumat a la Plataforma Py-
mes, l’organització empresarial intersec-
torial que representa més de 2 milions de 
pimes i professionals autònoms i que tre-
balla conjuntament amb diferents patro-
nals de tot l’Estat amb l’objectiu d’atorgar 
a les petites i mitjanes empreses el prota-
gonisme i rellevància que els correspon.

Aquesta distinció suposa una motivació 
més per continuar treballant, com hem 
fet fins ara, a través de les nostres cadi-
res de representació, de les nostres co-
missions de treball, de les sectorials, i des 
dels territoris.

Dedica a algú la seva Creu de Sant 
Jordi?
A totes les persones que conformen les 
513.320 pimes de Catalunya i als 551.604 
professionals autònoms catalans, que re-
presenten el 99,8% del teixit productiu i 
suposen el motor de l’economia catalana. 
I a la meva família, que sempre ha estat al 
meu costat al llarg de la meva trajectòria 
al capdavant de PIMEC.  

Josep González i Sala (Llimiana, 
1945). Va cursar estudis econòmics 
i està diplomat en alta direcció per 
l’IESE. En la seva trajectòria com a 
empresari, va fundar i va estar vin-
culat a diverses empreses relaciona-
des amb les telecomunicacions, la 
indústria i el comerç internacional. 

En l’actualitat és president de la 
confederació empresarial PIMEC 
i de la Fundació Privada PIMEC, 
i també exerceix com a vicepre-
sident d’SME United (patronal 
europea de les petites i mitjanes 
empreses) i de la Plataforma Mul-
tisectorial Contra la Morositat 
(PMcM).  
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de reacció, el teixit productiu s’ha hagut 
d’adaptar a aquesta mesura, obligatòria 
per a totes les empreses amb indepen-
dència de la seva mida o facturació i que 
afecta al registre de jornada de totes les 
persones treballadores que hi estiguin 
vinculades en virtut d’una relació laboral 
ordinària, al marge de la seva categoria o 

El 12 de maig ha entrat en vigor l’obli-
gació continguda al Capítol II del Reial 
Decret 8/2019, de 8 de març, de mesu-
res urgents de protecció social i de lluita 
contra la precarietat laboral en la jornada 
de treball, per la qual totes les empreses 
han d’establir un sistema de registre diari 
de la jornada laboral. Sense gaire marge 

Reptes i opor-
tunitats després 

del REGISTRE 
DE JORNADA

Des de fa uns mesos, 
totes les empeses 

independentment de 
la seva dimensió, han 
d’establir un sistema 
de registre diari de la 

jornada laboral.

lloc de prestació efectiva de serveis. 

La llei indica que el registre ha de conte-
nir necessàriament l’hora concreta d’inici 
i finalització de jornada i és convenient 
que s’apuntin les pauses diàries en cas 
que aquestes no vinguin ja determinades 
en acord d’empresa o contracte. A més a 
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més, la normativa no estableix una mo-
dalitat específica de sistema de registre 
(telemàtic o en paper), sinó que es limita 
a assenyalar que s’ha de dur a terme dia 
a dia i incloure necessàriament el mo-
ment d’inici i finalització, amb l’objectiu 
de fomentar l’autoregulació mitjançant 
la negociació col·lectiva ja sigui sectorial 
o per acord d’empresa. Per últim, aquest 
registre s’haurà de conservar, un mínim 
de quatre anys, en qualsevol mitjà que 
garanteixi la seva preservació fiabilitat i 
invariabilitat a posteriori del seu contin-
gut i seran les persones treballadores, els 
seus representants i la Inspecció de Tre-
ball qui tindran dret a accedir-hi en qual-
sevol moment. 

A grans trets, i sense entrar més al de-
tall de la normativa, aquestes són les 
principals característiques de la mesura 
que ha caigut amb tot el seu pes sobre 
la totalitat de les empreses de l’Estat, des 
de micropimes amb menys de 5 treballa-
dors fins a grans corporacions amb més 
d’un miler. En aquest sentit, el fet que no 
s’hagi concedit cap pròrroga en la seva 

Cada vegada hi ha 
més feines que tenen 
circumstàncies molt 
particulars i el fet 

d’introduir un sistema 
rígid que obligui a un 
control estricte de les 
hores treballades pot 

suposar un fre a aquests 
nous models

Una solució a l’abast  
de l’associat

Amb l’entrada en vigor de la nor-
mativa, PIMEC ha posat a dispo-
sició dels socis una solució tec-
nològica gratuïta 100% cloud, 
accessible tant des de dispositius 
mòbils com de smartphones i tau-
letes, o des d’un ordinador per-
sonal. La solució, que permet el 
registre de jornada des de l’app 
i la web, una definició d’horaris i 
calendaris i el seguiment dels mar-
catges, entre d’altres, ja l’estan 
utilitzant més de 1.800 empreses 
a tot Catalunya. 

entrada en vigor ha fet que les petites i 
mitjanes empreses, sovint amb estructu-
res més ajustades i menys recursos hagin 
tingut més dificultats per adaptar-s’hi, i 
més quan es tracta de mesures rígides i 
legislades sense l’acord amb el món em-
presarial.

Cap a quin model volem anar? 
Dissenyar sistemes amb l’objectiu d’evitar 
el frau laboral són mesures benvingudes. 
De tota manera, cal tenir present que la 
societat avança cap a nous models de 
treball, cada vegada hi ha més feines 
que tenen circumstàncies molt particu-
lars i el fet d’introduir un sistema rígid 
que obligui a un control estricte de les 
hores treballades suposa un fre a aquests 
nous models, bastats en la flexibilitat i la 
conciliació de la vida familiar i laboral. De 
fet, aquesta normativa encara s’identifi-
ca amb el fordisme, que es basa amb el 
presencialisme, quan cada vegada és més 
freqüent el treball a distància o mòbil. 

Potenciar la coresponsabilitat entre la 
empresa i les persones treballadores i 
fomentar el seu compromís és un dels 
camins per acabar millorant la producti-
vitat a tots nivells. L’ambient de treball 
orientat a resultats (ROWE – Results 
Only Work Environment), per 
exemple, centrat a mesurar 
l’acompliment de cada tre-
ballador en cada un dels seus 
projectes i no en la mesura del 
temps que ocupa a l’oficina 
pot ser una de les vies. En 
aquest model, l’horari és 
lliure i el treball s’orien-
ta a obtenir la màxima 
productivitat. I com 
aquest, vexisteixen 
altres models que 
també anirien en 
aquesta línia i 
que permetrien 
canviar l’actual 

paradigma i aconseguir tendir la balança 
cap a la qualitat i la quantitat de feina 
desenvolupada pels equips de treball i no 
un simple registre d’hores de presència. 
No hem d’oblidar que la persona treba-
lladora no és un recurs més de l’empresa, 
si no que és la part més important i la que 
dona sentit a la seva activitat.
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la reutilització de recursos i l’aprofitament 
dels cicles del producte sigui el que real-
ment compta. I aquí és on apareix el que 
es coneix com a economia circular. Si fins 
ara la majoria de productes tenien una vida 
lineal, amb un inici i un final, l’economia 
circular proposa reutilitzar, reparar, rema-
nufacturar i reciclar tots els materials i els 
productes per evitar consumir noves ma-
tèries primeres. Per aquest motiu, els pro-
ductes s’han de dissenyar tenint en compte 
que siguin fàcilment reparables, desmunta-
bles, que el material dels components sigui 
homogeni per facilitar-ne el reciclatge, que 
siguin més eficients quant a consum ener-
gètic i que generin la mínima quantitat de 
residus possible. L’objectiu final: assolir la 
sostenibilitat, eficiència i optimització en 
l’ús dels recursos per tal de causar el mínim 
impacte al planeta. 

L’impacte d’aquest nou model econòmic és 
tal que l’Assemblea General de l’Organit-
zació de les Nacions Unides, a través de la 
seva Agenda 2030 proposa, entre els seus 
17 Objectius de Desenvolupament Soste-

Els recursos naturals que ens ofereix el 
món estan cada vegada més a prop d’es-
gotar-se. És una realitat. Fa temps que va 
començar el compte enrere i, avui dia, es-
tem més a prop d’arribar a un punt de no 
retorn per al nostre planeta. La societat, les 
administracions i les empreses són els ac-
tors que han de posar fil a l’agulla per tal 
de disminuir la pressió sobre la demanda de 
les matèries primeres i posar en valor con-
ceptes com l’allargament de la vida útil dels 
productes i la importància del reciclatge. I 
és en aquest punt que apareix el concepte 
d’economia circular. 

L’economia circular es basa principalment 
en un canvi d’enfocament de la forma ha-
bitual de fer les coses. Es tracta de canviar 
la mentalitat plenament instaurada del pro-
duir-consumir-llançar a una altra en què 

Un model per 
tancar el cercle 

ECONOMIA  
CIRCULAR:  
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Cal destacar també les oportunitats de 
negoci que genera aquesta forma de ges-
tió,  a partir de la creació de productes o 
serveis nous que no es trobin encara en el 
mercat o que introdueixin diverses varia-
cions respecte de la manera com sempre 
s’han fet aquests productes o serveis, de 
manera que incorporin aquest nou model 
de gestió i captin una demanda emergent 
d’aquests béns.

nible (ODS), tres objectius relacionats amb 
l’aplicació de l’economia circular a l’empre-
sa. Paral·lelament, la Unió Europea també 
està invertint recursos perquè aquest canvi 
es faci realitat i està desplegant programes 
per canviar el paradigma a escala europea. 
També la Generalitat de Catalunya, a través 
del seu Observatori d’Economia Circular, vol 
esdevenir el node de referència a Catalunya 
pel que fa al coneixement i la informació en 
economia circular, amb la voluntat de donar 
coherència i visibilitat als esforços que s’es-
tan duent a terme des de diferents nivells.

Com poden aplicar-la les pimes?
És imprescindible tenir en compte que, a 
banda dels conceptes lligats a la sostenibi-
litat, l’economia circular és una oportunitat 
per a les empreses per produir millor, re-
duir costos i trobar nous models de negoci. 
Segons diferents estudis europeus, el 40% 
dels costos de les empreses es destinen a 
les matèries primeres i, d’aquest, el 50% 
són costos energètics i de consum d’aigua. 

 El 40% dels costos de 
les empreses es destinen 
a les matèries primeres 
i, d’aquest, el 50% són 
costos energètics i de 

consum d’aigua

El fet que les empreses desenvolupin 
accions enfocades a dependre menys 
d’aquestes matèries primeres o a opti-
mitzar la gestió energètica, revertirà, sens 
dubte, en un estalvi de despeses directes 
que ens convertirà en pimes més competi-
tives. Per a una pime, aquest enfocament 
cal fer-lo principalment per tres raons igual 
d’importants: la primera, fer un producte 
o oferir un servei sostenible; la segona, re-
duir els costos, i la tercera, trobar noves 
línies i oportunitats de negoci. 

Aquesta reducció dels costos pot venir prin-
cipalment per l’estalvi de matèries prime-
res, l’ús eficient dels recursos emprats en 
la producció, i la reducció o eliminació dels 
costos de tractament dels residus.

El treball de PIMEC i la  
Fundació PIMEC
L’entitat, conscient de l’impacte que pot 
suposar l’economia circular en el teixit em-
presarial, ha presentat un informe que ana-
litza tres casos d’èxit d’empreses catalanes 
amb activitats i projectes propis d’econo-
mia circular, i que ha elaborat l’Observatori 
de PMEC. El document posa el focus sobre 
les empreses Picvisa, Manufacturas Arpe 
i Copiral, que tenen en l’aprofitament de 
productes utilitzats i en el reciclatge la seva 
principal activitat. L’empresa de la Catalun-
ya Central Picvisa, per exemple, selecciona 
per a visió artificial de residus urbans; la 
pime maresmenca Manufacturas Arpe, en 
canvi, té un projecte de reciclatge de tova-
lloles ja usades, mentre que la lleidatana 
Copiral es dedica al reciclatge de productes 
alimentaris per a produir pinso.

La patronal està compromesa amb l’eco-
nomia circular a partir de tres eixos. Per 
una banda, amb el Programa d’Economia 
Circular, que consisteix en la prestació de 
serveis a pimes que volen incloure en el seu 
model de negoci alguns conceptes de cir-
cularitat; per l’altra, amb la creació d’una 
eina d’Autodiagnòstic de Circularitat per a 
pimes i, finalment, amb la Fundació PIMEC. 
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PIMEC reconeix les millors 
iniciatives empresarials en la 

32A EDICIÓ DELS  
PREMIS PIMES 

 El sopar va comptar amb la presència del president de la Generalitat, 
la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, el president del Parlament i 

l’alcaldessa de Barcelona, entre altres personalitats.
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Un miler de persones del món econòmic, 
empresarial i polític s’han donat cita aquest 
dilluns, 17 de juny, a la Sala Oval del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya, per reconèixer, 
un any més, les millors iniciatives empresa-
rials. Josep González, president de PIMEC, 
n’ha estat l’amfitrió i Quim Torra, president 
de la Generalitat, ha presidit la 32a edició 
dels Premis Pimes. L’acte també ha comptat 
amb la presència de la ministra d’Indústria, 
Comerç i Turisme, Reyes Maroto, el presi-
dent del Parlament de Catalunya, Roger To-
rrent, i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

En el seu parlament, el president de PIMEC 
ha volgut felicitar, en nom de la Fundació 
PIMEC, “el compromís del teixit empresa-
rial per ajudar a fer realitat la tasca social 
del programa emppersona i per contribuir 
a implantar l’Agenda 2030 i els ODS en 
l’entorn de les nostres empreses, per un 
creixement econòmic més sostenible”.

construir veritables ponts de diàleg i arribar 
a acords sense deixar-se influir per amena-
ces i desitjos irresponsables”.

Per la seva banda, el president de la Ge-
neralitat ha clausurat l’acte felicitant els 
empresaris, emprenedors i autònoms de la 
sala “per ser els encarregats de generar la 
riquesa que després distribuïm els polítics”. 
En qualsevol cas, ha volgut transmetre un 
“missatge d’esperança”, tenint en compte 
les “bones xifres registrades en l’evolució 
del PIB, la disminució del nombre de per-
sones aturades i el rècord en exportació”.

Els premiats de la nit
En la gala d’enguany s’ha premiat El Pe-
riódico (Millor treball periodístic en temes 
econòmics); la Fundació Rezero (Reco-
neixement en el comerç); Munich (Premi 
Diplocat a la diplomàcia empresarial); Pau 
Sarsanedas (Premi PIMEC Jove); LC Paper 
(Premi Fundació PIMEC als Valors d’empre-
sa); Priordei (Premi Qualitat Lingüística en el 
món empresarial); Santea Products (Premi 
a la Microempresa més competitiva); Ce-
ras Roura (Premi a la Petita Empresa més 
competitiva) i Kivnon Logística (Premi a la 
Mitjana Empresa més competitiva). També 
s’ha atorgat el reconeixement a la segona 
oportunitat empresarial a l’empresari Ra-
mon Martínez.

Un cop més, el sopar ha tornat a tenir caràc-
ter solidari per tal de vehicular el compromís 
del món empresarial amb la societat cata-
lana. Les aportacions fetes pels assistents 
s’han destinat al programa emppersona 
de la Fundació PIMEC, que dona suport als 
empresaris i empresàries i a les persones 
autònomes que s’han quedat sense negoci 
i sense feina i busquen una segona oportu-
nitat. A més a més, al final del sopar s’ha 
organitzat una desfilada de moda sostenible 
basada en l’economia circular a càrrec de la 
firma Sylvia Calvo Bcn, com a mostra d’una 
experiència empresarial basada en alguns 
dels objectius recollits en els ODS.

Pel que fa a l’economia, el president de l’en-
titat ha parlat de bona salut: “Tot i una cer-
ta desacceleració europea que ens afecta 
en les exportacions, creixerem per sobre del 
2% del PIB i per al 2020 es preveu un 1,9% 
de creixement, per sobre de la mitjana de 
la zona euro i de les principals economies, 
Alemanya, França i Itàlia”.

Quant als reptes pendents, González ha 
reivindicat la importància del Pacte Nacional 
per a la Indústria i ha assegurat que “és im-
prescindible accelerar el desplegament de la 
fibra òptica a tots els polígons industrials”. 
En el marc de la Formació Professional, ha 
expressat que “cal treballar per millorar la 
situació i que es reconegui el paper fona-
mental de l’empresa com a agent formatiu 
de l’FP Dual”, i ha anunciat l’organització 
del I Congrés de Formació Professional de 
Catalunya, que tindrà lloc a la tardor. En 
matèria salarial, ha manifestat que “hem de 
ser capaços de millorar el poder adquisitiu 
dels treballadors i treballadores” i pel que fa 
al col·lectiu dels autònoms ha expressat la 
voluntat de participar en la constitució del 
Consell Català de l’Autònom per estructu-
rar millor les polítiques i disposar d’un marc 
de concertació.

Aprofitant la visita de la ministra d’Indús-
tria, Comerç i Turisme, i del president de 
la Generalitat, Quim Torra, Josep González 
ha expressat el desig que “el Govern de la 
Generalitat i el govern espanyol sàpiguen 

El sopar ha tornat a 
tenir caràcter solidari 
per tal de vehicular el 
compromís del món 
empresarial amb la 
societat catalana
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ELS 
PREMIATS
de la nit
Premi DIPLOCAT a la diplomàcia  
empresarial catalana
MUNICH
Munich va començar la seva activitat a Bar-
celona l’any 1939 de la mà de la família Ber-
neda. Aquesta marca ofereix una àmplia va-
rietat de sabates, accessoris i moda esportiva 
per a adults i nens, tot mantenint l’essència 
de les seves arrels, però adaptant-la a les no-
ves tendències. 
Coneguts a tot arreu, sobretot pel seu calçat 
distintiu amb la lletra ‘X’ als laterals, Munich 
ha crescut amb el pas del temps fins a con-
vertir-se en una marca pionera en la produc-
ció de sabatilles d’esport.

Premi al Millor Treball Periodístic 
en temes econòmics: 
EL PERIÓDICO CATALUNYA
El Periódico de Catalunya és un diari d’infor-
mació general que s’edita a Barcelona des 
de l’any 1978. Al llarg d’aquests 40 anys, El 
Periódico ha imprès una mirada única, rigo-
rosa i analítica sobre els fets més rellevants 
de l’actualitat local, nacional i internacional.
En el suplement mensual “+Innovació”, ex-
pliquen les noves idees i iniciatives empresa-
rials, tenint present el teixit productiu català. 
A més a més, han fet una aposta pel liderat-
ge en femení i la igualtat de gènere, incor-
porant una directora dona, l’Anna Cristeto.

Reconeixement a la segona 
oportunitat empresarial*:
RAMON MARTÍNEZ
Ramon Martínez és el fundador de Twister-
Box, una empresa especialitzada a donar so-
lucions domòtiques en apartaments turístics 
i hotels que contribueixin a la sostenibilitat 
ambiental, ja que permet reduir les hores 
d’ús de tots els aparells elèctrics, contribuint 
a l’estalvi energètic i a la reducció de les 
emissions de CO2. 
Després d’un fracàs empresarial, l’empresa-
ri terrassenc, amb el suport de la Fundació 
PIMEC va decidir reinventar-se i aprofitar la 
seva experiència per crear Twisterbox. 

Reconeixement en el comerç 
FUNDACIÓ REZERO
La Fundació Catalana per a la Prevenció de 
Residus i el Consum Responsable -Reze-
ro- és una entitat privada sense ànim de 
lucre i d’àmbit català, impulsada per en-
titats ecologistes i cíviques del país amb el 
suport i la participació de sectors diversos 
de la societat civil, les administracions i el 
món empresarial. 
El seu projecte ReWine consisteix a de-
mostrar la viabilitat d’un sistema sosteni-
ble de recollida, neteja i reutilització d’am-
polles de vidre en el sector vitivinícola de 
Catalunya. 

2019
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Premi Fundació PIMEC 
als Valors d’Empresa: 
LC PAPER
LC Paper és una pime situada a Besalú que 
es dedica a la fabricació de paper i certifi-
cada i reconeguda amb diversos guardons 
com la beca del programa europeu Horizon 
2020 al desenvolupament sostenible, o el 
premi atorgat per la Confederació Europea 
d’Indústries Papereres a la fàbrica més sos-
tenible. També cal destacar la seva tasca en 
recerca i desenvolupament (R+D), amb el re-
gistre de 5 patents relacionades amb la sos-
tenibilitat i l’estalvi energètic en els diferents 
processos de la fabricació del paper. 

Premi a la microempresa 
més competitiva: 
SANTEA PRODUCTS
Santea Products és una empresa de Llinars 
del Vallès que elabora productes sense glu-
ten ecològics. A través de la seva marca, 
Zealia, aposten pels ingredients naturals i 
nutritius indicats no només per a aquelles 
persones amb celiaquia o intolerància al glu-
ten sinó també per a totes aquelles que bus-
quen una alimentació saludable de qualitat 
ecològica. 
La innovació és una de les seves senyes 
d’identitat i treballen per millorar de manera 
continuada tots els seus productes.

Premi a la mitjana empresa 
més competitiva: 
KIVNON LOGÍSTICA
Kivnon Logística és una empresa orientada 
a la indústria 4.0. Desenvolupa, dissenya, 
produeix i distribueix vehicles de guiatge au-
tomàtic i sistemes complementaris per auto-
matitzar tota classe de transport de merca-
deries i de materials d’empreses de diferents 
sectors. 
A més, és una pime compromesa amb la in-
novació i utilitza la tecnologia més avançada 
per oferir solucions també fora de Catalunya 
amb projectes i filials en altres països com 
Alemanya, el Brasil, Mèxic o els Estats Units. 

Premi a la Qualitat Lingüística 
en el món empresarial**: 
PRIORDEI
Agro Foods és una petita empresa del Prio-
rat que es dedica a l’elaboració d’oli d’oliva 
verge extra a través de la marca Priordei. El 
seu oli és producte de l’esforç, el treball i 
la il·lusió d’una família queté en compte la 
importància de l’ús de la llengua en el seu 
negoci.
PIMEC i el Departament de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya premien Agro Foods i 
la seva marca, Priordei, per la seva proposta 
de foment de la llengua catalana, present en 
tot el seu cicle productiu.

Premi PIMEC Jove: 
PAU SARSANEDAS – GPA INNOVA
Pau Sarsanedas és l’administrador de GPA 
Innova, una empresa barcelonina que es va 
fundar l’any 2013 amb l’objectiu de propor-
cionar solucions en el camp del disseny i el 
desenvolupament de productes per a apli-
cacions industrials. El 2018, l’empresa va 
guanyar un premi internacional a la millor 
tecnologia pels acabats de peces d’impressió 
3D de metall i van rebre un ajut d’1,7M€ de 
la Comissió Europea pel seu projecte basat 
en la industrialització d’una innovació per al 
sector del metall. A més, ha passat de tenir 
4 treballadors a 35 en els darrers tres anys.

Premi a la petita empresa 
més competitiva: 
CERAS ROURA
Ceras Roura és una empresa de Figueres que 
es dedica a la fabricació i venda d’espelmes 
de cera, ceres perfumades i complements. 
Els seus més de 100 anys d’història avalen 
aquesta petita empresa, líder en el seu sec-
tor gràcies a la passió per la feina, l’experièn-
cia i la constància de cinc generacions d’una 
mateixa família. 
El 2018, Ceras Roura ha creuat l’Atlàntic i 
s’ha llançat a l’aventura americana, a través 
de la creació de la societat Roura Candels 
USA Inc. 

* Amb la col·laboració de l’Obra Social “La Caixa” /  ** Amb la col·laboració del Departament de Cultura
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La Fundació PIMEC ha ofert el servei em-
ppersona a totes les persones treballado-
res de la pagesia o de la ramaderia afec-
tades per l’incendi, a través d’un telèfon 
que canalitzarà les demandes d’aquelles 
persones empresàries i autònomes en si-
tuació de dificultats en la seva activitat. 

Així mateix, en col·laboració amb la Fun-
dación Salud y Persona, s’ha posat a la 
disposició d’aquestes persones el seu ser-
vei d’orientació i suport psicoemocional 
telefònic gratuït i totalment confidencial.
Paral·lelament, PIMEC ha presentat a Ta-
rragona les propostes del Pla 2/15 per a 

l’Impuls del Món Rural, un projecte ba-
sat en els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) 2 i 15 de l’Organitza-
ció de les Nacions Unides (ONU) que té 
l’objectiu de generar riquesa en l’entorn 
rural i forestal i que inclou les següents 
propostes:

LA FUNDACIÓ, AMB ELS 
AFECTATS per l’incendi 

de la Ribera d’Ebre

|  FUNDACIÓ PIMEC

• Ajudes a fons perdut per recuperar l’activitat empresarial mal-
mesa per l’incendi de la Ribera d’Ebre.

• Promoure i estimular les inversions per poder aplicar els ODS.

• Gestionar més eficientment el món rural i els boscos amb la 
finalitat d’evitar la desforestació, la desertització i la despo-
blació.

• Garantir la connectivitat 5G i/o de fibra a tot el territori.

• Introduir un plus per a fomentar la repoblació de les comar-
ques rurals en les places de funcionaris.

• Desplegar serveis a les persones que siguin de qualitat per a tot 
el territori rural i forestal.

• Invertir i afavorir els convenis tecnològics entre productors i 
empresaris per tal de fomentar la tecnologia en tots els aspec-
tes productius de la indústria agroalimentària.

• Potenciar la formació dels treballadors respecte a les noves 
tecnologies i la implantació de noves tècniques de producció. 

• Impulsar el consum de productes de proximitat tot promovent 
un consum responsable i sostenible.

• Implicar tots els actors del món rural en una estratègia de futur 
que garanteixi un nivell de vida i un dia a dia igual que en les 
zones urbanes, focalitzant l’acció especialment en els col·lec-
tius de població jove.

• Invertir i integrar el món rural en el desenvolupament urba-
nístic del territori tot apostant per una visió més d’enginyer i 
menys d’arquitecte, on la veu del que hi viu tingui més valor 
que la del qui ho dissenya des d’un despatx central.

• Permetre un ús més ampli i flexible dels vehicles aeris no tri-
pulats o drons en la seva aplicació a l’àmbit rural (p.ex. foto-
grafia de parcel·les, vigilància de conreus, fumigació, control 
de ramats, fotografia tèrmica), així com un impuls decidit a la 
formació en operadors de drons a les comarques rurals.

• Promoure un marc fiscal especial, estable i favorable als petits 
establiments rurals de restauració i hoteleria, recentment afec-
tats per campanyes d’inspecció en matèria d’IVA. 
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La Fundació PIMEC, mitjançant la Funda-
ció Salud y Persona i en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Barcelona, ha presentat 
un servei d’atenció i suport emocional al 
col·lectiu de les persones autònomes de la 
ciutat comtal amb l’objectiu de contribuir a 
la promoció, la prevenció i la millora de la 
salut emocional i mental, tenint en comp-
te que entre la població adulta de 18 a 64 
anys, el 16,3% dels homes i el 19,1% de 
les dones presenta una mala salut mental.

El BizBarcelona és l’esdeveniment de re-
ferència per ajudar i acompanyar a les pi-
mes i emprenedors per fer créixer i arren-
car els seus negocis. Com a membre del 
comitè promotor d’aquesta fira, PIMEC 
ha estat present un any més, aportant 
continguts, presentant diverses activitats i 
assessorant les persones empresàries i em-
prenedores des de l’estand institucional.
Enguany, l’entitat ha comptat amb la 
participació de la Fundació PIMEC, per, 
conjuntament, facilitar informació, i do-
nar eines i recursos per impulsar l’aplica-
ció dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, 
objectiu estratègic de l’associació em-
presarial. Amb el lema “Fem camí cap a 
l’empresa de futur”, PIMEC i la Fundació 
PIMEC, han apostat i ajudat les compan-
yies a alinear-se amb els 17 ODS, per tal 
de fomentar l’empresa sostenible, en les 
tres dimensions: creixement econòmic, in-
clusió social i protecció del medi ambient.

L’Ajuntament de Barcelona aporta al 
programa 60.000 euros anuals per tal 
d’oferir acompanyament emocional a 
un col·lectiu que es troba en una situa-
ció d’especial risc de patir malestar a 
conseqüència de la situació de crisi dels 
darrers anys. Aquesta atenció es farà 
via telefònica gratuïtament al número 
900.505.805, que serà atès per psicòlegs 
i psicòlogues de 6.00 a 24.00 hores els 
365 dies de l’any. 

Es presenta el programa de  
SUPORT EMOCIONAL PER A 
PROFESSIONALS AUTÒNOMS

ELS ODS, a la 9ª edició del BizBarcelona

SUPORT 
EMOCIONAL per a Autònoms ¡ Autònomes

Telèfon GRATUÏT900 505 805
Telèfon gratuït
900 505 805

Objecitu de Desenvolupament Sostenible relacionat

de BARCELONA i  la seva plantilla

Més informació a barcelona.cat/salut

SUPORT 
EMOCIONAL 
per a Autònoms ¡ 

Autònomes

Telèfon GRATUÏT
900 505 805

Telèfon gratuït

900 505 805

Objecitu de Desenvolupament 

Sostenible relacionat

de BARCELONA i  

la seva plantilla

Més informació a 

barcelona.cat/salut

Prop de 1.000 persones empresàries i au-
tònomes han comptat amb assessorament 
personalitzat a l’estand de PIMEC per a la 
millora de la competitivitat del seu nego-

ci, en tots aspectes des de la internacio-
nalització, fins a la formació, passant per 
l’assessoria jurídica i altres, i amb el fil con-
ductor dels ODS.
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PIMEC aposta per impulsar les relacions amb 
el Marroc amb l’objectiu d’aprofitar totes les 
oportunitats de negoci en diversos sectors, 
com la construcció, el turisme, l’agricultura 
o l’automoció. Aquest país africà, que ha 
crescut per sobre del 3% i és una de les eco-
nomies més dinàmiques entre els països del 
nord d’Àfrica i Orient Mitjà, es tracta d’un 
dels principals socis comercials de Catalun-
ya, amb un comerç bilateral que supera els 
1.500 milions d’euros.
En aquesta jornada, en la qual ha participat 

el conseller de Treball, Afers Socials i Famí-
lies de la Generalitat Chakir El Homrani, s’ha 
anunciat un nou acord de PIMEC amb la 
Confederació General dels Empresaris del 
Marroc (CGEM), amb l’objectiu de donar a 
conèixer a l’empresariat català les oportu-
nitats de negoci amb el Marroc, identificar 
sinergies i afrontar els reptes comuns, i re-
forçar els vincles entre les empreses dels dos 
territoris. Ambdues entitats comparteixen 
una relació de 20 anys que ara s’ha renovat 
i ampliat a nous àmbits, com la integració 

dels immigrants marroquins a Catalunya, 
el foment de l’emprenedoria o les relacions 
amb la Unió Europea i altres patronals de la 
UE, gràcies a la Delegació de PIMEC a Brus-
sel·les i a la seva pertinença a SME UNITED.
L’acte ha conclòs amb la signatura de dife-
rents acords de col·laboració, entre els quals 
en destaca un d’específic sobre la integració 
dels immigrants marroquins i el foment de 
l’emprenedoria, i que han subscrit PIMEC, la 
CGEM, la Fundació PIMEC i la Fundació Ibn 
Battuta.  

Aquest juliol PIMEC ha organitzat una jor-
nada sobre la desplastificació de la indús-
tria, en la qual han participat diversos ex-
perts i professionals del sector i el conseller 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya, Damià Calvet. Per la seva 
banda, el president de la patronal, Josep 
González, ha destacat que la majoria de les 
50.000 empreses del sector de la transfor-
mació del plàstic de la Unió Europea són 
pimes, i que l’efecte de la nova regulació 
en aquestes companyies dependrà de si 
treballen amb plàstics d’un sol ús i de la 
seva capacitat per fabricar amb materials 
alternatius. 

En el PIMEC Fòrum, l’entitat ha volgut re-
cordar que d’aquí al 2030 tots els envasos 
de plàstic introduïts en el mercat de la UE 
han de ser reutilitzables o reciclables, i que a 
partir del 2021 no es podran comercialitzar.  
A més, s’ ha debatut sobre la desplastifica-
ció des dels punts de vista ecològic, legal, 

PIMEC IMPULSA LES RELACIONS 
econòmiques entre Catalunya i el Marroc 

PIMEC EXPLORA ELS REPTES  
de la desplastificació de la indústria

i administratiu, tenint en compte les opor-
tunitats i les tendències de mercat i amb 
l’objectiu d’explicar a les pimes com reac-
cionar i adaptar-se als canvis de la Directiva 
Europea relativa a la reducció de l’impacte 
de determinats productes de plàstic en el 
medi ambient. 



Gran èxit en la I TROBADA  
DELS ÒRGANS DE GOVERN I GESTIÓ 
Més de 150 empresaris i empresàries 
de l’entitat s’han reunit a les Caves Bo-
higas d’Òdena per celebrar la I Trobada 
dels Òrgans de Govern i Gestió de PI-
MEC. Sota el lema “Valors i reptes per 
a la dècada dels anys vint”, els principals 
representants de la patronal han pogut 
intercanviar experiències i projectes, fer 
networking, reforçar els vincles i treballar 
per al model futur de PIMEC. 

La jornada s’ha iniciat amb una presen-
tació per part del president, Josep Gon-
zález, i ha continuat amb un debat per 
conèixer el model d’entitat des de les 
tres tipologies d’estructures de gestió, i 
que ha conduït el secretari general, An-
toni Cañete. Més tard, el gerent de l’àrea 
institucional, Àngel Hermosilla, ha liderat 
una sessió interactiva que ha dibuixat 
el camí sobre el qual haurà de transitar 

l’entitat els pròxims anys. Finalment, el 
director executiu de PIMEC, David Gimé-
nez, ha liderat una sessió de speed-ne-
tworking, que ha donat pas a un dinar 
interactiu a l’aire lliure. 

Tenint en compte l’èxit que ha suposat 
aquesta primera trobada, l’entitat ha 
confirmat que la repetirà anualment a di-
ferents demarcacions del territori.

Durant la primera setmana del maig passat 
es van celebrar les eleccions a les diferents 
Cambres de Comerç del territori català, 
nou anys després dels darrers comicis. 
A Lleida, el president de PIMEC Lleida, 
Jaume Saltó, serà també a partir d’ara el 
president de l’ens cameral lleidatà, des-
prés d’aconseguir la majoria absoluta més 
àmplia a totes les Cambres de Comerç 
Catalanes. De fet, 23 dels 36 membres 
del ple formen part de la llista Connectem 
Lleida, encapçalada per Jaume Saltó. 
Pel que fa a la Cambra de Comerç de 
Barcelona, PIMEC ha aconseguit quatre 
dels sis representants de la llista patronal, 
i Jose María Torres (Grup Numintec), Emi-
li Rousaud (Factorenergia), Martina Font 

(Font Packaging Group) i Anna de Quirós 
(Cobertis) formaran part del ple. 
A les Cambres de Comerç de la província 
de Girona s’ha pactat una llista patronal 
conjunta. D’aquesta manera, la Cambra 
de Girona tindrà 2 candidats de PIMEC i 3 
de FOEG, i les Cambres de Palamós i Sant 
Feliu en tindran 1 de PIMEC i 1 de FOEG 
cada una.
A la província de Tarragona, també hi 
ha hagut llista conjunta a la Cambra de 
Tortosa i Reus; en el cas de la primera hi 
haurà un candidat de PIMEC i un d’AECE 
i, a la segona, 2 candidats de PIMEC i 2 
de Foment Reus. Pel que fa a la Cambra 
de Tarragona, s’han elegit 2 candidats 
de PIMEC i 2 de CEPTA, mentre que a la 

JAUME SALTÓ, nou president de 
la Cambra de Comerç de Lleida

Cambra de Valls PIMEC s’ha endut els 2 
candidats. 
A la Cambra de Manresa, la llista única 
patronal inclou 4 candidats de PIMEC; a la 
Cambra de Tàrrega, 2; la Cambra de Sa-
badell inclou 2 candidats de PIMEC i 3 del 
CIESC, i a la Cambra de Terrassa PIMEC 
no s’hi ha presentat.
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SOM NOTÍCIA...
Es crea la delegació 
PIMEC Baix Penedès

PIMEC i la Gestora de Gremis del Baix Pe-
nedès han signat un conveni per crear la 
delegació territorial PIMEC Baix Penedès. 
L’objectiu d’aquest acord és seguir impul-
sant el teixit empresarial del territori, in-
crementant la competitivitat de les pimes 
i fent créixer els negocis dels professio-
nals autònoms de la comarca.
Amb la creació d’aquesta nova delega-
ció, PIMEC amplia i apropa encara més 
els seus serveis als socis d’aquest territori 
clau a nivell econòmic i empresarial. El 
Baix Penedès és una de les comarques 
amb més pes a la província de Tarragona. 
Ubicada al Vendrell i amb una superfície 
de 280m2, aquesta nova delegació te-
rritorial de la patronal serà presidida per 
Joan Carles Guasch, membre de la Junta 
Directiva de PIMEC i de la Comissió Exe-
cutiva de PIMEC Tarragona. Guasch és 
president del Gremi de Fusteria i, conjun-
tament amb els presidents del Gremi de 
Construcció i del Gremi d’Instal·ladors, 
forma la Gestora de Gremis del Baix Pe-
nedès.

PIMEC promou la  
passarel·la empresarial 
Catalunya-Virginia 
Beach 

PIMEC i Virgina Beach, una de les 50 Or-
ganitzacions de Desenvolupament Econò-
mic oficial dels Estats Units, han signat 
un acord de col·laboració com a punt de 
partida per establir diferents sinergies co-
mercials i empresarials entre Catalunya i 
el país nord-americà. En l’acte de signa-
tura han participat el secretari general de 
PIMEC, Antoni Cañete, i el director de 
Desenvolupament Econòmic de Virginia 
Beach, Taylor V. Adams. 
L’aliança entre les dues entitats permetrà 
la creació d’una passarel·la empresarial en-
tre Catalunya i Virginia Beach, que situarà 
aquesta ciutat de la costa est com a punt 
d’entrada al país en l’àmbit comercial. 
En aquest sentit, l’acord preveu la rea-
lització de diverses trobades individuals 
amb experts de la ciutat, una taula ro-
dona i un viatge empresarial per tal que 
les empreses catalanes que ho considerin 
puguin conèixer de primera mà la ciutat 
i altres punts estratègics per a l’expansió 
dels seus negocis. 

Reunió amb el Cos 
Consular a Barcelona 

Més de 30 representants del Cos Con-
sular a Barcelona han visitat la seu de 
PIMEC per reunir-se amb una represen-
tació de la Junta Directiva de la patronal, 
encapçalada pel president Josep Gon-
zález. L’objectiu de la trobada ha estat 
conèixer de primera mà les necessitats 
del teixit empresarial català per establir 
possibles sinergies a nivell internacional. 
El president de PIMEC ha agraït la visita 
al Cos Consular i ha incidit en la impor-
tància del paper que exerceixen les pimes 
en les relacions internacionals, tenint en 
compte que sempre necessiten socis lo-
cals, disposen de la flexibilitat que no te-
nen les grans multinacionals i s’impliquen 
més en el teixit empresarial del país de 
destí. 
Per part de la patronal, hi han participat, 
a més del president, membres del Comitè 
Executiu i la Junta Directiva, presidents de 
comissions i sectorials de la patronal i el 
secretari general, Antoni Cañete.
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Autònoms PIMEC fa un 
pas endavant 

Autònoms PIMEC acompanyarà els pro-
fessionals autònoms i empresaris per con-
cretar finançament a través d’ICF-Ava-
lis. En una roda de premsa, el president 
d’Autònoms PIMEC, Miquel Camps, tam-
bé ha anunciat el nomenament d’un pre-
sident d’Autònoms PIMEC per cada terri-
tori principal: Barcelona, Girona, Lleida i 
Tarragona, tot descentralitzant la gestió 
de l’Associació. 
D’altra banda, Miquel Camps ha fet sa-
ber que aquest octubre de 2019 l’entitat 
celebrarà a l’Espai Joan Miró de Barcelo-
na la 1a Nit de l’autònom amb una en-
trega de premis en reconeixement dels 
professionals d’aquest col·lectiu.
“Estem en un moment dolç pel treball au-
tònom a Catalunya, però cal recordar al-
gunes de les causes que suposen un fracàs 
en l’inici o el desenvolupament de la seva 
activitat com la morositat, el finançament, 
la detecció dels falsos autònoms, i la bu-
rocràcia administrativa”, assegura el pre-
sident d’Autònoms PIMEC després de dir 
que l’entitat segueix treballant per millo-
rar la situació dels 552.212 professionals 
d’aquest col·lectiu a Catalunya.

PIMEC Logística estima 
que la contribució del 
sector a l’economia se 
situa al 12,19% del PIB 

PIMEC Logística ha presentat, en el marc 
del Saló Internacional de la Logística i de 
la Manutenció de Barcelona (SIL2019), 
l’estudi Contribució de la logística a 
l’economia catalana, que constata que 
la contribució del sector de la logística a 
l’economia catalana és del 12,19% del 
PIB. Aquesta xifra, calculada a partir de 
les dades de l’Idescat, s’explica per la con-
tribució del Valor Afegit Brut (VAB) dels 
sectors que tradicionalment s’identifiquen 
com a activitats logístiques (4,45%) i pels 
consums intermedis (compres) que realit-
zen les empreses d’aquestes activitats a 
empreses d’altres sectors (7,74%). 
El Clúster Logístic de Catalunya i PIMEC 
Logística hi han tingut presència amb un 
estand pel qual han passat més de 300 
professionals del sector. Ignasi Sayol ha 
destacat que el pes econòmic de les activi-
tats logístiques no queda recollit de forma 
prou ajustada ni exhaustiva a les estadís-
tiques oficials, que classifiquen els agents 
en funció d’una única activitat econòmica 
principal, i tan sols des del punt de vista de 
l’oferta i no de la demanda. 

Reivindicació del  
paper de l’empresa 
com agent formatiu 

PIMEC considera la Formació Professional 
el major element de competitivitat que té 
un país i, per aquest motiu, ha tornat a rei-
vindicar el paper formatiu de les empreses 
en el model català d’FP Dual per superar el 
desajust entre oferta i demanda. 
En una roda de premsa en la seu de la pa-
tronal a Barcelona, el secretari general de 
PIMEC, Antoni Cañete, ha considerat “fo-
namental” el procés de concertació per a 
la construcció del model català d’FP Dual i 
ha fet una valoració positiva de la decisió 
del Departament d’Educació de la Gene-
ralitat de deixar sense efecte la resolució 
d’organització de l’FP Dual.
Per la seva banda, la directora de políti-
ques d’Ocupació i Formació de PIMEC, 
Sílvia Miró, ha destacat la necessitat de 
dur a terme quatre punts clau en relació 
a l’FP Dual: Situar l’empresa en l’origen i 
destí natural de qualsevol acció de forma-
ció professional, flexibilitzar el model per 
adaptar-se a les necessitats reals de les 
empreses, atendre especialment el paper 
de les pimes, i consolidar l’FP Dual com a 
un instrument que contribueixi a la millo-
ra de l’ocupabilitat i la reducció de l’atur 
juvenil.
Finalment, s’ha anunciat que PIMEC orga-
nitzarà el I Congrés de Formació Professio-
nal de Catalunya la pròxima tardor.
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PIMEC sempre s’ha centrat a millo-
rar l’accés de la pime a la contrac-
tació pública. Fa més d’un any que 
va entrar en vigor la nova llei de 
Contractes del Sector Públic i enca-
ra no disposem de dades per fer-ne 
una avaluació completa, però desta-
quem alguns dels avenços en relació 
a l’anterior normativa:
Es permet l’ús de la contractació 
pública com a instrument per a im-
plementar les polítiques europees i 
nacionals de promoció de les pimes, establint com a norma 
general la divisió en lots dels contractes, i com a excepcional, 
i amb necessitat de justificació, la no divisió dels contractes. 

S’elimina la potestat per part de l’administració de fixar un 
termini de més de 30 dies per a aprovar les certificacions 
d’obra o els documents que acrediten la conformitat amb el 
que disposa el contracte en relació amb els béns entregats o 
serveis prestats, i s’estableix la facturació electrònica entre el 
contractista principal i els subcontractats.

Procediment obert simplificat: l’anunci de licitació del contrac-
te únicament requereix publicació en el perfil de contractant 
de l’òrgan de contractació i tota la documentació necessària 
per presentar l’oferta ha d’estar disponible per mitjans electrò-
nics des del dia de la publicació de l’anunci. Tots els licitadors 
que es presentin han d’estar inscrits en el registre oficial de 
licitadors i empreses classificades del sector públic, o al registre 
oficial de la comunitat autònoma corresponent.

S’estableix com a requisit que el volum anual de negocis del 
licitador haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor 
estimat del contracte quan la seva durada no sigui superior a 

Llei de Contractes del Sector 
Públic. UN PRIMER BALANÇ

Moisès Bonal
Responsable d’Estudis i Polítiques Sectorials de PIMEC 
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GESTIÓ 
DE LA 
FELICITAT
A LA PIME 
T’acompanyem a crear l’entorn idoni, adaptat a les tendències i 
circumstàncies actuals del mercat, que afavoreixi la motivació
i el compromís amb el projecte empresarial, i, com a conseqüència, 
n’augmenti la productivitat. 

Els resultats que obtindràs implementant un projecte de la gestió de la felicitat són:

✶ Incrementar el compromís i la productivitat del teu equip.
✶ Millorar la salut i el benestar personal.
✶ Reduir l’absentisme i la rotació laboral.
✶ Crear un entorn de treball agradable.

Més informació:
Clàudia Canes  
ccanes@pimec.org  |  Tel. 93 496 45 00 pimec.org

SALUT
I BENESTAR

TREBALL DIGNE 
I CREIXEMENT
ECONÒMIC

En línia a l’Agenda 2030 
Nacions Unides

un any, i almenys una vegada i mitja 
el valor anual mitjà del contracte si la 
seva durada és superior a l’any. 

Qüestions que caldria millorar:
Malgrat els avantatges que suposa 
per a les pimes la divisió d’un con-
tracte en lots, aquest fet pot com-
portar una major complexitat en la 
gestió del contracte i en el segui-
ment del seu compliment, cosa que 
genera incentius negatius per part 

dels compradors públics. 

D’altra banda, en relació als terminis de pagament, tot i que 
la norma és clara, encara hi ha organismes públics que supe-
ren amb escreix aquests terminis i contractistes que utilitzen 
documents canviaris, com ara el confirming per dilatar els 
pagaments als seus subcontractats. 

Quant al registre electrònic únic que el Ministeri d’Hisenda 
ha posat en funcionament, cal dir que encara hi ha pocs 
poders adjudicadors que s’hi han donat d’alta, fet que impe-
deix el seguiment per part de l’administració del compliment 
dels terminis de pagament en què els contractistes satisfan 
les seves obligacions amb els seus subcontractats.

Finalment, pel que fa a la solvència econòmica, es relaciona 
el volum anual de negoci amb el valor estimat del contracte. 
Aquesta incongruència és perjudicial en contractes de serveis 
que es poden allargar més d’un any perquè, com més dilatat 
en el temps és el contracte, més volum de negocis s’exigeix 
per accedir a la licitació, mentre que els recursos necessaris 
per a l’execució del contracte són els mateixos amb indepen-
dència de la seva durada.
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El 21 d’octubre de 2019, a la Fundació Joan Miró de Montjuïc, 
a Barcelona, les persones autònomes seran les protagonistes de 

l’acte de lliurament de premis i d’un sopar-còctel. 

El 21 d’octubre de 2019, a la Fundació Joan Miró de Montjuïc, 
a Barcelona, les persones autònomes seran les protagonistes de 

l’acte de lliurament de premis i d’un sopar-còctel. 

Informació per a la presentació de candidatures i assistència a la 1a Nit dels Autònoms de Catalunya: 
Pilar Mínguez, pminguez@pimec.org, Tel. 93 496 45 00

Amb entrega de premis, espectacle i acompanyament musical i sopar-còctel
en el marc incomparable de les instal·lacions de la Fundació Joan Miró 

i de les millors vistes de la ciutat de Barcelona. 

No et perdis la festa de les 
persones autònomes! 

PIMEC Autònoms lliurarà els guardons: 
• Reconeixement a una entitat o institució pel suport al col·lectiu de 

persones autònomes.

• Premi a la persona autònoma socialment sostenible.

• Premi territorial a la tasca empresarial de persones autònomes 
(Catalunya Central, Girona, Tarragona, Lleida i Barcelona). 

• Premi trajectòria professional destacada d’una persona autònoma.

1a Nit dels
AUTÒNOMSAUTÒNOMSAUTÒNOMSAUTÒNOMSAUTÒNOMSAUTÒNOMSAUTÒNOMSAUTÒNOMSAUTÒNOMSAUTÒNOMSAUTÒNOMSAUTÒNOMSAUTÒNOMS

de Catalunyade Catalunya


