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PIMEC analitzarà quin impacte podria tenir un 
augment del salari mínim sobre la competitivitat de 

l’empresa, l’economia i la societat 
 
 
 
 
 

 

• La jornada sobre “Salari mínim i competitivitat”, del pròxim 15 d’abril, comptarà 
amb la participació d’experts de l’àmbit econòmic, empresarial i laboral  

 

Barcelona, 15 de març de 2016.  PIMEC vol reflexionar sobre el salari mínim 
interprofessional, que actualment se situa en 9.172,80 euros anuals, un nivell inferior al 
que tenen els països més desenvolupats del món.  

En aquest context, la patronal proposa la jornada sobre “Salari mínim i competitivitat” 
per analitzar i debatre quin impacte podria tenir sobre l’economia, l’empresa i la 
societat un augment del salari que l’acostés al de la resta de països, així com sobre 
quines mesures serien necessàries per mantenir la competitivitat de les pimes.  

L’acte se celebrarà el pròxim 15 d’abril a l’edifici Torre Telefònica de Barcelona i 
comptarà amb la participació d’experts de primer nivell de l’àmbit econòmic, 
empresarial i laboral, així com dels agents implicats. L’entrada és gratuïta i les 
inscripcions es poden a fer a través de l’Agenda de PIMEC. 

 
Programa 
 
08.30 h  Acreditacions – obertura portes  

09.00 h  Benvinguda  

Sr. Kim Faura, director General de Telefónica a Catalunya 

09.05 h  Inauguració  

Sr. Josep González, president de PIMEC 

09.20 h  Conferència inaugural  

Sr. Herwig Immervoll, Head of Employment-oriented Social Policies, OECD 

10.15 h  Taula rodona: Visió institucional  

Sr. Ferran Tarradellas, director de la Representació de la Comissió Europea a 
Barcelona 

Sr. Joan Carles Gallego, secretari General de CCOO de Catalunya 

Sr. Josep Ginesta, secretari General de Treball, Afers Socials i Famílies 

Sr. Vicenç González, director del Departament Jurídic de PIMEC 

Modera: Albert Closas, cap d’Economia de TV3 
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11.20 h  Pausa cafè  

11.40 h  Taula rodona: Visió empresarial  

Sr. Cèsar Molins, director General d’AMES 

Sr. Pere Chias, president del Gremi de Restauració de Barcelona 

Sr. Josep Tres, president de l’Associació Catalana d’Empreses de Neteja (ASCEN) 

Sr. Francesc Boronat, president de la JARC 

Modera: Anna Cristeto, delegada d’Europa Press a Catalunya 

12.45 h  Conferència  

Sr. Miquel Puig, doctor en Economia, autor del llibre “Un bon país no és un país low 
cost” 

13.30 h  Resum i conclusions  

Sr. Modest Guinjoan, director de l’Observatori de la PIMEC 

13.40 h  Cloenda de la jornada  

M. Hble. Sr. Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya (PENDENT) 

Sr. Josep González, president de PIMEC 

 

  


