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PIMEC Girona rep la visita de la consellera de 
Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa 

 

• Pere Cornellà ha transmès a la consellera un conjunt de propostes i reflexions que la 
patronal considera prioritàries des del punt de vista empresarial. 

 

 

Girona, 5 de febrer de 2016. Representants de la Comissió Executiva de PIMEC 
Girona, encapçalada pel seu president, Pere Cornellà, s’han reunit aquest matí amb la 
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Dolors Bassa, en el 
marc de la primera visita territorial de la titular de Treball.  

Pere Cornellà ha ofert a la consellera “tota la col·laboració de la patronal per sumar 
esforços i concretar accions que permetin millorar l’ocupació i el mercat del treball i, 
per tant, el creixement econòmic i la competitivitat de les pimes gironines”.  

Així mateix, el president de PIMEC Girona ha transmès a la consellera un conjunt de 
propostes i reflexions que la patronal considera prioritàries des del punt de vista 
empresarial. Concretament, ha demanat que “s’acceleri la posada en marxa de 
l’Agència Pública del Sistema de Formació i Qualificació Professional, així com la resta 
d’elements que han d’impulsar el gran salt qualitatiu i quantitatiu que la formació 
professional necessita”. La patronal tem que es reiterin les tensions en el mercat del 
treball a causa del desfasament entre l’oferta i la demanda de qualificació.   

D’altra banda, els representants de PIMEC Girona han explicat a la titular de Treball 
les accions que està portant a terme la patronal en l’àmbit de la formació i l’ocupació 
com el programa Fem ocupació per a joves, el programa d’Orientació i 
Acompanyament a la Inserció o el programa de Garantia Juvenil. També han presentat 
a la consellera projectes propis com PIMEC Emprèn, que dóna suport als 
emprenedors en el desenvolupament de la seva idea de negoci, o el programa 
emppersona, que du a terme la Fundació PIMEC per donar suport a les persones 
empresàries en situació d’atur o amb dificultats que busquen una segona oportunitat.  

La trobada també ha comptat amb la presència de Jaume Guàrdia, vicepresident de 
PIMEC Girona, Daniel Gómez, membre de PIMEC Joves Girona, Marta Julià, directora 
de PIMEC Comerç Girona i membre de la comissió, i Joan Barfull, secretari territorial 
de PIMEC Girona. Per part de la conselleria, Dolors Bassa ha estat acompanyada pel 
delegat del Govern de la Generalitat a Girona, Eudald Casadesús, el director general 
de Relacions Laborals del DTASF, Enric Vinaixa, i la directora del serveis territorials de 
Treball, Afers Socials i Família a Girona, Montserrat Roura.  

Aquesta trobada dóna continuïtat a la ronda de reunions i contactes que PIMEC ha 
iniciat amb els diferents representants del nou Govern. El dilluns passat, 1 de febrer, el 
president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va rebre el president de PIMEC, Josep 
González, al Palau de la Generalitat, en la que va ser la primera trobada institucional 
del nou president amb un representant empresarial. La pròpia consellera Dolors Bassa 
va visitar la seu de Barcelona i es va reunir amb Josep González i altres membres de 
l’entitat el divendres de la setmana passada.  

 
 


