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PIMEC organitza una jornada per analitzar quin impa cte 
podria tenir un augment del salari mínim sobre la 
competitivitat de l’empresa, l’economia i la societ at 

• L’acte se celebrarà aquest divendres, 15 d’abril, a la Torre Telefònica Diagonal 00, 
i comptarà amb la participació del president de la Generalitat, Carles Puigdemont 

PIMEC convoca els mitjans de comunicació a la jornada “ Salari mínim i 
competitivitat ” que se celebrarà aquest divendres, 15 d’abril , a partir de les 9 h  i fins 
les 14 h, a l'auditori de Torre Telefònica Diagonal 00 (Plaça Ernest Lluch, 5. 08019 
Barcelona).  

La jornada es planteja amb l’objectiu de debatre al voltant de l’impacte que podria tenir 
sobre l’economia, l’empresa i la societat un augment del salari mínim que l’acostés al 
de la resta de països, així com sobre mesures orientades a mantenir la competitivitat.  

L’acte comptarà amb experts de primer nivell nacionals i internacionals, així com 
agents implicats de l’àmbit empresarial i institucional. Hi participaran el director de 
Polítiques Socials per l’Ocupació de l’OCDE, Herwig Immervoll ; el secretari general 
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat , Josep Ginesta ; el secretari 
general de CCOO Catalunya , Joan Carles Gallego ; el doctor en Economia i autor del 
llibre “Un bon país no és un país low cost”, Miquel Puig , destacats empresaris de 
diferents sectors , entre d’altres. El president de la Generalitat , Carles 
Puigdemont  clourà la jornada. 

A les 11:20 h , Josep González , president de PIMEC, atendrà els mitjans de 
comunicació per presentar les principals conclusions i propostes de la patronal. A 
partir de les 13:40 h , Carles Puigdemont , president de la Generalitat , clourà la 
jornada.    

 

 

 

 

Normativa d’acreditacions : Els mitjans de comunicació que estiguin interessats en la 
cobertura informativa de la jornada s’han d’acreditar mitjançant un correu electrònic 
dirigit a l’adreça premsa@pimec.org, en el qual és necessari fer constar nom i cognom 
de les persones assistents, número de DNI, mitjà al qual es pertany i hora aproximada 
d’arribada.  
 

- DATA : Divendres, 15 d’abril de 2016 
- HORA: 9 h – 14 h (Atenció als mitjans a els 11:20 h)  
- LLOC : Auditori de l’Edifici de la Torre Telefònica (Plaça Ernest Lluch, 5. 08019 

Barcelona)  
 


