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PIMEC nomena Josep Ginesta com a secretari general 
 
Ginesta, expert en treball, gestió de conflictes i mediació, i amb una àmplia trajectòria 
professional, substituirà en el càrrec al nou president de l’entitat, Antoni Cañete.   
 
La patronal constitueix també el seu Comitè Executiu, als membres del qual el president 
de PIMEC ha explicat el model de governança del nou mandat. 
 
Barcelona, 23 de març de 2021. PIMEC ha constituït avui el seu Comitè Executiu, 
l’òrgan de govern ordinari amb els vicepresidents i representants territorials, el qual s’ha 
reunit avui per primera vegada en aquest nou mandat. Al llarg de la trobada, Antoni 
Cañete ha traslladat als membres del Comitè els detalls del nou model de governança 
de PIMEC per tal de situar l’entitat com una patronal moderna i orientada als reptes 
del segle XXI. 
 
Així mateix, s’ha aprovat el nomenament de Josep Ginesta com a secretari general 
de l’entitat en substitució de l’actual president de la patronal, Antoni Cañete, qui ha 
proposat el nomenament davant el Comitè, expressant com a valor “la seva àmplia 
trajectòria professional, sempre vinculada al món del Treball, el veritable ADN 
d’una patronal com PIMEC”.  
 
Per la seva banda, Josep Ginesta ha expressat que es sent “molt honorat” de poder 
continuar la seva trajectòria professional “al servei del diàleg i la concertació 
socials, i ara en la defensa dels interessos de les pimes del nostre país”, tot 
expressant la seva satisfacció als membres del Comitè. El nou secretari general ha situat 
com a objectius immediats l’aprofundiment en la participació institucional i la concertació 
social a tots els nivells, així com “l’increment de la incidència de les pimes en la 
negociació col·lectiva”. 
 
En els canvis en el model de governança, i per reforçar el vessant estructural i operatiu 
de PIMEC, s’ha creat la figura d’un Director Gerent, que ocuparà David Giménez, i 
que s’encarregarà de la part executiva de PIMEC. Aquesta direcció, junt amb la 
secretaria general, seran les encarregades a nivell tècnic d’acompanyar al president 
Cañete i a la nova Junta Directiva en els importants reptes de futur que s’han fixat per 
aquest mandat. 
 
Per últim Antoni Cañete ha nomenat com a cap de Gabinet i Relacions Externes a 
l’economista Jacint Soler, doctor en ciències econòmiques i empresarials i màster en 
economia internacional. 
 
 
 


