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PIMEC Girona defensa incentius per promoure la transició 

energètica del teixit productiu gironí i alerta de l’impacte de la 
nova tarifa per les pimes  

 
La patronal es troba amb representants del govern al territori per traslladar propostes i 
les necessitats del teixit empresarial gironí en matèria de polítiques d’ocupació, comerç, 
energia, infraestructures i fons europeus. 

Girona, 23 de juliol del 2021. Al llarg d’una trobada institucional amb la delegada del 

Govern a Girona, Laia Cañigueral, i el director territorial d’Empresa i Treball, Joan Martí, 

PIMEC Girona ha traslladat als representants del govern la preocupació del teixit 

empresarial per la nova tarifa energètica i per les actuacions que caldrà dur a terme vers 

la transició energètica. “L’augment a nivells històrics del preu de la llum, entre 

altres, és preocupant per la seva incidència en els costos de les pimes i, per 

conseqüència, l’impacte que pot tenir en els preus finals”, ha alertat el president de 

PIMEC Girona, Pere Cornellà. 

D’altra banda, ha defensat una modernització i simplificació de les polítiques 

d’ocupació, amb propostes com l’impuls de les empreses com agents actius d’un 

model de formació que s’adapti a les demandes del mercat de treball. En aquest 

sentit, Cornellà ha destacat dues iniciatives empresarials gironines: els centres de 

formació creats per TM Comas i Comastech, així com el de Mineralia - Fundació dels 

Oficis. “Aquests centres estan destinats a cobrir les demandes reals de la seva activitat, 

i pretenen situar l’empresa a l’origen de la necessitat i destí del procés de formació”, ha 

explicat.   

Per la seva part, el president de PIMEComerç Girona, Josep Maria Vergés, ha posat en 

relleu els greuges que suposa la densitat de grans infraestructures comercials en 

relació amb les necessitats reals del territori, així com la competència deslleial 

envers el comerç de proximitat que comporten determinades programacions 

de markets d'estiu, en terrenys d'àmbit privat, que no sempre compleixen la 

normativa horària establerta. 

Durant la trobada s’han tractat també altres propostes de PIMEC en matèria 

d’infraestructura i energia per a impulsar la competitivitat de les pimes gironines: la 

reformulació de l’aeroport de Girona, dins del projecte d’ampliació de l’aeroport de 

Barcelona, com una extensió d’aquest; i el projecte d’energia eòlica “Parc 

Tramuntana”, sobre el qual la patronal organitzarà una jornada informativa a l’octubre. 

Per part de la patronal, a la reunió també hi han participat la vicepresidenta de la 

Comissió Executiva, Mireia Garcia i el secretari territorial, Joan Barfull. 

Durant la trobada, la delegada del Govern ha declarat la necessitat de contrastar les 

dades de les quals disposa el govern amb les dades de la patronal amb la voluntat 

d’establir aquest canal de comunicació continuat amb PIMEC Girona. A més, pel mes 

de setembre es preveu fer una segona trobada per presentar tots els directors dels 

serveis territorials a la patronal, amb la voluntat de trobar la interlocució més eficaç 

per cada temàtica, tenint en compte tots els sectors econòmics. Així mateix, Joan 

Martí ha manifestat que una de les dificultats existents a nivell de les dades que treballa 

l’administració de la Generalitat, és la mancança en la segmentació provincial.  


