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PIMEC Tarragona organitza un debat amb els 

representants dels partits polítics per Tarragona al Congrés 

amb motiu de les pròximes eleccions generals 

S’han tractat les principals propostes en matèria empresarial com la morositat, la 

inversió en  infraestructures, la internacionalització del turisme, entre altres 

Tarragona, 9 d’abril de 2019. PIMEC Tarragona ha acollit aquest matí un debat amb 

els representants dels partits polítics amb actual representació al Congrés dels Diputats 

amb motiu de les pròximes eleccions generals del 28 d’abril.  

El debat, que ha moderat el president de PIMEC Tarragona, Jordi Ciuraneta, ha posat 

en relleu els principals temes que preocupen el teixit empresarial tarragoní, com la 

morositat i la consegüent necessitat d’establir un règim sancionador per incompliment 

de pagament; la necessitat d’executar les infraestructures previstes; el foment de 

polítiques actives d’ocupació en general i el treball en les polítiques d’ocupació juvenil 

en particular; la internacionalització del turisme i com fer front al comerç il·legal.  

En la seva intervenció, el president de PIMEC Tarragona, ha traslladat als partits la 

necessitat de “tenir en compte els interessos de les petites i mitjanes empreses, que 

sovint suporten càrrecs impositius molt elevats, a diferència de la gran”. A més, 

Ciuraneta ha instat els partits a “defensar el petit comerç enfront les grans corporacions” 

i ha apuntat la importància d’aconseguir que “les millores en infraestructures puguin 

arribar també a les parts rurals de la província”.  

El debat ha comptat amb la participació de Jordi Roca del Partit Popular de Catalunya, 

Santi Castellà del Partit Socialista de Catalunya, Andreu Agredano de Catalunya en 

Comú Podem, Sergio del Campo de Ciutadans, Jordi Salvador d’Esquerra Republicana 

de Catalunya i i Ferran Bel de Junts per Catalunya. 

PIMEC ha preparat un document amb les propostes electorals agrupades en 13 àmbits 

temàtics que es van entregar als partits polítics en el debat que va tenir lloc a Barcelona 

la setmana passada.  
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