
                                                                       Nota de premsa 

PIMEC Lleida presenta propostes per facilitar l’accés de les 
pimes a la contractació pública davant la Diputació de 

Lleida  

La patronal considera que l’administració pública ha de fomentar la participació de les 
petites i mitjanes empreses, destinant el màxim de l’import de la inversió dels contractes.  

Lleida, 22 de febrer del 2022. PIMEC Lleida ha presentat recentment davant la 
Diputació de Lleida, un seguit de propostes, presentades anteriorment en el marc de la 
fira Municipàlia, per facilitar l’accés de les pimes del territori a la contractació 
pública. Aprofitant l’inici de la II Fira de la Contractació Pública de Lleida, que comença 
avui, la patronal ha posat de manifest que els autònomes i les micro, petites i mitjanes 
empreses són el motor econòmic i, en canvi, només accedeixen a un 40% del volum 
de contractació pública a Catalunya i no arriben al 30% a Espanya. Per això, la 
comissió de Col·laboració Publico-privada de PIMEC treballa per fomentar i 
incrementar la participació de pimes, tot reclamant que es destini el màxim de 
l’import de la inversió dels contractes públics.  

El president de PIMEC Lleida, Xavier Caufapé, acompanyat pels membres del Comitè 

Executiu territorial de l’entitat, ha posat de manifest al llarg d’una reunió amb el president 

de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, i altres membres de l’ens públic que “la compra 

pública ha de ser una eina que ajudi a potenciar el creixement econòmic lleidatà i 

a impulsar la competitivitat empresarial del territori”. Caufapé ha explicat que 

aquesta és la primera presentació oficial que PIMEC Lleida i la comissió  de 

Col·laboració Publico-Privada de la patronal fan a una institució pública, i ha assegurat 

que “s'aniran repetint a la resta d’administracions”. 

Per part seva, els membres de la Diputació de Lleida s’han compromès a treballar 
les iniciatives de PIMEC a escala tècnica per facilitar l'accés de les pimes en la seva 
contractació pública, així com promoure precs que ho facilitin als diferents ajuntaments 
que assessoren.  

 

 

 

 


