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PIMEC reforça les relacions amb la Diputació de 

Girona i l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni per 

aproximar el teixit productiu a les institucions 

gironines 
 
La territorial demana prioritzar les demandes de les pimes per donar una resposta 

adequada a les necessitats formatives de les persones i del mercat de treball 

 

Girona, 30 de novembre del 2022. El president de PIMEC Girona, Pere Cornellà, i el 

secretari general de la patronal, Josep Ginesta, s’han reunit avui amb Pau Presas, 

vicepresident primer de la Diputació de Girona, i Arturo Prades, regidor de l’Ajuntament 

de Calonge i Sant Antoni, per abordar temes d’actualitat que afecten a les pimes i 

les persones autònomes del territori. A la trobada també hi han assistit el delegat 

territorial, Joan Barfull, i la directora de PIMEComeç al territori, Marta Julià.  

Com a part de la seva visita a Girona, Josep Ginesta s’ha reunit també amb el secretari 

general d’UGT, Maxi Rica, per parlar de formació. El secretari general de PIMEC ha 

exposat la proposta de la patronal d’introduir objectius basats en la productivitat i 

objectius de la tecnologia del món del treball. “Pot ser molt útil, però també pot resultar 

una eina de control invasiva”, ha puntualitzat.  

El president de PIMEC Girona, Pere Cornellà, ha parlat sobre un tema capital per al 

mercat de treball: la Formació Professional. “L’empresa ha de ser l’origen i el destí 

de la formació”, ha afirmat. A més, ha explicat que “no existeix una correspondència 

efectiva entre l’oferta d’FP i les necessitats competencials del mercat de treball, 

la qual cosa impacta directament sobre el funcionament i competitivitat de les 

pimes de Girona i d’arreu de Catalunya”. En aquest sentit, Cornellà ha destacat el 

compromís de la patronal per aconseguir que el rol formatiu de l’empresa sigui una 

realitat.  

També ha fet referència a la recent creació d’una oficina d’atenció a les pimes i els 

autònoms a la Costa Brava, que s’ha formalitzat a través de la signatura d’un conveni 

de col·laboració amb l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni. Aquesta obertura suposa 

un pas endavant de PIMEC Girona en la defensa dels interessos de les pimes i els 

autònoms del Baix Empordà.  

Per la seva part, el secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, s’ha referit a les 

mesures acordades en el marc del Consell de Diàleg Social i ha explicat que 

aquestes “exigeixen al Govern aconseguir els consensos parlamentaris necessaris 

perquè els Pressupostos de la Generalitat per al 2023 tirin endavant”. A més, ha 

assenyalat que “els Pressupostos han de promoure l’activitat econòmica i 

empresarial i han de preservar la viabilitat empresarial i el màxim de llocs de 

treball”. En aquest sentit, “han d’anar orientats a la creació d’un marc de competitivitat 

econòmic, social i mediambiental”, ha afegit. 

 


