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El president de PIMEC i el conseller de Salut es 

reuneixen per millorar la incidència de l’absentisme 

laboral 

 
El Departament de Salut i les patronals han acordat impulsar la col·laboració 

d’ambdues parts i les Mútues d’accidents de Treball i Malalties Professionals 

(MATEPSS) per establir aquelles mesures que puguin ajudar a millorar la 

incidència de l’absentisme laboral al nostre país 

 

Barcelona, 15 de juliol de 2022. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, s’ha reunit 
amb el president de PIMEC, Antoni Cañete, amb l’objectiu de treballar i col·laborar 
coordinadament en diferents qüestions relacionades amb l’àmbit de l’activitat empresarial, 
com l’absentisme, la salut laboral i la millora de la productivitat.  

En relació a l’absentisme laboral, durant la trobada s’ha valorat el paper del sistema públic 
de salut en la gestió de les baixes per incapacitat temporal i s’ha acordat impulsar una 
Taula de Treball de col·laboració entre el Departament de Salut i les patronals 
Foment del Treball i PIMEC per establir aquelles mesures que puguin contribuir a 
millorar la incidència de l’absentisme laboral al nostre país.  

Així mateix, el Departament de Salut i les patronals han acordat impulsar la col·laboració 
d’ambdues parts i les Mútues d’accidents de Treball i Malalties Professionals 
(MATEPSS) per establir aquelles mesures que puguin ajudar a millorar la incidència de 
l’absentisme laboral al nostre país. 

PIMEC valora molt positivament la voluntat del Departament de Salut de mirar endavant 
en la recuperació i resoldre problemes estructurals com el de l’absentisme i, 
específicament, en el vessant de la gestió del sistema de baixes. L’entitat es considera 
corresponsable de fer propostes de millora del sistema, ja que acaba produint tensions 
innecessàries en l’àmbit laboral que s’han de resoldre en espais de concertació i diàleg 
social.  

La trobada, celebrada al Departament de Salut, també ha comptat amb la participació de 
la secretària general de Salut, Meritxell Masó, la directora general d’Ordenació i Regulació 
Sanitària, Azucena Carranzo, i el secretari general de PIMEC, Josep Ginesta. 
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