
 

 

 
30 / 03 / 2011 

EL CONSELLER D’EMPRESA I OCUPACIÓ  

F. XAVIER MENA ES REUNEIX AMB EMPRESES 

D’OSONA 
 
• Josep Pujadas encapçala la representació empresaria l 

• En temps de crisi, les administracions han de facil itar la feina a les empreses  

• El conseller explica a l’empresariat osonenc que la  conselleria ja ha derogat més de 
40 decrets de normativa obsoleta 

 
Ahir al vespre a Vic va tenir lloc una reunió entre el conseller d’Empresa i Ocupació, F. Xavier 

Mena i una vintena de representants d’empreses osonenques, principalment del sector agro-

alimentari (escorxadors, fabricants de pinsos, elaboradors, distribuïdors) donada la gran 
dinàmica i vital importància que té el sector a Osona. També hi van assistir representants 

d’institucions públiques de la comarca com ara l’alcalde de Vic o el rector de la UVic. La reunió 

fou organitzada per la delegació de la Cambra a Osona. 

 

Les empreses prenen la paraula 

Les intervencions dels representants de les empreses van incidir, entre d’altres, en els 

problemes vinculats a la gestió administrativa pel què fa a les exportacions (certificats 

d’exportació). També van insistir en traves i retards en els informes de l’Agència Catalana de 

l’Aigua que afecten clarament a aquestes empreses. En línies generals, l’administració pública 
ha de tenir una actitud equilibrada entre resolucions positives (autoritzar una activitat o facilitar 

el desenvolupament empresarial) i negatives (paralitzar activitat, no deixant que s’endeguin o 

posant tot tipus de traves). Fins ara, aquest equilibri no ha existit i han predominat les negatives 

administratives a les iniciatives empresarials. 
  

Presa de posició del Conseller 

El Conseller va prendre nota dels comentaris de les empreses, tot i indicar que el seu 

departament ja ha derogat més de 40 decrets normatius dels més de 240 que ha suprimit el 

Govern de la Generalitat, i que van en aquesta línia. El conseller es va oferir personalment a 

les empreses assistents i d’altres que ho necessitin a mirar de resoldre els problemes que 
puguin tenir en les seves relacions amb l’administració (sempre dins un raonable compliment 

de les reglamentacions).  L’alcalde de Vic, per altra banda, va posar sobre la taula d’altres 

exemples dels molts entrebancs que, en el marc de la seva responsabilitat, s’ha trobat per 

ajudar a les empreses d’Osona. 

 
 
Sala de Premsa virtual de la Cambra:  

   http://premsa.cambrabcn.org/  
 
Imatges, referències i estudis: 

   http://www.flickr.com/photos/cambra_barcelona/  
   http://delicious.com/cambrabcn/  

 http://www.slideshare.net/Presscambrabcn/documents  


