Nota de premsa

PIMEC valora l’esforç de la Generalitat pels nous ajuts, però
considera que haurien d’haver arribat amb més antelació i que
cal una visió més estratègica en el seu atorgament
Josep González demana en la reunió del Consell de Diàleg Social permanent “posar els
recursos públics en les prioritats, tramitar i abonar els ajuts anunciats amb urgència i no
generar desigualtats en el seu repartiment”.
Barcelona, 25 de gener de 2021. El president de PIMEC, Josep Gonzalez, ha participat
avui a la reunió del Consell de Diàleg Social permanent, en la qual el Govern de la
Generalitat ha explicat les línies generals dels nous ajuts per compensar les mesures
de restricció adoptades a principis d’any per fer front a la Covid-19. La patronal valora
l’esforç del Govern, però creu que les mesures haurien d’haver arribat amb més
antelació i que cal una visió més estratègica en el seu atorgament. En aquest sentit,
González ha demanat que aquests ajuts “es tramitin amb coordinació de tots els
departaments i s’abonin amb la màxima urgència, tot destinant els recursos
públics en les prioritats i sense generar desigualtats a l’hora de fer el repartiment”.
A més, ha reclamat que no s’imposin més obligacions a les empreses pels ajuts, ja
que sinó es poden convertir en “difícilment accessibles”.
PIMEC destaca que les mesures anunciades per la Generalitat de Catalunya
representen una proposta més ambiciosa que la dels ajuts concedits fins ara, atès
que arribaran als 618 milions d’euros, però reitera la seva tardança, tenint en compte
que la setmana vinent ja és final de mes i que les empreses han de pagar salaris i
factures, mentre que la tramitació d’aquests ajuts no serà efectiva fins d’aquí uns
dies. “Els ajuts a les pimes queden lluny de les seves necessitats per subsistir i
haurien de ser superiors, i cal que cada administració assumeixi la seva part de
responsabilitat en el repte de mantenir viu el major nombre d’empreses possibles, per
tenir un teixit productiu fèrtil de cara a la recuperació post Covid-19”, ha afegit el
president de PIMEC.
El Consell de Diàleg Social s’ha emplaçat a treballar la millora de la proposta a les
properes hores a través de la Comissió de Seguiment del Consell aquesta mateixa tarda.
Les línies d’ajuts se centren en quatre eixos: la renovació de l’ajut d’autònoms al
desembre (280 milions d’euros); un ajut directe a empreses pel manteniment de llocs de
treball (208 milions d’euros); una dotació pressupostària per a la Formació Professional
de persones treballadores en actiu a través del Consorci per a la Formació Contínua de
Catalunya (25 milions d’euros); un ajut directe a persones afectades per ERTO (105
milions d’euros).
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