Nota de premsa

PIMEC crea un grup de treball per ajudar les pimes a
fer front als reptes de futur de la indústria de
l’automòbil
La directora general d’Indústria presenta el Pla Auto de la Generalitat al grup
d’automoció de PIMEC, que representa i defensa els interessos de les pimes del sector.
Barcelona, 8 de juliol de 2020. La directora general d’Indústria, Matilde Villarroya, ha
fet avui una presentació virtual del “Pla Auto” elaborat per la Direcció General d’Indústria
de la Generalitat davant del grup de treball d’automoció de PIMEC, constituït
recentment i format per empresaris i empresàries de diferents territoris arreu de
Catalunya amb l’objectiu d’ajudar les pimes del sector a fer front els reptes de
futur, sobre tot en relació a la crisi que està vivint actualment la indústria de l’automòbil.
Presentació del Pla Auto
El president de PIMEC, Josep González, ha dit que “era necessari posar en marxa un
pla de suport a la indústria de la mobilitat i de l’automoció”, ja que es tracta d’un
sector molt important a Catalunya. D’altra banda, ha destacat que el tancament de
Nissan ha posat de manifest que “cal cuidar i enfortir el sector per preservar la gran
quantitat de llocs de treball directes i indirectes que genera” i, finalment, ha celebrat
el Pla Renove per estimular la venda de vehicles.
En la seva intervenció, la directora general d’Indústria ha explicat que l’automoció a
Catalunya “és un sector molt exportador que tracciona la indústria auxiliar i té un
impacte sobre el PIB superior al 10%, tot conformant un ecosistema ric amb
investigació, centres de formació, entre altres qüestions”. Sobre el Pla Auto, ha anunciat
que compta amb un programa que inclou 48 actuacions: internacionalització i inversió,
talent i ocupació, innovació, Responsabilitat Social Corporativa, estímul de la demanda,
etc. També, ha alertat que “hi ha empreses que hauran d’innovar molt per adaptarse a les tendències i als reptes de la cadena de valor del vehicle del futur” i,
finalment, ha respost les preguntes dels membres de la Taula d’Indústries Auxiliars de
l’Automoció de la patronal i dels membres de PIMEC Metall.
Constitució del grup de treball de PIMEC
En la seva reunió per videoconferència, Josep González ha instat els empresaris i
empresàries a “seguir fent arribar totes les seves propostes, inquietuds i necessitats
per traslladar-les a l’administració”. D’altra banda, s’ha fet una anàlisi de la situació
de les pimes del sector i d’algunes de les mesures impulsades fins ara per part
dels governs català i espanyol, com el Pla de Mobilitat i Automoció de la Generalitat
de Catalunya i el Pla d’Impuls de la Indústria de l’Automoció del govern espanyol.
El grup de treball està encapçalat per Concha Fuentes, presidenta de PIMEC Metall, i
està constituït per representants de les següents pimes del sector: AMES, Decolletatge
Farrés, DENSO, Dragston, Fico Cables , Indústries Tapla, Indústries Teixidó, Linde &
Wiemann, Malhe, Nobel Plàstiques, Pinter, RPK Metal Forming, Ruffini, Sanjo i
Umformtechcnik.

