
 

                                                                             Nota de premsa 

Jordi Ciuraneta: “Si no millorem la gestió econòmica 

d’aquesta crisi i anem tots a una, no podrem evitar el 

tancament de més empreses” 

La Comissió Executiva de PIMEC Tarragona encoratja l’Administració Pública i la resta 

d’agents socials a seguir prenent decisions de manera conjunta i defensa més seguretat 

jurídica i ajuts al teixit productiu. 

Tarragona, 13 d’octubre de 2020. “Si no millorem la gestió econòmica d’aquesta 

crisi i anem tots a una, no podrem evitar el tancament de més empreses”. Així ho 

ha dit el president de PIMEC Tarragona, Jordi Ciuraneta, durant la darrera reunió de la 

Comissió Executiva de la patronal al territori, on els seus membres han posat de 

manifest que és necessari anar més enllà i prendre consciència de la dimensió i les 

conseqüències d’aquesta crisi a causa de la pandèmia perquè és una crisi diferent 

i calen accions diferents. Davant d’aquesta situació, PIMEC Tarragona ha tornat a 

encoratjar l’Administració Pública i la resta d’agents socials a “seguir prenent 

decisions de manera conjunta amb un lideratge comú”, i ha proposat impulsar més 

accions que ajudin el teixit productiu, com mesures d’injecció de liquiditat i mesures per 

fomentar el consum i la circulació dels diners. 

En relació a la pujada d’alguns impostos, com per exemple la taxa d’escombraries, des 

de la patronal asseguren que és inadmissible que es pugi la pressió fiscal a les 

pimes, més encara en aquest moments de preocupació al teixit productiu per la 

baixada de la facturació i davant el desànim a la societat pel tancament de comerços 

i empreses. 

D’altra banda, PIMEC Tarragona posa de manifest que moltes pimes i autònoms del 

territori tenen la voluntat de desenvolupar projectes engrescadors i innovadors i, per 

això, reclamen que puguin tenir accés a la inversió que sortirà del fons de la Unió 

Europea. D’altra banda, la Comissió Executiva ha defensat adaptar les mesures i els 

ajuts a les necessitats de cada sector i una pròrroga dels ERTO fins que la situació 

de les pimes millori, ja que la reactivació de l’economia només s’aconseguirà si les 

empreses recuperen la seva competitivitat.  

 

 

 

 


