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Josep González: “Cal allargar els ERTO per evitar el 

tancament d’empreses i la pèrdua de més llocs de treball” 

El president de PIMEC diu que la sentència a Torra “era previsible i ha estat 

desproporcionada”, però creu que “aquesta situació era evitable i ens la podríem haver 

estalviat”.  

Barcelona, 29 de setembre de 2020. “És necessari allargar mesures com els ERTO 

per evitar el tancament d’empreses i la pèrdua de més llocs de treball”. Així ho ha 

dit el president de PIMEC, Josep González, durant una entrevista al programa ‘Notícies 

en xarxa’ de La Xarxa. En relació a la negociació d’un acord sobre aquests expedients, 

que serà anunciat avui al Consell de Ministres, González creu que s’han de prorrogar 

fins que les pimes puguin recuperar la seva competitivitat, sobretot les dels 

sectors més afectats com el turisme, l’hostaleria i la restauració. “Esperem també 

que els percentatges que es pagaran siguin alts i més mesures com un ajornament 

dels impostos, apostar per la innovació o bonificacions a certs sectors”, ha afegit 

abans de posar de manifest que, si s’allarga la pandèmia, “cal pensar que un any de 

carència per retornar els crèdits no és suficient, ja que les empreses necessiten 

almenys dos anys”.  

El president de PIMEC ha defensat “buscar un equilibri entre els interessos sanitaris i 

els econòmics” i ha explicat que a països com Italià tenen 5 vegades menys infectats, 

fet pel qual considera que “alguna cosa falla”. Per això, ha demanat a l’Administració 

Pública treballar per “aturar els rebrots quan abans perquè la previsió de que poden 

tancar un 25% de pimes i autònoms posa la pell de gallina”.  

D’altra banda, ha recordat que  les empreses s’han adaptat en molt poc temps a les 

exigències de la digitalització i ha assegurat que “han fet un acte de confiança en el 

teletreball, que ha vingut per quedar-se”. A més, considera que la llei del treball a 

distància hagués requerit acumular experiència: “Ha estat tot molt forçat per la 

pandèmia i s’han de perfeccionar molts detalls encara”.  

En resposta a una pregunta sobre la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim 

Torra, Josep González s’ha mostrat preocupat per la situació política a Catalunya: 

“Estem patint les conseqüències sanitàries, socials i econòmiques de la Covid-19 i ara 

el que toca és concentrar-se en com controlar els impactes de la pandèmia”. En aquest 

sentit, ha dit que “aquesta sentència era previsible i ha estat desproporcionada, 

però també crec que aquesta situació era evitable i ens la podríem haver estalviat”.  

 


