
                                                                           Nota de premsa 

PIMEC i el conseller d’Empresa i Treball es comprometen a 

afrontar el debat i les accions per a la reconstrucció 

economicosocial 

La Junta Directiva de la patronal demana Roger Torrent la màxima urgència en la 

tramitació de la nova línia d’ajuts directes per a les empreses excloses de l’ampliació, 

com es va acordar ahir en la reunió del Consell del Diàleg Social. 

Barcelona, 15 de juny de 2021. PIMEC i el conseller d’Empresa i Treball de la 

Generalitat de Catalunya s’han mostrat avui compromesos a l’hora d’afrontar el 

debat i les accions per a la reconstrucció econòmica i social. Així ho han fet al llarg 

de la reunió de la Junta Directiva de la patronal, celebrada aquesta tarda telemàticament 

amb la participació del conseller Roger Torrent. 

El president de PIMEC, Antoni Cañete, ha reclamat al conseller d’Empresa i Treball que 
legisli pensant primer en els petits per fer gran el teixit productiu català, i 
conseqüentment,  l’economia de Catalunya, tot impulsant la creació d’ocupació i la 
generació de riquesa. “Cal dotar les pimes de les eines i els canvis normatius 
necessaris per a la millora de la seva viabilitat i competitivitat i permetre el seu 
creixement com a factor clau per a la recuperació econòmica”, ha afegit després de 
destacar la necessitat d’enllestir el Pacte Nacional per a la Indústria i de tenir en compte 
les pimes en el repartiment dels fons europeus, entre d’altres qüestions.  

Per part seva, el conseller Torrent ha assegurat que “cal reindustrialitzar el país i això 
no passa només pels Fons Next Generation, que seran una oportunitat que tenim 
a tocar però no l’única”. En aquest sentit, ha avançat que “aviat començarem el 
procés d’elaboració del nou Pacte Nacional per a la Indústria buscant un gran 
acord, ja que és una eina imprescindible”. El titular d’Empresa i Treball també ha 
anunciat que el dia 28 de juny compareixerà al Parlament de Catalunya per presentar 
les línies estratègiques del Departament per aquesta legislatura. 

Finalment, PIMEC ha posat en valor l’acord assolit ahir en el marc del Consell del Diàleg 

Social, pel qual s’ha definit l’ampliació dels ajuts directes a les empreses afectades per 

la Covid-19, tot contemplant la seva dimensió en l’atorgament de la línia addicional 

que també s’ha acordat. En relació a aquest compromís del Govern català d’estendre 

l’abast dels ajuts a les empreses que, no essent incloses a la llista  de sectors de la 

convocatòria de recursos estatals hagin vist reduïda la seva facturació a causa del virus, 

la Junta Directiva ha demanat al conseller celeritat a l’hora de tramitar aquesta 

mesura per no deixar ningú enrere. En aquest sentit, han recordat que existeix el 

compromís que aquesta nova línia es tractarà dins la comissió de seguiment del Consell 

de Diàleg Social i han posat de manifest que encara hi ha sectors que han patit les 

conseqüències de la pandèmia -com per exemple el de les oficines de farmàcies 

o alguns sectors industrials i de serveis de la cadena de valor- que segueixen 

quedant fora.  

 


