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PIMEC celebra que l’Ajuntament de Tarragona hagi 

aprovat per unanimitat la seva proposta perquè els 

fons europeus arribin a les pimes 

El consistori, a proposta de la patronal, demana que no s’atorgui cap ajut a cap 

empresa que incompleixi la Llei contra la Morositat 

Cambra de Comerç de Reus, Gremi d’Instal·ladors de Tarragona, Rottary Club 

Tarragona, Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre, Consell Comarcal 

del Priorat, Consell Comarcal de la Conca de Barberà i Universitat Rovira i Virgili 

també hi han donat suport 

Tarragona, 22 d’octubre del 2021. El Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona  ha 

aprovat avui per unanimitat la proposta de PIMEC Tarragona perquè les pimes 

esdevinguin les principals beneficiàries dels fons Next Generation EU.  

Així mateix,  el consistori instarà al govern espanyol a que quan reparteixin els fons es 

tingui en compte el grau de compliment dels beneficiaris amb els terminis legals de 

pagament previstos a la Llei 15/2010 de 5 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de 

lluita contra la morositat. En aquest sentit, el consistori, a proposta de la patronal, 

demana que no s’atorgui cap ajut a cap empresa que incompleix la Llei contra la 

Morositat.  

El president de PIMEC Tarragona, Jordi Ciuraneta, ha celebrat el suport unànime a 

aquesta demanda de PIMEC: “és una mesura fonamental per impulsar la 

competitivitat i la viabilitat empresarial en benefici de l’economia”. Ciuraneta ha 

assegurat que els fons europeus representen una oportunitat única i històrica per 

a la recuperació de les pimes, i ha demanat que els hi arribin en forma de subvenció 

per tal d’evitar més endeutament empresarial en aquest context de crisi. Finalment, 

ha dit que des de PIMEC Tarragona s’ha constatat que moltes pimes del territori 

compten amb projectes estratègics que opten a aquests fons en matèria de 

digitalització, innovació i sostenibilitat i ha reclamat que les entitats locals tinguin un 

paper rellevant en la distribució dels NGEU, en aplicació del principi europeu de 

subsidiarietat.  

PIMEC Tarragona ha fet extensiva aquesta proposta a diferents entitats, organitzacions 

i administracions del territori i ara per ara ja compta amb el suport de Cambra de 

Comerç de Reus, Gremi d’Instal·ladors de Tarragona, Rottary Club Tarragona, 

Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre, Consell Comarcal del Priorat, 

Consell Comarcal de la Conca de Barberà i Universitat Rovira i Virgili.  
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