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PIMEC celebra l’acord del Consell Diàleg Social que orienta 

el Pressupostos de la Generalitat de Catalunya cap a un 

marc de competitivitat econòmic, social i mediambiental 
 

Govern i agents socials acorden garantir l’execució de la totalitat dels imports 

consignats en el Pacte Nacional per a la Indústria  

El secretari general de PIMEC manifesta que aquest acord exigeix al Govern 

aconseguir els consensos parlamentaris perquè els Pressupostos tirin endavant 

 
Barcelona, 30 de novembre de 2022. PIMEC valora positivament el conjunt de 

mesures acordades entre el Govern de la Generalitat i els agents socials, que són 

rellevants perquè es tinguin en compte en els Pressupostos de la Generalitat per al 

2023. Es tracta d’un preacord que ha de ser ratificat en el Consell del Diàleg Social, que 

se celebrarà dilluns de la setmana vinent.  

El secretari general, Josep Ginesta, ha manifestat que aquestes mesures acordades en 

el marc del Consell de Diàleg Social “exigeixen al Govern aconseguir els consensos 

parlamentaris necessaris perquè els Pressupostos de la Generalitat per al 2023 

tirin endavant”.  

En aquest sentit, Ginesta, ha assenyat que “els Pressupostos han de promoure l’activitat 

econòmica i empresarial i han de preservar la viabilitat empresarial i el màxim de llocs 

de treball”. En aquest sentit, “han d’anar orientats a la creació d’un marc de 

competitivitat econòmic, social i mediambiental”, ha afegit.  

El conjunt de mesures que proposem aposten per la reactivació econòmica, la formació 

de les persones i la seva qualificació i, finalment, al suport social quan aquestes 

persones no es poden inserir al mercat de treball. Ginesta assegura que “la millora de 

l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) també va orientada a 

millorar els mecanismes d’inclusió social i laboral perquè les persones puguin 

empoderar-se per transitar cap al mercat de treball”.  

En l’àmbit de la reactivació econòmica, Govern i agents socials han acordat garantir 

l’execució de la totalitat dels imports consignats en el Pacte Nacional per a la Indústria 

(PNI), que per al 2023 és de 680 milions d’euros i que es troben detallats en els 

documents públics del PNI. D’aquesta manera, la Generalitat i les organitzacions 

participants en l’elaboració del PNI, entre les quals hi ha PIMEC, impulsaran la 

sostenibilitat, la digitalització, el talent i la qualificació de les persones, les 

infraestructures i la competitivitat de les empreses, així com l’estabilitat i la qualitat de 

l’ocupació de les persones treballadores. 

PIMEC també destaca de manera positiva l’acord que preveu accelerar les previsions 

de la llei de facilitació de l’activitat econòmica per garantir el desplegament efectiu de 

l’Oficina de Gestió Empresarial i la Finestreta Única Empresarial; i la millora de les 

dotacions necessàries per a les tramitacions dels procediments administratius vinculats 

a l’inici d’activitat empresarial. 
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