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Antoni Cañete: “Amb l’acord de pressupostos 

s’impulsa el progrés econòmic i social del país” 

La patronal valora positivament que es puguin realitzar les inversions en 

infraestructures i les mesures acordades per a la reactivació econòmica com els 

680 milions d’euros per a l’execució del Pacte Nacional per a la Indústria 

Barcelona, 1 de febrer de 2023. PIMEC celebra que finalment s’hagi arribat a un acord 

per tirar endavant els Pressupostos de la Generalitat per al 2023. Des d’un primer 

moment, l’entitat ha estat contundent i ha exigit tant al Govern com als grups 

parlamentaris que podien fer possible l’acord, que arribessin a consensos per aprovar 

els comptes i fer front a l’actual conjuntura econòmica i social.  

El president de PIMEC, Antoni Cañete, ha manifestat que “amb aquest acord s’impulsa 

el progrés del país” i ha demanat “celeritat perquè els projectes tirin endavant”. En 

aquest sentit, ha afegit que és el “primer pas per a la creació d’un nou marc de 

competitivitat econòmic, social i mediambiental per a Catalunya”, que l’entitat ve 

reclamant fa mesos i que ha treballat, juntament amb la resta d’agents socials, en el 

marc del Consell del Diàleg Socials, per afavorir els Pressupostos.  

Concretament, PIMEC aplaudeix les mesures pactades per a la prosperitat econòmica 

del país, moltes de les quals ja es contemplaven a l’acord entre Govern i agents socials 

en el marc del Consell del Diàleg Social, com el fet que es garanteixi l’execució de la 

totalitat dels 680 milions d’euros consignats en el Pacte Nacional per a la Indústria 

o l’increment pressupostari per a mesures de suport a la reindustrialització.  

L’entitat també valora positivament que prioritzin polítiques de formació i qualificació 

professional per tal d’incrementar l’oferta de places de formació professional a 

Catalunya ajustada a les necessitats formatives i a la demanda del mercat de 

treball, així com el desplegament del model d’orientació professional. Així mateix, 

celebra l’aposta pel concert educatiu, especialment si aquests recursos es destinen a 

concertar places d’FP per donar una resposta eficient a les necessitats formatives de 

Catalunya. Això no obstant, s’ha de situar també com a prioritat les polítiques 

actives d’ocupació i la formació contínua, elements clau per a la millora de la 

competitivitat del mercat de treball.  

PIMEC valora positivament que es puguin realitzar les inversions en infraestructures i 

amb relació al model aeroportuari, celebra que s’hagi tingut en compte la proposta de 

la patronal de crear una comissió tècnica entre els Governs català i espanyol, que 

permeti acordar el nou model aeroportuari que necessita Catalunya amb l’objectiu 

de tenir les màximes i millors connexions i guanyar competitivitat.  

Finalment, la patronal continuarà treballant perquè es revisi la política fiscal , 

especialment la pressió fiscal que pateixen pimes i els autònoms i que dificulta la 

competitivitat del país. Així mateix, demana 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 de l’activitat empresarial. 
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