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PIMEC celebra la constitució del Consell 

del Diàleg Social 

El president de la patronal, Josep González, ha participat avui a la primera reunió 

constitutiva que ha de servir per abordar els reptes econòmic, socials i laborals com a 

conseqüència de la crisi de la Covid-19 

Barcelona, 30 d’abril de 2020. El president de PIMEC, Josep González, ha participat 

avui a la reunió constitutiva del Consell del Diàleg Social de Catalunya, l’òrgan col·legiat 

de participació institucional i permanent, format pel govern i els sindicats i patronals més 

representatius, que vetlla pel desenvolupament i la concertació social.  

PIMEC valora positivament la reunió d’avui que ha de servir per abordar els reptes 

econòmics, socials i laborals com a conseqüència de la crisi sanitària de la Covid-19. 

Josep González celebra “la voluntat de tots els agents socials per treballar amb 

consens i diàleg per fer front a aquesta greu crisi que tant està afectant a 

empreses i persones treballadores”. En aquest sentit, el president de PIMEC ha 

assenyalat que ara “s’encara una fase molt enfocada a l’activitat productiva i caldrà 

unitat i consens en l’estratègia de desconfinament per garantir una tornada a la 

plena activitat amb les màximes garanties per a la salut de les persones 

treballadores i empresàries”.  

El Consell del Diàleg Social de Catalunya s’ha constituït avui en virtut del decret llei 

9/2020, pel qual es regula la participació institucional, el diàleg social permanent i 

la concertació socials de les organitzacions sindicals i empresarials més 

representatives de Catalunya. Aquest decret ha permès per primer cop ordenar 

jurídicament la concertació i el diàleg socials del Marc Català de Relacions Laboral i ha 

donat transparència definitiva a l’espai de representació empresarial després de 

l’acord assolit per Foment del Treball i PIMEC l’any passat, entre altres qüestions.  

Formen part d’aquest consell el president de la Generalitat, Quim Torra, el conseller de 

Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, el secretari general de CCOO 

Catalunya, Javier Pacheco, el secretari general d’UGT Catalunya, Camil Ros, el 

president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre i el president de PIMEC, Josep 

González.  
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