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PIMEC entén les mesures adoptades pel Govern i 

demana a les empreses efectuar al màxim el 

teletreball per minimitzar la mobilitat  

La patronal alerta sobre la importància de complir amb aquetes obligacions per 

tal d’evitar mesures encara més restrictives 

L’entitat demana que s’ampliïn i s’executin amb la màxima celeritat les mesures 

compensatòries per al sector de la restauració  

Barcelona, 25 d’octubre de 2020. Ateses les dades exposades avui sobre l’evolució 

de la pandèmia en el marc de la reunió del Consell de Diàleg Social, format pel Govern 

i els agents socials, PIMEC vol manifestar que entén les mesures adoptades pel Govern 

de la Generalitat de Catalunya, una vegada aprovat l’estat d’alarma, per tal de reduir la 

mobilitat de la població i disminuir el risc de contagi.  

PIMEC fa una crida a tota la societat a evitar, en la mesura del possible, tots aquells 

desplaçaments que no siguin imprescindibles per poder sortir quan abans d’aquesta 

situació, no agreujar la pandèmia i no perjudicar més l’economia. En aquest sentit, 

l’entitat recorda l’obligació concretada en la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre 

i acordada pels agents socials, d’efectuar al màxim el treball a distància (teletreball), 

sempre que sigui possible, per minimitzar la mobilitat de la població donats els 

índexs de contagis actuals. Aquesta mesura es tornarà a reiterar en el decret que serà 

publicat en el DOGC aquesta nit. La patronal alerta sobre la importància de complir 

amb aquestes obligacions per tal d’evitar mesures encara més restrictives.  

D’altra banda, l’entitat demana a la Generalitat que s’ampliïn i s’executin amb la 

màxima celeritat mesures compensatòries per al sector de la restauració i que es 

valorin altres mesures que permetin fer compatible la continuïtat econòmica amb les 

màximes garanties per a la salut de les persones. Així mateix, la patronal recorda que 

els contagis no s’han donat majoritàriament en l’àmbit laboral i, per tant, demana a 

totes les administracions un reforç en el transport públic per ajudar a minimitzar els 

riscos de contagi en la mobilitat.  

Finalment, PIMEC vol solidaritzar-se amb els serveis de salut, social i la resta de serveis 

auxiliars que tornen a viure situacions de dificultats per executar els seus serveis amb 

normalitat.  
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