Nota de premsa

Jacint Soler: “Quan es publiquin les polítiques europees per
lluitar contra el despoblament rural, vetllarem perquè Lleida
tingui un paper central”
PIMEC Lleida organitza un acte informatiu sobre els fons NGEU i el pla de recuperació
espanyol, i com afecten aquests a les empreses lleidatanes.
Lleida, 9 de juny de 2021. “Quan es publiquin les polítiques europees per lluitar
contra el despoblament rural, a finals de juny, vetllarem perquè Lleida tingui un
paper central”. Així ho ha dit el director de Relacions Internacionals de PIMEC, Jacint
Soler, en una jornada virtual sota el títol “Volem Next Generation! Les Pimes i els Fons
NGEU”, adreçada a les pimes i persones treballadores autònomes de la demarcació de
Lleida.
En la seva intervenció, el president de PIMEC Lleida, Xavier Caufapé, ha reiterat la
defensa de la patronal de què els fons arribin a les pimes i ha explicat que “hi ha un
convenciment de l’empresariat lleidatà de què no arribaran a les micro, petites i
mitjanes empreses”. A més a més, ha reclamat que “després de molts mesos,
encara hi ha un gran desconeixement sobre la realitat d’aquests Fons. Com es
distribuiran, a quins sectors aniran i quines empreses podran participar.” Per
aquests motius, la seu lleidatana de la patronal ha organitzat aquesta trobada per aclarir
els dubtes de l’empresariat de la regió.
Durant el transcurs de l’acte, Jacint Soler ha lamentat que “s’endarrereixin inversions
empresarials perquè els tràmits polítics i administratius han provocat que els fons
arribin tard”. Per això, una de les peticions de la patronal és que el govern decreti la
possibilitat de subvencionar projectes d’inversions que comencessin el passat
maig de 2021, ja que el procés dels Fons NGEU encara es troba en una fase no
vinculant i la patronal espera que “no se sàpiga com funcionaran els ajuts
vinculants fins al setembre o octubre”.
La patronal està recollint propostes de projectes de digitalització i sostenibilitat
per part de les pimes, per realitzar propostes agrupades. També, Soler ha aclarit que
el Govern central gestionarà la immensa majoria dels recursos dels fons europeus, a
excepció dels recursos pel comerç i el turisme o la rehabilitació d’edificis, que pertoquen
per competències a les CCAA i ajuntaments. Tot i això, ha afegit que pot evolucionar de
manera diferent.
Finalment, la trobada moderada per la secretària territorial de PIMEC Lleida, Anna
Torres, ha comptat amb les intervencions del director de Consultoria Estratègica i
Finançament de PIMEC, Pere Cots, i el director general de Fuel Management
Technologies, Ricard Viladot. El primer, ha aprofundit en la reestructuració dels crèdits
ICO i altres línies d’ajuts disponibles per aportar solvència a les pimes. El segon, ha
explicat el cas d’èxit de la seva empresa en relació als fons europeus, especialitzada en
el sector petroquímic.

