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PIMEC Tarragona insta l’Administració Pública a 
impulsar mesures per reactivar l’economia en benefici 

de les pimes i els autònoms  

Dins la ronda de trobades institucionals per traslladar les necessitats del teixit productiu 
tarragoní, la patronal s’ha reunit avui amb l’alcalde de Salou. 

Tarragona, 4 d’agost de 2020. PIMEC Tarragona segueix instant l’Administració 
Pública a impulsar mesures per reactivar l’activitat empresarial en benefici de les 
pimes i els autònoms com a principal motor de l’economia. La secretària territorial 
de la patronal, Gemma Gasulla, s’ha reunit avui amb l’alcalde de Salou, Pere Granados, 
i amb el regidor de Dinamització Econòmica, Hèctor Maiquez, a qui els hi ha traslladat 
les necessitats del teixit productiu, així com les propostes de PIMEC Tarragona per 
ajudar les empreses a recuperar-se dels efectes econòmics i socials de la crisi 
sanitària de la Covid-19, tot donant a conèixer els resultats de diverses enquestes i 
informes de la patronal en relació a l’afectació del coronavirus en l’economia i el teixit 
empresarial.   

Gemma Gasulla ha defensat ajuts directes a les micro, petites i mitjanes empreses, 
especialment les dels sectors més afectats per la pandèmia. Per part seva, l’alcalde 
de Salou ha assegurat que des del consistori treballen per tal de “posar a l’abast dels 
comerciants i empresaris de la ciutat ajuts que fomentin la reactivació del teixit 
local”.  

D’altra banda, Gemma Gasulla ha recordat que en les darreres setmanes la patronal 
ha mantingut diferents trobades institucionals amb diverses administracions 
d’àmbit públic en les quals s’ha traslladat les necessitats i problemes de les pimes 
i els autònoms amb l’objectiu d’impulsar la seva competitivitat per recuperar quan 
abans l’activitat econòmica. “Des de PIMEC hem insistit que és necessari, per 
exemple, reduir la pressió fiscal de les pimes, ja que sense ingressos no poden fer 
front a les despeses quotidianes com el pagament de lloguers o dels impostos”, ha 
explicat.  

Entre altres entitats, PIMEC Tarragona ha mantingut reunions amb representants de la 
Disputació de Tarragona; els ajuntaments de Reus, Altafulla i Amposta; Acció Terres de 
l’Ebre; el Consell Comarcal del Baix Camp i els Serveis Territorials d’Empresa i 
Coneixement de Tarragona.  

  

 

https://www.pimec.org/ca/institucio/observatori/barometre
https://www.pimec.org/ca/institucio/observatori/barometre

