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PIMEC Vallès Occidental transmet a PSC la preocupació de què 
els Fons Next Generation EU arribin al teixit de pimes i 

autònoms del territori 
 
La patronal continua una ronda de reunions amb els representants de grups polítics, en 
les quals exposa les necessitats de les empreses de la comarca i proposa mesures per 
a reactivar l’economia. 
 
Sabadell, 18 de maig de 2021. PIMEC Vallès Occidental s’ha reunit amb PSC, i ha 
transmès la preocupació del teixit empresarial de què els Fons Next Generation 
EU arribin a les pimes i persones autònomes de la comarca. Seguint amb la sèrie 
de trobades amb representants polítics del territori, la patronal es va reunir ahir dilluns 
17 de maig amb la portaveu del PSC al Congrés dels Diputats i de l’àrea d’Economia, 
Montse Mínguez, per  conèixer els punts destacats del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència del govern espanyol, així com per traslladar les peticions 
de l’entitat en benefici de la reactivació econòmica de les empreses del Vallès 
Occidental.  
 
A la trobada han participat, per part de la patronal, la vicepresidenta de PIMEC Vallès 
Occidental i presidenta de la sectorial de Metall, Concha Fuentes; el delegat territorial, 
Miquel Martínez; i els empresaris membres de la Comissió Executiva de la delegació: 
Alfonso Lopez, del Gremi d’Instal·ladors CRM; Juan Diego Valverde, del Club Malibu 
Esportiu; Raul Pont, de Cafès Pont; i Antonio Muñoz, de Neteges Muñoz. Per part del 
PSC, Montse Mínguez ha estat acompanyada pel secretari d’Economia del PSC Vallès 
Occidental, Juan Antonio Pérez; i la per la regidora de Promoció Econòmica de 
l’ajuntament de Sabadell, Montse Gonzalez. 
 
Pel que fa als fons europeus, la vicepresidenta de PIMEC Vallès Occidental ha reclamat 
la necessitat d’establir canals de seguiment, de manera que aquests es puguin 
executar a petites i mitjanes empreses vallesanes i que les inversions estiguin 
dirigides a accions que promoguin la reactivació de l’economia. “És molt important 
estudiar amb deteniment on es faran les inversions”, ha afegit Fuentes. Així mateix, 
la patronal ha traslladat les necessitats de les pimes del territori amb l’objectiu de superar 
les conseqüències econòmiques de la pandèmia: una fiscalitat justa, el 
desencallament i agilització del Règim Sancionador de la Llei contra la morositat 
al Congrés, i la regulació del mercat laboral per tal de resoldre problemes estructurals 
com l’atur juvenil. 
 
La diputada del PSC, junt amb els representants del PSC, han coincidit amb les 
propostes de la patronal, i ha explicat que el Pla de recuperació estarà tutoritzat per 
Europa i comptarà amb les manifestacions d’interès com a eina clau perquè els recursos 
arribin a les empreses. Finalment, també s’han mostrat d’acord en manifestar la 
importància de què els fons arribin a les pimes vallesanes, ja que el Vallès 
Occidental és la comarca amb més pes industrial a Espanya i al sud d’Europa. 
 


