
                Nota de premsa 

L’Ajuntament arriba a un acord amb PIMEC per invertir 

conjuntament 700.000 euros en mesures per afavorir la 

recuperació i el creixement de les pimes i dels autònoms 
 

L’Ajuntament n’aportarà 500.000 euros per avançar en el creixement empresarial, 

l’economia digital, l’atenció psicològica a autònoms, l’agenda 2030 I compra pública de 

ciutat 

 

Es crearà un Programa de Foment del relleu generacional que assessori de manera molt 

personalitzada els empresaris perquè planifiquin i duguin a terme el relleu 

 

PIMEC desenvoluparà un servei d’assessorament empresarial personalitzat que en 

conjunt suposarà 1.000 hores d’atenció individual perquè arribi a un volum entre 120 i 

200 empreses 

 

La Fundació PIMEC, amb el suport de l’Ajuntament, posarà en marxa un estudi sobre la 

implantació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en les micro, petites 

i mitjanes empreses de Barcelona 

 

S’estableix una col·laboració en l’àmbit de la compra pública de ciutat, facilitant 

informació i formació a les Pimes, així com generant un impuls a la contractació pública 

electrònica 

 

Barcelona, 30 de novembre de 2020. L’Ajuntament de Barcelona i la patronal PIMEC 

Petita i Mitjana Empresa de Catalunya impulsaran diferents plans per afavorir el relleu 

generacional, la recuperació i digitalització de les petites i mitjanes empreses de la ciutat. 

Totes dues entitats han signat un conveni que contempla una inversió de 700.000 euros 

per ajudar a la recuperació dels autònoms i les pimes. El consistori subvencionarà amb 

500.000 euros aquestes mesures, mentre que  la patronal n’aportarà 200.000 euros.  

El primer tinent d’alcaldia, Jaume Collboni, ha remarcat que “A Barcelona, la petita 

economia és realment la gran economia de la ciutat i per això hi hem destinat el 70% 

del Fons Covid. L’Ajuntament de Barcelona sempre ha estat i estarà al costat de les 

pimes i els autònoms, al costat de PIMEC, de Foment, de Comissions Obreres i d’UGT, 

és a dir, al costat de les entitats representatives, que tenen un paper fonamental en el 

diàleg social. Estem al seu costat al contrari d’altres que qüestionen, fins i tot per via 

parlamentària, la legitimitat de les organitzacions representatives que tant la Constitució 

com l’Estatut reconeixen a les patronals i sindicats.” 

De la seva banda, el secretari general de PIMEC, Antoni Cañete, ha posat en relleu, 

que “hem estat capaços de treballar conjuntament Ajuntament i PIMEC per veure com 

posem els recursos de què disposem al servei dels que més ho necessiten, que en 

l’àmbit de l’economia són tant les petites i mitjanes empreses com els autònoms”.  

L’acord entre consistori i PIMEC se centra en cinc grans línies d’acció:  

 

 



 

• Recuperació, consolidació i creixement empresarial. 

• Economia Digital. 

• Atenció psicològica a autònoms. 

• Agenda 2030 

• Compra Pública de Ciutat 

 

Recuperació, consolidació i creixement empresarial 

El conveni contempla que PIMEC desenvoluparà un servei d’assessorament 

empresarial personalitzat que en conjunt suposarà 1.000 hores d’atenció individual 

perquè arribi a un volum entre 120 i 200 empreses. Aquest servei se centrarà 

especialment en aquelles més afectades arran de la pandèmia sanitària derivada de la 

Covid-19.  

En la mateixa línia, l’acord té una mirada especial vers un dels moments més delicats 

en el desenvolupament d’una petita o mitjana empresa, habitualment familiar: la del 

relleu generacional. Així, es crearà un Programa de Foment del relleu generacional que 

assessori de manera molt personalitzada els empresaris perquè planifiquin i duguin a 

terme el relleu. En una primera fase, es farà una prova pilot amb 20 empreses de l’Àrea 

Metropolitana que per l’emergència sanitària necessitaran accelerar els processos de 

relleu generacional al capdavant de l’empresa per evitar que l’empresa es perdi. Quan 

acabi aquest primera fase, ès farà un seguiment i avaluació dels resultats per continuar 

avançant en el projecte.  

Atenció psicològica a autònoms 

L’atenció psicològica arran la pandèmia ha pres una importància destacada. L’acord 

signat avui preveu que la Fundació PIMEC col·laborarà en el suport emocional i 

psicosocial a les persones autònomes i les seves plantilles. Així, la Fundació PIMEC i la 

Fundació Salud i Persona continuaran desenvolupant un programa de suport emocional 

i psicosocial telefònic i presencial a professional autònoms i als seus empleats, posant 

èmfasi en les persones amb especial situació de vulnerabilitat.  

Economia digital 

Barcelona Activa porta a terme des de fa anys programes de capacitació tecnològica i 

acompanyament per a empreses i autònoms. En aquesta mateixa línia, l’acord estableix 

que el consistori i PIMEC col·laboraran en fomentar la digitalització. Entre les iniciatives 

més destacades, destaca la iniciativa perquè els membres de PIMEC puguin posar els 

seus coneixements digitals al servei de les persones i autònoms que es formen en els 

punts d’alfabetització digital ubicats a les biblioteques municipals per millorar les seves 

destreses tecnològiques i la seva qualitat de vida en un entorn digital. 

A banda, la patronal col·laborarà en la difusió dels diferents projectes de Barcelona 

Activa, com la formació tecnològica especialitzada IT Academy per reconvertir persones 

amb perfils tecnològics per reconvertir-se en perfils TIC altament demandat, o l’impuls a 

les vocacions científiques i tecnològiques del Pla STEAM Barcelona.  

L’Ajuntament i PIMEC desenvoluparan conjuntament el projecte e-factura per tal de 

dotar d’eines tecnològiques i suport tècnic tant als emissors com als receptors de les 

factures, per facilitar les tasques relatives a la creació, tramesa i recepció de factures 

electròniques, i per minimitzar al màxim les incidències i rebutjos. Així, PIMEC mantindrà 

el servei d’atenció tècnic tant als proveïdores com als emissors de factures electròniques 

amb l’administració municipal. 

 

 

 



 

Compra Pública de Ciutat 

Fa anys que el consistori i PIMEC treballen per afavorir la participació de les empreses 

i proveïdors locals arrelats al territori en la contractació pública municipal. Gràcies a 

aquesta col·laboració es va poder fer la primera Fira de Contractació Pública al 2018 

per tal que les empreses de la ciutat poguessin conèixer amb prou temps les 

convocatòries de l’Ajuntament per als següents anys per tal de tenir més facilitats per 

presentar-s’hi. El conveni recull que es celebrarà la II Fira de contractació pública.  

 

A banda, l’Ajuntament, amb la col·laboració de PIMEC, facilitarà assessorament tècnic 

perquè les empreses coneguin les eines electròniques de contractació de l’Ajuntament 

i, especialment, els ajudi a tramitar la identitat digital de l’empresa.  

Agenda 2030 

La Fundació PIMEC, amb el suport de l’Ajuntament, posarà en marxa un estudi sobre la 

implantació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en les micro, petites 

i mitjanes empreses de Barcelona. Així, en una primera fase, s’identificaran les 

pràctiques que porten a terme les pimes en relació amb els ODS, i en una segona fase 

es realitzarà una radiografia dels principals indicadors de les empreses, com apliquen 

aquests ODS i quins beneficis o problemes troben. En una fase posterior s’analitzaran 

els indicadors i es proposaran mesures concretes per a fomentar el seu ús al conjunt de 

pimes.  

 


