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Moció 7.6.
CP 22-10-2021

PROPOSTA DE PIMEC EN RELACIÓ A LA GESTIÓ DELS FONS EUROPEUS
NEXT GENERATION EU
Arran de la presentació per part del Govern de l’Estat espanyol a la Comissió Europea del seu
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència el passat 30 d’abril, comença el compte enrere
per a l'arribada dels Fons Next Generation EU (NGEU), aprovats pel Parlament Europeu el 16 de
desembre del 2020.
El volum de recursos econòmics que la Unió Europea ha habilitat per fer front als efectes de la
pandèmia està en relació amb el propòsit de construir una Europa per a les noves generacions. A
Espanya li han de correspondre més de 144.000 milions d’euros els propers anys per donar
suport a projectes concrets de generació d’activitat econòmica i d’ocupació posant l’accent en
la inversió sostenible, connectada i inclusiva.
L’estratègia europea de recuperació i resiliència cerca consolidar i fer més competitiva
l’economia dels països europeus apostant per la connexió entre els diferents actors de la
quàdruple hèlix. Les empreses estan cridades a exercir un paper fonamental i, juntament amb
les administracions, les institucions de recerca i innovació i el conjunt de la societat han
d’afrontar projectes compartits en benefici del territori. En aquest sentit, les empreses
tarragonines s'han de preparar per a poder identificar les seves aspiracions i les seves necessitats
i plantejar projectes per a les convocatòries per optar a aquest finançament.
Des de PIMEC defensem que els Fons NGEU representen una oportunitat única i històrica pel
nostre país, només comparable als Fons de Cohesió desplegats a finals dels anys vuitanta i
primers noranta arran de l’entrada a la llavors Comunitat Europea.
Sobre això, reiterem que cal que les pimes siguin les principals beneficiàries dels fons i aquestes
ajudes haurien d’arribar en forma de subvenció per tal d’evitar més endeutament
empresarial en aquest context de pandèmia. Cal recordar que les pimes representen el 99% de
les empreses i el 70% de l'ocupació del país i és de vital importància que en aquest moments on
la recuperació econòmica és un factor clau, cal que s’aposti per a les petites i mitjanes empreses.

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, PIMEC proposa a l’Ajuntament de Tarragona que
adopti els següents ACORDS:

1. Que l’Ajuntament de Tarragona reclami al govern espanyol que les pimes esdevinguin
les principals beneficiàries dels fons Next Generation EU dins l’àmbit empresarial i rebin
els ajuts en forma de subvencions, atès que la Covid-19 ja ha ampliat considerablement
el seu endeutament.
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2. Que l’Ajuntament de Tarragona insti al govern espanyol a que quan reparteixi els fons
Next Generation EU es tingui en compte el grau de compliment dels beneficiaris amb els
terminis legals de pagament previstos a la Llei 15/2010 de 5 de juliol, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat a les operacions comercials i que
recordi que no s’hauria d’atorgar cap ajut a empreses que incompleixen els terminis
legals previstos.
3. Que l’Ajuntament de Tarragona exigeixi que les entitats locals tinguin un paper rellevant
en la distribució dels fons Next Generation EU, en aplicació del principi europeu de
subsidiarietat.
4. Que l’Ajuntament de Tarragona insta al govern espanyol a considerar aquestes
reclamacions i a incloure-les en els mecanismes de gestió dels fons Next Generation
EU, recollits al Reial Decret Llei 36/2020 de 31 de desembre i d’altres normes i
procediments de gestió.

Tarragona, octubre del 2021

