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Convocatòria: Constitució de la Taula 

d’Infraestructures del Baix Llobregat i L’Hospitalet 

 

El pròxim dijous, 28 de març, a les 10 h, a l’Auditori del Centre de Serveis del Pla a 

Sant Feliu de Llobregat, es constituirà la Taula d’Infraestructures del Baix Llobregat i 

L’Hospitalet en un acte que reunirà diferents representants municipals de la demarcació, 

des d’alcaldes fins a regidors de promoció econòmica dels principals ajuntaments del 

territori.  

La Taula que ha impulsat PIMEC Baix Llobregat – L’Hospitalet vol posar sobre la taula 

tots els greuges en les infraestructures de la comarca, tant en aquelles obres que estan 

pendents de finalització com en aquelles que porten aturades molt de temps i no s’han 

reprès, per tal de trobar vies de consens i definir possibles actuacions. 

La presentació de la taula anirà a càrrec del president de PIMEC Baix Llobregat – 

L’Hospitalet, Joan Soler; la primera tinenta d’alcalde, presidenta de l’Àrea de Territori, 

Sostenibilitat i Activitat Econòmica de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, Lidia 

Muñoz i el tècnic de la Taula d’Infraestructures i vocal de la Comissió Executiva de 

PIMEC Baix Llobregat – L’Hospitalet, Sergi Fuster.  

 

 

 

 

 

Agrairem que tots els mitjans que estigueu interessats en venir confirmeu la vostra 

assistència responent a aquest missatge o enviant un correu a premsa@pimec.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia: Dijous, 28 de març de 2019 

Hora: 10 h  

Lloc: Auditori del Centre de Serveis del Pla (c/del Pla, 166, Sant Feliu de Llobregat). 
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PROGRAMA 

10.00 h Benvinguda 

Sr. Joan Soler, president PIMEC Baix Llobregat–L’Hospitalet  

Sra. Lidia Muñoz, primera tinenta d’alcalde, presidenta de l’Àrea de Territori, 

Sostenibilitat i Activitat Econòmica de l’Ajuntament de St. Feliu de Llobregat 

10.15 h Presentació de la situació actual i constitució de la Taula 

d’Infraestructures 

 Sr. Joan Soler, president PIMEC Baix Llobregat–L’Hospitalet  

Sr. Sergi Fuster, tècnic de la Taula d’Infraestructures i vocal de la Comissió 

Executiva de PIMEC Baix Llobregat–L’Hospitalet    

11.00 h Precs i preguntes 

11.15 h Cafè 
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