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PIMEC Baix Llobregat-L’Hospitalet forma 

part del nou Comitè Comarcal de Reforç de 

Mesures davant la Covid-19 

Aquest comitè neix amb l’objectiu d’articular consensos immediats i reforçar el 

desenvolupament econòmic de la comarca en una situació de crisi 

Sant Feliu de Llobregat, 27 d’abril de 2020. PIMEC Baix Llobregat-L’Hospitalet forma 

part del nou Comitè Comarcal de Reforç de Mesures i d’Impuls Socioeconòmic davant 

la Crisi de la Covid-19, en qual també participen els sindicats CCOO i UGT, la patronal 

AEBALL i el Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

Aquest comitè neix, davant una situació d'extrema gravetat laboral i empresarial a la 

comarca, per articular consensos de manera immediata i reforçar el 

desenvolupament econòmic, amb capacitat d’inclusió i de presa de decisions per a la 

reactivació i el retorn a l’activitat, posant a l’abast de les persones treballadores, els 

autònoms i les direccions d’empreses, eines per poder actuar i transitar en aquesta 

situació de crisi generada arran de la pandèmia del coronavirus. 

Entre les principals funcions assumides, en una primera fase, per aquest comitè hi ha: 

 Establir una base de diagnosi i informació compartida de l’impacte de la crisi 

al Baix Llobregat, amb especial èmfasi en les persones i les empreses. 

 Crear un mecanisme de seguiment dels ERTOs implementats a la comarca. 

 Fer un seguiment de la situació d’empreses i autònoms quant a problemàtiques 

derivades de la crisi de la covid-19. Adoptar posicionaments conjunts 

d’aspectes clau de la diversitat territorial davant instàncies i AAPP superiors, 

incloent-hi propostes, o elaboració d'un catàleg d'actuacions i mesures dels 

ajuntaments de la comarca en els àmbits del comerç, fiscalitat, tràmits 

administratius, pagaments, atenció als autònoms i empreses. 

El comitè es reunirà setmanalment per videoconferència, i proposa convidar o incorporar 

a les sessions representants d’altres institucions, organismes o àmbits relacionats amb 

la problemàtica o amb les propostes a tractar en les reunions ordinàries, tals com el 

Consorci de Turisme, representant del Tercer Sector o departaments de la Generalitat. 

L’objectiu és racionalitzar els espais de concertació i pactes existents, i concentrar les 

prioritats en un diàleg social efectiu, amb els objectius compartits, davant la sortida de 

la crisi sanitària, social i econòmica, d’enfortir el teixit econòmic productiu del Baix 

Llobregat, generar espais de creació d’oportunitats de creixement econòmic, garantir el 

treball digne, amb drets i de qualitat, i establir accions conjuntes per garantir els serveis 

públics universals i de qualitat. 


