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PIMEC Baix Llobregat-L’Hospitalet treballa amb 

l’Ajuntament de l’Hospitalet i altres agents 

socials per fer front a la crisi del coronavirus 
 

El Pla Local per l’Ocupació de l’Hospitalet preveu una actuació conjunta per oferir un 

servei més precís i eficaç al teixit productiu de la ciutat 

 

L’Hospitalet, 8 d’abril de 2020. PIMEC Baix Llobregat-L’Hospitalet s’ha reunit amb 

l’Ajuntament de l’Hospitalet, els sindicats UGT i CCOO i la patronal AEBALL, dins del 

marc del Pacte Local per l’Ocupació i el Desenvolupament Econòmic de l’Hospitalet, per 

analitzar la situació derivada de la crisi sanitària del coronavirus i per trobar una manera 

coordinada i compartida de donar suport al teixit productiu de la ciutat. 

 

En la trobada, celebrada per videoconferència, s’ha acordat una actuació coordinada i 

un intercanvi d’informació i mesures entre les entitats amb l’objectiu d’oferir un servei 

més precís i eficaç a les empreses i els professionals autònoms del municipi, i que així 

el teixit productiu i els seus treballadors surtin més beneficiats d’aquest treball conjunt 

en l’assessorament. 

 

En aquesta línia, els diversos integrants del nou Pacte Local per l’Ocupació 2020-2023 

també s’han reafirmat en la voluntat de treballar de manera prioritària en l’estudi de 

mesures, tant immediates com de futur, que puguin ajudar a la reactivació econòmica 

i a la creació de llocs de treball de qualitat a la ciutat, un cop es comenci a superar la 

crisi sanitària de la Covid-19. 

 

PIMEC Baix Llobregat-L’Hospitalet i la resta d’actors de la reunió consideren que una 

actuació coordinada i conjunta permetrà oferir noves vies per fer front a l’impacte 

socioeconòmic que està tenint el coronavirus, ja que s’oferirà un servei d’atenció estable 

i de qualitat amb mesures alineades amb la realitat econòmica i social de la població. 

 

Així, el Pacte Local per l’Ocupació de l’Hospitalet de Llobregat es mostra un cop més 

com un exemple d’espai de diàleg i concentració territorial, i ja des de fa 15 anys és 

una eina dedicada al foment de l’activitat econòmica i a la creació d’ocupació de qualitat.  
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