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PREÀMBUL

Abordar la nova proposta de Pacte
local per a l’ocupació i l’activitat

l’ocupació i l’activitat econòmica
estructurava el pacte en onze

econòmica del Prat de Llobregat
requereix, en primer lloc, el reconeixement positiu de la feina feta
durant molts anys, en matèria de
promoció econòmica i de suport a
l‘ocupació, per part de les moltes
i diverses institucions, públiques
i privades, que han col·laborat de
manera permanent en el desenvolupament de les polítiques actives
d’ocupació i en el creixement de
l’activitat econòmica al municipi.

prioritats. Aquest Pacte fou de
nou revisat i aprovat l’any 2013,
focalitzat en aquella ocasió en un
conjunt de mesures per al foment
de l’ocupació i en la reactivació
de l’activitat econòmica. Eren els
anys més durs d’una fortíssima
crisi econòmica i la col·laboració de
tots els actors públics i privats en
l’aplicació de mesures per pal·liar la
recessió econòmica es va demostrar
com l’argument més important i
efectiu per revertir la situació.

La història del Prat en aquesta
matèria té ja una llarga experiència
que ve de 1999, any de signatura
del primer Pacte local per a
l’ocupació. La reedició de l’acord

Tota aquesta llarga experiència ha
estat punt de partida i de referència
a l’hora de preparar i elaborar el
document que ara es presenta. Els

l’any 2006 com a Pacte local per a

treballs previs que han conduït a
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l’elaboració d’aquest document, a
través de les entrevistes realitzades,
tant als sectors econòmics i
socials com als actors polítics amb

d’aquest Pacte els relatius a igualtat
de gènere (5); treball decent i
creixement econòmic (8); indústria,
innovació i infraestructures (9);

participació a la vida municipal
del Prat, han posat de manifest la
importància del que s’ha fet durant
molts anys abans i les oportunitats
que aquest bagatge representa en
aquest moment. És aquest un actiu
que valida la feina feta i assegura
una millor implantació de les
propostes d’aquest nou acord.

reducció de les desigualtats (10);
ciutats i comunitats sostenibles
(11); i vida d’ecosistemes
terrestres (15).

L’actitud positiva vers el pacte
d’institucions, associacions,
sindicats, empreses i persones
és un factor que es vol destacar
d’una manera especial i singular.
És un element que aporta valors
de cohesió i de corresponsabilitat
ciutadana.
I és que aquest Pacte local neix
i es construeix, tal com ha estat
exposat per molts dels participants,
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Es tracta, per tant, d’un pacte
local que té un caràcter obert i
transversal, tant en la concepció
com en la seva definició, que
implica tothom i tots els àmbits,
amb actuacions dirigides
directament al foment de
l’ocupació i a l’impuls de l’activitat
econòmica, però que també, i amb
un mateix nivell d’importància,
van adreçades a la millora de les
condicions de vida a la ciutat,
dels seus serveis i de les seves
infraestructures.
Perquè en una ciutat on destaca
l’elevat sentiment de pertinença

des del convenciment que el pacte
no pot estar distant del que és
el model de ciutat, bé sigui sota
una visió estrictament econòmica
o des d’òptiques de caràcter
social, territorial o cultural.
Un model de ciutat equitatiu i
igualitari, que garanteixi majors
oportunitats de treball per a la
ciutadania, amb una ocupació
de qualitat i de preservació dels
drets socials establerts, i una
activitat econòmica respectuosa
i sostenible. Des d’aquesta
perspectiva, podem afirmar que
el Prat fa seus els objectius de
desenvolupament sostenible
de l’ONU, entre els quals tenen

i compromís de la ciutadania i de
les institucions que constitueixen
la seva xarxa social i econòmica, el
foment de l’activitat econòmica no
pot deslligar-se d’un determinat
model de ciutat, basat en la qualitat
de vida, per a la gent que hi viu
o hi treballa. Aquest és un valor
que singularitza de manera molt
positiva la realitat del Prat i que
facilita de manera rellevant la
capacitat per arribar a acords i
projectes concurrents com aquest
Pacte local per a l’ocupació i
l’activitat econòmica.

estreta relació amb línies d’acció

econòmic, aquest nou Pacte local

D’altra banda, i ara ja en termes
de caràcter més estrictament

s’insereix en un escenari postcrisi,
que va retornant lentament però
de forma estable als indicadors del
2008, però que ens ha de mantenir

En aquesta direcció, el Pacte local
prioritza de manera transversal els
elements següents:

alerta. Perquè els efectes de la
recessió dels darrers anys han
creat o consolidat situacions de
desigualtats socials estructurals
(en la renda, en l’educació, en
l’accés a la cultura i a l’habitatge,
en el capital social de les nostres
comunitats) que continuen
sent una realitat al municipi i
al nostre entorn, i que no ens
podem resignar a assumir. És
des d’aquesta evidència, i amb el
convenciment que la recuperació
econòmica serà real i possible si ho
és per a tothom, que es fa necessari
mirar més enllà.

Millorar el posicionament
estratègic dins del territori
metropolità.

Molts dels objectius i propostes
d’aquest Pacte mostren la voluntat
de retornar a un enfortiment del
sector industrial i de l’economia
productiva que han marcat de
manera clara la història econòmica
del municipi; però amb una ambició
superior que passa per posar un
dels focus principals en el talent,
en les persones, com a element
indispensable per reforçar la
competitivitat global i impulsar
sectors que aportin innovació.

Impulsar la innovació en els
sectors empresarials i socials.
Fomentar i retenir talent local i
atraure talent extern.
Garantir un model de ciutat
que preservi la cohesió social,
tot reduint les desigualtats i les
discriminacions.

El Pacte local, junt amb altres
polítiques públiques adreçades a
la promoció del teixit econòmic i
empresarial del Prat, ha d’incidir
clarament en l¡economia local,
de forta tradició industrial i amb
una especificitat en el sector
logístic que ha accentuat la seva
presència en els darrers anys, per
tal de posicionar-la millor tant en
l’àmbit local com en una dimensió
més global.

I no són menors per als objectius
del pacte, les oportunitats que,
novament, representa la situació
geoestratègica del Prat en els
àmbits regional, nacional i europeu.
En qualsevol anàlisi d’oportunitats
i de febleses, aquesta situació
geogràfica aporta grans factors
de competitivitat i d’atracció

Resulta així, imprescindible crear
un clima de fortalesa empresarial
que capaciti els actors per generar
i aportar valor afegit, entre si i
a tercers. I que sigui facilitador
d’oportunitats en tota la cadena
de valor, que eixampli la visió del
territori, com a factor de primer
nivell per a la retenció i l’atracció
d’inversions i d’empreses i, per
tant, per crear ocupació estable i de

d’activitat econòmica per al Prat.

qualitat.
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Un segon vector principal d’aquest
escenari de futur serà la innovació,
entesa com l’element que
introdueix noves maneres de fer,

amable entre la ciutat i el camp,
entre l’espai urbà i el rural i
natural. Model de ciutat que vol
dir qualitat de vida, un urbanisme

nous productes, nous conceptes
empresarials i, en definitiva,
valors i tecnologies que faran més
competitives i més viables les
nostres empreses i el nostre model
econòmic. I que ha de comptar amb
l’exemple i el lideratge dels sectors
tractors d’aquest ecosistema.

amable i la valoració de l’espai
públic; una ciutat en la qual tant la
ciutadania com el teixit productiu
viuen en el valor de la sostenibilitat
i la responsabilitat social.

La innovació tecnològica,
empresarial i social requereix en
tot moment talent humà, persones
amb capacitats, habilitats, formació
i actituds per abordar decididament
els nous reptes; emprenedors
socials i empresarials, innovadors
i creatius, pratencs o foranis, que
canalitzin amb visions renovades
el millor de les nostres tradicions
i que requereixen tot el nostre
suport. La innovació i el talent,
per tant, són dues cares de la
mateixa moneda al servei de la
transformació i la millora contínua
de la competitivitat de l’ecosistema
productiu del Prat.

7

I, finalment, cal emmarcar tot
això dins un model de ciutat
cohesionada i inclusiva, que aposta
per la formació i la qualificació
professional al servei de la
transformació i de la reducció de
les desigualtats, entre les quals
l’existent entre homes i dones.
Amb forces, entitats i institucions
que participen de la dinàmica de
la ciutat, que representen la seva
diversitat i que es comprometen a
preservar i posar en valor el seu
entorn geogràfic, en un diàleg

Com es veu, aquest Pacte local
per a l’ocupació i l’activitat
econòmica no pot estar al marge
d’un pronunciament més ampli que
faci referència al model econòmic
de ciutat i a les seves prioritats
estratègiques a llarg termini. Per
tant, economia, talent i territori
identifiquen les bases i els eixos
estratègics del nou acord al servei
d’un model de ciutat, el Prat,
que vol ser un referent de la vida
urbana del segle XXI.

FACTORS SINGULARS
I IDENTIFICADORS DEL
PRAT DE LLOBREGAT

La realitat socioeconòmica del Prat presenta trets singulars en el context
metropolità, conseqüència, entre d’altres, dels factors següents:

La seva localització geogràfica,
que ha estat aprofitada per
desplegar-hi activitats logístiques i
d’economia productiva.

Un entorn “verd” (Parc
Agrari) i “blau” (riu i mar), que
dibuixa una ciutat geogràficament
diversa i amable.

L’alta connectivitat amb
Barcelona i amb el conjunt del
mercat metropolità, però també
amb el nacional i l’internacional.

Una important inversió, i
alhora innovació, en el desenvolupament de polítiques socials.

Una ciutat de barris, que ha
prioritzat l’equilibri territorial per
sobre de la projecció i capacitat

Un ajuntament econòmicament solvent, amb forta capacitat
d’incidència econòmica i social,
com a conseqüència de l’activitat

d’atracció d’un centre.

logística i productiva del municipi.
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1. Població i ocupació

DISTRIBUCIÓ PER GRUPS

La població del Prat és de 63.938

POBLACIÓ TOTAL

habitants, amb una mitjana
d’edat de 41,8 anys. La densitat de
població és de 1.983,8 habitants per
km2, per tant, està més densament
poblada que el conjunt de Catalunya
i la comarca del Baix Llobregat.
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2. Variació del PIB
a preu de mercat

EVOLUCIÓ DEL PIB
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El PIB a preu de mercat de la
ciutat creix l’any 2016 un 2,7%
interanual. No obstant això,
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Hi ha 30.976 persones treballant
o cercant feina i d’aquestes,
3.597 són a l’atur. Es consolida la
tendència a la baixa de l’atur i la
taxa és de l’11,6%.

3,0
Catalunya

2,8
2,6

ANY ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18

l’increment d’enguany és inferior
al del conjunt de Catalunya (+3,5) i
també està per sota dels registrats
els darrers quatre anys.

3. Llocs de treball
En finalitzar l’any 2017, al Prat
de Llobregat hi ha 41.980 llocs
de treball, xifra que representa
un augment interanual del 3,0%,
per sota del registrat a Catalunya
(3,5%). No obstant això, el Prat
ha incrementat el volum de llocs
de treball previ a l’inici de la
crisi, mentre que en el conjunt de
Catalunya encara no s’ha recuperat.

4. Taxa d’activitat i
l’índex d’ocupació

EVOLUCIÓ DE LES TAXES
90%
85%

Activitat

La taxa d’activitat del Prat és del
74,7%, superior a la registrada
a la comarca del Baix Llobregat
(73,0%).

2015

La població ocupada resident a la
ciutat és de 26.974 persones, xifra
que representa un índex d’ocupació
del 87,1% (2,6 punts percentuals
més que l’any anterior). L’índex
d’ocupació se situa per sota del
registrat a la comarca (89,1%).
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5. Estructura del
teixit empresarial

DISTRIBUCIÓ PER ACTIVITATS
INDUSTRIES MANUFACTURERES
ENERGIA I AIGUA

Al Prat hi ha 1.825 empreses
(comptes de cotització registrats,

CONSTRUCCIÓ

sense incloure els autònoms), xifra
que indica que s’ha recuperat el
volum previ a l’inici de la crisi.

COMERÇ A L’ENGRÒS I AL DETALL
TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE
HOSTELERIA
TIC
SERVEIS EMPRESES
SERVEIS PERSONES
ALTRES SERVEIS
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Es tracta majoritàriament de
micro i petites empreses i el 67,7%
només té entre 1 i 5 treballadors.
Predomina el sector del comerç
al detall i a l’engròs, però les
activitats amb un major índex
d’especialització son el transport
aeri i l’emmagatzematge i afins
al transport.

PERCENTATGE SOBRE EL TOTAL
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OBJECTIUS, EIXOS
I LÍNIES D’ACTUACIÓ

OBJECTIU PRIORITARI:
El pacte s’articula en 1 objectiu
prioritari: un model de ciutat,
3 eixos d’intervenció: economia,
ocupació i territori, 5 objectius
estratègics i 13 d’instrumentals
amb 56 línies d’actuació.
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un model de
ciutat per viure i
treballar.

No és, doncs, una simple agregació
de projectes, sinó el compendi
harmònic de diferents variables
claus que constitueixen aquest
model de ciutat, respectuós amb
la seva tradició i valors, però

El pacte considera la millora global
de la ciutat del Prat de Llobregat
al servei de les persones, com un

determinat a projectar-se al futur.

objectiu en si mateix.

EIX ESTRATÈGIC I: una economia
diversificada i de referència
metropolitana.

I

Les tendències globals de canvis en la composició de
l’economia productiva, afavoreixen la generació de noves
oportunitats, amb incidència en l’ocupació, en la formació i
en el desenvolupament econòmic.

Diversificar les fonts d’activitat i impulsar el creixement econòmic.
Fomentar noves tipologies d’activitat econòmica ·

OBJECTIU
ESTRATÈGIC I-A

OBJECTIU INSTRUMENTAL I-A-1

Potenciar el sector agroalimentari, les seves empreses i serveis.
Fomentar iniciatives d’economia circular i economia verda.
Promocionar empreses de serveis sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.
Impulsar l’activitat vinculada a les indústries creatives, com a font d’innovació transversal.
Promoure un turisme de qualitat basat en la gastronomia i el patrimoni agroalimentari.
Impulsar l’activitat terciària i els serveis associats a l’activitat productiva industrial.
Concretar un model de futur divers i integral ·

OBJECTIU INSTRUMENTAL I-A-2

Incentivar models de negoci permeables i projectes de simbiosi industrial entre empreses.
Estimular la permanència en el municipi, de la població local en edat laboral.
Fomentar el comerç urbà i de qualitat.
Donar suport a iniciatives empresarials en l’àmbit de l’economia social, cooperativa i solidària.
Donar suport a la nova indústria (4.0) impulsant projectes i eines de suport al canvi.
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Impulsar un nou model d’interacció entre l’Administració i l’empresa ·
OBJECTIU INSTRUMENTAL I-A-3

Implementació de l’Oficina d’Atenció a les Empreses.
Impulsar la Finestreta Única Empresarial i l’administració electrònica en general.
Potenciar l’emprenedoria ·

OBJECTIU INSTRUMENTAL I-A-4

Ajuts municipals de suport a l’inici de nova activitat econòmica: Programa el Prat Emprèn.
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EIX ESTRATÈGIC II: ocupació
de qualitat amb garanties de
compliment del contracte social.

II

Una economia al servei d’una ocupació de qualitat, una
empresa amb valors i una cultura empresarial que pensi
en el benefici, però també en el retorn social. Un model de
ciutat on l’activitat econòmica va de la mà del contracte
social, on la generació de riquesa ha de contribuir a reduir
les desigualtats socials.

OBJECTIU

Impulsar el contracte social.

ESTRATÈGIC II-A

Utilitzar la contractació pública i les actuacions d’impuls i foment com a
mecanisme de garantia del contracte social · OBJECTIU INSTRUMENTAL II-A-1
Vetllar per l’acompliment de les clàusules socials, especialment en els serveis i en les
contractacions públiques.
Prioritzar l’atenció sobre les desigualtats laborals, per gènere i altres causes, així com en
relació amb la precarietat en el treball.
Incrementar el seguiment i avaluació de les condicions laborals, en especial en matèria de
contractació, en aquelles empreses i entitats que hagin rebut subvencions públiques.
Fomentar la col·laboració público-privada ·

OBJECTIU INSTRUMENTAL II-A-2

Definir mecanismes de col·laboració que propulsin el retorn social de l’activitat econòmica.
Fomentar la inserció laboral dels col·lectius més desfavorits.
Promoure el barri cooperatiu.
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Preservar la cohesió i la igualtat social, de gran valor per al Prat de Llobregat ·
OBJECTIU INSTRUMENTAL II-A-3

Vetllar, des de l’autonomia de les parts, perquè els convenis col·lectius fomentin un marc
de treball més eficient i equitatiu.
Promoure la idea, el concepte i la realitat de “l’empresari social”.
Impulsar la contractació indefinida, especialment entre els col·lectius joves i en risc d’exclusió.
Fomentar iniciatives de co-working i de co-serveis, en especial en activitats d’economia
social i en règim de cooperatives.
Fer del Prat un referent del cooperativisme i la solidaritat.
Fomentar una distribució adequada de les activitats econòmiques al territori.

OBJECTIU
ESTRATÈGIC II-B

Impulsar la formació com a garantia per al progrés, la innovació i
l’ocupació de qualitat.
Promoure una formació innovadora ·

OBJECTIU INSTRUMENTAL II-B-1

Apostar per una formació adequada i continuada d’acord amb les necessitats de l’empresa
actual i les noves tendències del mercat laboral.
Definir programes específics adreçats a autònoms i petites i mitjanes empreses de
formació per a l’emprenedoria.
Promoure una formació estratègica per estudiants, treballadors/ores en actiu i persones
desocupades.
Promoure l’FP Dual i les vocacions industrials.
Apostar per l’educació i la cultura emprenedora ·

OBJECTIU INSTRUMENTAL II-B-2

Promoure la formació professional entre el jovent.
Estimular la creativitat per potenciar la capacitat emprenedora.
Fomentar la formació en arts i activitats creatives.
Fomentar una cultura empresarial amb valors.
Donar suport al talent local.
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EIX ESTRATÈGIC III: valoritzar el
territori i millora de l’urbanisme
en suport de la dinàmica
socioeconòmica.

III

La dinamització econòmica, el suport al comerç i a les
activitats empresarials requereix d’un urbanisme que
permeti impulsar les mesures previstes en aquest pacte,
preservant el medi ambient i l’espai públic, la trama urbana
i els eixos industrials.

OBJECTIU

Retenir i captar empreses i inversions.

ESTRATÈGIC III-A

Apostar per l’emprenedoria lligada a la innovació ·

OBJECTIU INSTRUMENTAL III-A-1

Incentivar accions dirigides a la joventut per promocionar l’emprenedoria.
Donar suport municipal a la creació d’empreses innovadores.
Valoritzar el territori per fer-lo atractiu a les empreses i activitats innovadores.
Impulsar infraestructures necessàries ·

OBJECTIU INSTRUMENTAL III-A-1

Millorar les infraestructures de connectivitat del municipi i dels serveis als polígons
d’activitat econòmica.
Posar en valor el sòl industrial no ocupat.
Apostar per un Prat intel·ligent i tecnològic: smart logística i indústria 4.0.
Desenvolupar el Prat nord, i potenciar la convivència d’usos residencials, d’activitat
econòmica i de serveis, d’acord amb el model de ciutat.
Fomentar l’adaptació dels polígons d’activitat econòmica a les necessitats de la nova
indústria.
Impulsar l’adequació de les polítiques de mobilitat al municipi, especialment amb accions
de suport a la mobilitat del capital humà.
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OBJECTIU
ESTRATÈGIC III-B

Internacionalitzar el Prat a partir del seu model de ciutat.
Aprofitar les oportunitats que representen l’aeroport i les infraestructures
ferroviàries · OBJECTIU INSTRUMENTAL III-B-1
Captar oportunitats, professionals i empreses, a través d’un turisme sostenible.
Fomentar el Prat com la porta d’entrada a Barcelona, per donar a conèixer el seu model.
Posar en valor la costa com a recurs natural i potenciar el coneixement de la natura i el mar.
Impulsar la restauració i el comerç a través del turisme ocasional.
Impulsar la dimensió de la Fira Avícola.
Fomentar els elements territorials qualitatius i innovadors ·

OBJECTIU INSTRUMENTAL III-B-2

Potenciar la imatge del Prat com a lloc de cultura gastronòmica.
Associar el privilegi geoestratègic a la qualitat empresarial.
Fomentar el binomi comunicatiu “empresa=innovació” + “cultura=creativitat”.
Promocionar la imatge d’un Prat “viu”, un Prat “verd” (rural) i un Prat “blau” (marí) com a
espai integral per viure amb qualitat.
Crear i promoure el model de ciutat del Prat com a marca atractiva per a la localització de
noves empreses.
Promocionar el Prat com a destinació d’empreses i emprenedoria social i sostenible.
Preservar els aqüífers i els espais agrícoles propers al nucli urbà, com a actiu del municipi.

El Pacte inclou un programa d’impuls, seguiment i avaluació.
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DECLARACIÓ DE
COMPROMÍS

Les persones sota signants, en representació dels agents socials i econòmics
i dels grups polítics amb representació actualment al Ple municipal del Prat
del Llobregat, havent participat en el procés d’elaboració d’aquest Pacte
local per a l’ocupació i l’activitat econòmica del Prat,
ENTENEM que el Pacte local és un document estratègic, un full de ruta per
al desenvolupament econòmic i social al municipi, basat en tres factors de
consens, i que considera la millora global de la ciutat del Prat de Llobregat
al servei de les persones com un objectiu en si mateix. Aquests factors són:
Identitat. El fort sentiment de pertinença i de complicitat amb la ciutat.
Qualitat. Una qualitat de vida reconeguda i de necessària preservació.
Cohesió. Un important equilibri social i territorial entre els seus barris.
ASSUMIM el document com a guia per donar una resposta més coordinada
i complementària, i així ampliar l’impacte social dels recursos públics i de
la iniciativa privada, social i mercantil, amb els següents objectius i eixos
d’actuació per aconseguir-los.
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Objectius:
Millorar el posicionament
estratègic del Prat en els àmbits

Fomentar i retenir el talent local,
i atraure talent extern.

regional, nacional i internacional.
Impulsar la innovació en els
sectors empresarials i socials.

Garantir un model de ciutat que
preservi la cohesió social i redueixi
les desigualtats.

Eixos:
I · Una economia diversificada i de
referència metropolitana.

III · Valoritzar el territori i millora
de l’urbanisme en suport a la
dinàmica socioeconòmica.

II · Ocupació de qualitat amb
garanties de compliment del
Contracte Social.
ENS COMPROMETEM a desenvolupar, a partir de les nostres competències i
recursos, els 3 eixos d’intervenció, els 5 objectius estratègics, els 13 objectius
instrumentals i les 56 línies d’actuació que constitueixen el Pacte local per
a l’ocupació i l’activitat econòmica. Ho farem seguint el programa d’impuls,
seguiment i avaluació que ens permetrà enfortir i ampliar el treball en xarxa,
i impulsar de manera compartida els projectes amb més impacte social, i
obrint nous espais per a la participació de les empreses i entitats socials.
El Prat del Llobregat, 8 de maig de 2018.

Sr. Lluís Tejedor Ballesteros
Alcalde del Prat de Llobregat
Sr. Rafael Duarte Molina
Portaveu del grup municipal
d’ICV-EUIA
Sr. Juan Pedro Pérez Castro
Portaveu del grup municipal
del PSC
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Sr. Josep Maria Romero Velarde
Secretari general de CCOO del
Baix Llobregat, Alt Penedès,
Anoia i Garraf
Sr. Carlos de Pablo Torrecilla
Secretari general d’UGT del
Baix Llobregat
Sr. Ramón Pons Lázaro
President de PIMEC Baix
Llobregat-l’Hospitalet

Sr. Miguel Ángel Ochoa Oliva
Portaveu del grup municipal del PP

Sr. Francisco Fernández Blanco
President de Prat Gran Comerç

Sr. Jordi Ibern Tortosa

Sr. Oscar Teruelo Liñán

Portaveu del grup municipal d’ERC

President de l’Associació de
Gastronomia i Turisme

Sr. Antonio Miguel Ruiz Redondo
Portaveu del grup municipal
de Ciutadans
Sra. Sandra Daza Puente
Portaveu del grup municipal de
Se Puede El Prat
Sra. Cristina Simón Molina
Portaveu del grup municipal de
Guanyem El Prat
Sra. Immaculada Llopis Climent
Portaveu del grup municipal
del PDeCAT

Sr. Jordi Morera Queral
President del Prat Empresarial
Sra. Cándida Canalejo Cadahia
Presidenta de l’Agrupació de
Comerciants i Industrials del Prat
de Llobregat (ACIP)
Sr. Antonio Pedrero Utrilla
Representant Taula de l’Economia
Social i Cooperativa
(President de COV)
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Aquest document és un extracte del document
signat per les parts del Pacte Local per a
l’Ocupació i l’Activitat Econòmica.
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