
   

 

 

 

CCOO I UGT BAIX LLOBREGAT DAVANT LA POSSIBLE CONSTRUCCIÓ DEL 
COMPLEX EUROVEGAS AL BAIX LLOBREGAT 

NO SENSE OCUPACIÓ DE QUALITAT, NO SENSE RESPECTE AL TERRITORI 

 

UGT i CCOO volem expressar la nostra opinió davant la possible instal�lació d’un complex 

empresarial anomenat Eurovegas, a la comarca del Baix Llobregat, i que en cap moment hem estat 

informats ni pel Consell Comarcal ni per cap dels Ajuntaments que hagin fet algun comentari al 

respecte: 

- Instem al Govern de la Generalitat de Catalunya a aportar tota la informació de que disposa 

al Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat, com ens aglutinador de les administracions 

locals i les representacions socials i econòmiques del Baix Llobregat. Volem saber l’estat 

actual de les negociacions i com pot afectar això realment a les persones i al territori del 

Baix Llobregat. 

- Rebutgem absolutament que es pugui bescanviar ocupació per zones franques amb 

menysteniment de drets laborals. Només entenem generació d’ocupació amb compliment 

de les lleis laborals i respecte per les relacions laborals, als convenis col�lectius i la normativa 

que regula els horaris dels establiments comercials del nostre país. 

- Tampoc ha de ser peça de canvi el respecte mediambiental ni les normatives en seguretat i 

de protecció de la salut i la infància. 

- Molt ufans d’una comarca que hem construït amb moltes lluites de treballadores i 

treballadors, de ciutadania, i que volem conservar amb cohesió social i territorial, entenem 

que de les informacions que han transcendit a la premsa aquest projecte seria contrari als 

valors i compromisos bastits als darrers decennis en aquest sentit en el Baix Llobregat. 

- Volem que es generi ocupació perquè el principal problema que té el Baix Llobregat, que té 

la gent treballadora d’aquesta comarca és l’atur però no ho volem fer a qualsevol preu. 

- CCOO i UGT defensem i reivindiquem un canvi de model productiu que generi ocupació 

de qualitat i amb drets i que aposti per la innovació, la indústria amb productes i processos 

amb valor afegit, serveis de qualitat i amb formació per als treballadors i treballadores. 


