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ELS AGENTS SOCIOECONÒMICS DEL BAIX LLOBREGAT 

 A FAVOR DE CONSOLIDAR EL PROGRÉS ECONÒMIC 

 I SOCIAL AL TERRITORI 

 

El Baix Llobregat és i ha estat sempre territori d’acollida, d’inclusió i de cohesió social en la 

diversitat. És la tercera comarca de Catalunya que aporta, un 11% del seu PIB total. El seu 

teixit empresarial ja compta amb més 21.840 empreses registrades, de les quals un 74% 

són microempreses amb menys de 5 persones treballadores. Quant a la població ocupada 

i les activitats econòmiques, dins el sector industrial destaquen, entre d’altres, 

l’automoció, la metal·lúrgia, la maquinària o el material elèctric i de transport. Per part del 

sector serveis, les activitats immobiliàries, tècniques i administratives, i del comerç han 

guanyat rellevància al territori. On més s’està creant ocupació als darrers trimestres és al 

comerç, la restauració i l’hoteleria, així com als serveis a la producció i al transport i 

comunicacions. El Baix Llobregat, compta en definitiva, amb una economia sòlida i 

diversificada amb un futur prometedor si el marc en el que aquest es desenvolupa és 

adequat. 

Manifestem que la situació actual d’incertesa afecta el nostre desenvolupament econòmic 

i social. Per tenir el desenvolupament econòmic adequat i garantir la recuperació 

econòmica al país necessitem confiança i estabilitat que garanteixin les inversions, la 

producció i el treball estable i amb valor afegit. 

Els agents socioeconòmics més representatius del Baix Llobregat, les patronals AEBALL i 

PIMEC així com els sindicats CCOO i UGT, defensem la cohesió social com a valor 

fonamental de la nostra convivència i com un dels grans èxits de la nostra societat. En 

aquest moment històric volem fer una crida al diàleg i a la negociació, a la prudència i la 

ponderació, a la responsabilitat social per contribuir a la construcció del clima necessari 

de confiança, que faciliti el desenvolupament de les diferents activitats econòmiques i la 

consolidació del creixement econòmic i el progrés social al Baix Llobregat. 
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Entenem com a fonamental moure’ns en un escenari de seguretat i estabilitat de la nostra 

estructura econòmica i de producció. En un marc de revolució tecnològica, la inversió 

resulta essencial per esdevenir un país competitiu i amb una activitat econòmica i treball 

estables. Cal protegir la fortalesa del nostre teixit econòmic i social de l’actual incertesa 

política, per l’impacte que aquesta podria tenir en termes de creixement, creació de llocs 

de treball i les seves condicions, competitivitat i inversions, i apel·lem a la voluntat 

d’acord i la responsabilitat. 

Les empreses generen riquesa i llocs de treball, i cohesionen la nostra societat. Els tributs i 

les cotitzacions socials que paguen les empreses i les persones treballadores garanteixen 

el nostre model de societat i de vida, assegurant els serveis públics necessaris per fer 

efectius els drets de la ciutadania. 

Els agents socials aportem confiança en el teixit econòmic i empresarial, i actuem des de 

la responsabilitat i la màxima transparència. Per tal d’assolir els objectius compartits, 

volem fer les següents consideracions: 

 Les empreses i l’economia, per a la seva continuïtat i projecció de futur, necessiten 

estabilitat i previsibilitat per donar continuïtat als sectors motors i estratègics industrials 

de la comarca. La política no ha de ser mai el problema, ha de ser on les idees i els 

objectius comuns es facin efectius. En conseqüència el diàleg, el respecte i la negociació, 

sempre amb l’horitzó del bé comú, han de ser la fórmula per resoldre els problemes 

polítics i socials.  

 Els agents socials i econòmics del Baix Llobregat, ens comprometem des de les 

nostres profundes conviccions democràtiques, a construir un clima social adient per 

contribuir als espais de diàleg institucional i propiciar solucions polítiques negociades. 

 Promourem una sèrie de reunions i contactes institucionals i articularem propostes 

de millora en aquells àmbits que ens són propis. Volem difondre i sensibilitzar sobre la 

realitat social i econòmica que tenim, i defensarem el patrimoni econòmic i social de la 

nostra comarca. 

 

 

Sant Feliu de Llobregat, 27 de novembre de 2017  


