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Ateneu Cooperatiu Baix Llobregat

La II Taula territorial de l'Ateneu tractarà les clàusules socials a la contractació
pública i les centrals de compra cooperatives.
Aquesta taula, que tindrà lloc a Sant Boi el dimarts 11 de juliol, a tractarà temes
d'actualitat del sector que afecten tant a les entitats d'economia social com als
municipis, com les clàusules socials a la contractació pública o les centrals de compra
cooperatives
[llegir més]

El Prat signa un conveni amb l'associació Espigoladors per impulsar projectes
d'economia social i d'integració laboral
L’alcalde del Prat, Lluís Tejedor, i la presidenta de l’associació Espigoladors, Mireia
Barba, van signar un conveni de col·laboració per impulsar projectes d’economia
social i d’integració laboral de persones aturades amb dificultats esp
[llegir més]

Us assessorem en la gestió de la nova convocatòria de subvencions per a
cooperatives i societats laborals
El dia 3 de juliol ha sortit la RESOLUCIÓ TSF/1531/2017, de 21 de juny, per la qual
s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la incorporació de
persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball en cooperatives i societats
laborals en l'exercici 2017.
[llegir més]

La cooperativa SomBici s'incorpora a l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat
Aquesta setmana,conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Boi, ens vam reunir amb
SomBici per incorporar-la a l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat.
[llegir més]
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El Col·legi d'Economistes imparteix a Sant Feliu una formació sobre les cooperatives a
les gestories del Baix Llobregat
El curs impartit al Centre de Serveis El Pla de Sant Feliu de Llobregat, va ser
organitzat per l'Ajuntament de Sant Feliu com a entitat membre de l'Ateneu
Cooperatiu del Baix Llobregat.
[llegir més]
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