GM ERC MARÇ 2019

MOCIÓ PER IMPULSAR L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE L’HOSPITALET.

Una agència de desenvolupament econòmic local té com a finalitat fomentar el creixement
econòmic, la diversificació de l’economia local i la millora del nivell de vida i d’ocupació de
les persones, el repartiment just de la riquesa i la cohesió social.
L’Agència de Desenvolupament Econòmic (ADE) de l’Hospitalet ha d’actuar en tots els àmbits necessaris de manera organitzada, planificada i programada per aplicar una política
econòmica en l’àmbit local que tingui com a objectiu afavorir un procés reactivador de l’economia i dinamitzador de la societat, i que, mitjançant l’aprofitament dels recursos locals existents en el territori i la cooperació entre l’àmbit públic i el privat, sigui capaç d’estimular i fo mentar el seu creixement econòmic, creant ocupació, a fi de millorar la qualitat de vida i el
benestar social de la població.
L'Agència de Desenvolupament Econòmic de l’Hospitalet ha de ser un instrument de treball
que tingui com a objectiu la planificació econòmica de la ciutat, la formació de les persones,
la creació d’ocupació de qualitat, que fomenti la innovació tecnològica i que doni suport al
teixit econòmic, industrial i comercial de la ciutat.
En l’actualitat a l’Hospitalet les funcions i tasques relacionades amb el desenvolupament
econòmic es porten a terme mitjançant diverses seccions, unitats i negociats. Són molts els
àmbits d’actuació que s’haurien d’abordar de forma conjunta i unificada des de l’ADE.
És necessari que l’ADE posi en valor la col·laboració entre tots els sectors implicats en el
desenvolupament: L’empresarial, el sindical, l’educatiu, els comerciants i els professionals.
Aquests agents econòmics i socials han de poder realitzar conjuntament una anàlisi estratègica per aconseguir fer competitiva la ciutat mitjançant la millora i modernització dels recursos locals i els seus factors de desenvolupament potencials, com són la formació ocupacional i contínua, les infraestructures, els mercats, els polígons industrials, etc.
L’ADE ha de saber atreure més inversions productives, ja sigui dels mateixos agents locals,
com dels exteriors. Unes inversions que arrelin en el territori i puguin reeixir.
L’Hospitalet necessita donar molt més espai i recursos als emprenedors i a l’economia social
i cooperativa, ens cal aprofitar tot l’immens talent que genera la nostra ciutat i aconseguir
que ajudi a créixer i crei ocupació. Que cap emprenedor es trobi amb entrebancs burocràtics
ni hagi de buscar espais adients i suports en altres indrets.
S’haurien de planificar els plans d’ocupació amb criteris socials i de servei públic, però també amb la voluntat de reinserció en el mercat laboral de forma sostinguda en el temps, més
enllà dels plans puntuals.
Des de l’àmbit local s’ha de donar una empenta a la formació professional per a adequar-la
a les necessitats de l’economia local, cal que la formació ocupacional i contínua tingui el pes
que es mereix i sigui de la màxima utilitat per a millorar la qualificació laboral de les persones i per tant de l’ocupabilitat dels treballadors de la ciutat. Per aconseguir-ho sindicats, em-
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presaris i escoles han de poder col·laborar dintre de l’ADE. En aquest àmbit, cal analitzar i
concertar la formació dual i el que això suposa.
El comerç i els mercats de l’Hospitalet generen milers de llocs de treball i mobilitzen bona
part de l’economia local i són imprescindibles per a cohesionar els barris de la ciutat. És necessari que aquest sector compti amb el màxim suport i disposi del millor entorn possible per
a créixer. Cal accés a una bona formació professional i tot l’ajut per a impulsar la seva mo dernització i adaptació als canvis constants dels hàbits de consum i les noves tendències comercials. Tot això es podrà aplicar en les millors condicions amb una ADE que ho tingui com
a prioritat.
L’ADE ha d’estimular la participació de tots els agents socials i econòmics implicats. Ha de
fomentar la col·laboració publico-privada. Entre tots ells, han de bastir una bona resposta
global i eficient als problemes i necessitats de la ciutat.
Els polígons industrials de l’Hospitalet tenen una ubicació immillorable en el context de l’àrea
metropolitana, però necessiten molta més atenció de l’administració. Cal dinamitzar el polígon Pedrosa i s’ha d’actuar immediatament per reindustrialitzar i reactivar el de la carretera
del Mig.
L’ADE ha de saber copsar l’estat de l’economia, les tendències i els canvis constants. L’observatori socioeconòmic de l’Hospitalet ha de ser una eina d’extrema utilitat a l’abast de les
empreses, emprenedors, cooperatives, autònoms, comerços, i que els faciliti en tot moment
la suficient informació per a prendre les seves decisions econòmiques i actuacions.
Atès que en gener de 2015 l’Ajuntament de l’Hospitalet i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, van signar un protocol de col·laboració per implementar una eina pel desenvolupament econòmic de L'Hospitalet.
Atès que aquest protocol es va signar amb l’objectiu de crear un ens de col·laboració per al
desenvolupament econòmic de l’Hospitalet.
Atès que aquest protocol fixa com una de les seves obligacions la definició d'un ens de collaboració pel desenvolupament econòmic de l'Hospitalet.
Vist que el Govern municipal en aquell temps va manifestar públicament la seva voluntat de
crear una Agència de Desenvolupament Econòmic per promoure l'economia de la ciutat i
que aquesta esdevingui un espai de col·laboració amb els agents socials de la ciutat perquè
puguin aportar, opinar i treballar de forma conjunta en l'impuls econòmic de la ciutat.
Vist que una de les prioritats de l’Ajuntament ha de ser impulsar la política econòmica i el
desenvolupament local per millorar la qualitat de vida de les persones.
L’Ajuntament de l’Hospitalet, com a administració més propera a les persones, fa temps que
assumeix la responsabilitat de fomentar l’ocupació, l’emprenedoria i el suport a les empreses. També ha d’aprofundir en la diversitat i pluralitat econòmica de la ciutat, l’economia social i solidària. Potenciar l’empoderament de la ciutadania i treballar per l’equilibri entre els
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barris de l’Hospitalet. Tot des de l’òptica d’un desenvolupament econòmic just, ajudant a crear i a distribuir l’ocupació.

El Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet a proposta del Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, acorda:

Primer.- Instar l’Ajuntament a impulsar l’Agència de Desenvolupament Econòmic de
l’Hospitalet que aplegui tots els serveis i funcions disseminades en diferents seccions.
Segon.- Instar l’Ajuntament a què l’Agència de Desenvolupament Econòmic de l’Hospitalet
doni prioritat a la creació d’ocupació de qualitat, la reindustrialització i dinamització de les
zones industrials, la innovació tecnològica i la captació d’inversions.
Tercer.- Instar l’Ajuntament a garantir que en l’Agència de Desenvolupament Econòmic de
l’Hospitalet hi participin activament els agents econòmics del món empresarial, sindical,
formatiu, científic, veïnal, etc.
Quart.- Traslladar aquests acords al Consell de Ciutat, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
als Departaments de Treball, Afers Socials i Famílies, i d’Empresa i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya. A PIMEC, AEBALL i AE Pedrosa de l’Hospitalet, a CC.OO i UGT
de l’Hospitalet, a la F.A.V i a totes les Associacions de veïns i veïnes de l’Hospitalet. Als
Consells dels centres de FP de l’Hospitalet.

