MOCIÓ EN SUPORT ALS TREBALLADORS AUTÒNOMS DE L’HOSPITALET
En l’actualitat els treballadors autònoms representen un dels pilars bàsics de l’economia de
l’Hospitalet, i són un motor econòmic que abasta tots els sectors econòmics: Indústria,
comerç, serveis, etc.
En els darrers anys, el nombre d’autònoms s’ha incrementat en tot Catalunya, ja que és una
forma de treball utilitzada per molts treballadors en atur per a reincorporar-se a una activitat
professional mitjançant l’auto ocupació o per a canalitzar l’emprenedoria.
Els autònoms són un col·lectiu molt gran i divers de persones que treballen en molts casos
posant en risc els seus propis recursos i patrimoni personal.
Atès que en la ciutat de l’Hospitalet, el primer trimestre del 2017 hi havia més d’11.000
treballadors autònoms.
Vist que l’Ajuntament de l’Hospitalet històricament ha portat a terme diverses iniciatives per a
donar suport a la creació de noves activitats, també als autònoms de la nostra ciutat.
Malgrat que la xifra d’autònoms ha anat creixent amb la incorporació de noves activitats i
emprenedors, en molts casos amb el suport de les administracions, també ens trobem que
en alguns sectors com el comerç són molts els treballadors autònoms que han hagut de
tancar.
Això fa palès que, de la mateixa forma que algunes petites activitats autònomes reben el
suport de les administracions durant el període de l’inici de la seva activitat, altres autònoms
que ja fa un temps que funcionen, i que no reben cap mena d’ajut, han de fer front per si sols
a totes les dificultats derivades de la volatilitat del mercat, dels canvis d’hàbits de consum de
la societat i dels requeriments d’innovació constants dels seus clients.
L’Ajuntament de l’Hospitalet, que ha mostrat una especial sensibilitat en ajudar a la creació
de noves activitats, hauria d’anar més enllà i donar suport també a aquests treballadors
autònoms un cop han superat amb èxit el període inicial.
L’Ajuntament de l’Hospitalet hauria de facilitar al màxim la consolidació de les activitats i que
es donin les millors condicions possibles pel desenvolupament del treball dels autònoms,
ajudar a mantenir i/o incrementar la seva activitat perquè això repercuteixi també en la
millora de l’economia i la creació de riquesa i de més ocupació.
És del tot necessari que l’Ajuntament impulsi mesures que fomentin la consolidació,
modernització i ampliació de les activitats que realitzen en l’actualitat els treballadors
autònoms.
Per tot l’exposat, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de l’Hospitalet proposa
l’adopció dels següents
ACORDS:

Primer.- Instar l’Ajuntament de l’Hospitalet a estudiar l’implementació d’una bonificació
temporal en l’Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres (ICIO), en la Taxa per
Prestació de Serveis d’Urbanisme i en altres taxes, com la Taxa per la Recollida
d’escombraries de comerç, als autònoms de l’Hospitalet que en diferents graus, vulguin
ampliar o modernitzar les instal.lacions o locals on desenvolupin la seva activitat i/o que
contractin nous treballadors.
Segon.- Instar l’Ajuntament a estudiar la creació d’una en les zones blaves d’aparcament i
en els aparcaments municipals, per als vehicles comercials dels treballadors autònoms de
l’Hospitalet que per la naturalesa de la seva activitat, el vehicle comercial és una part
essencial.
Tercer.- Instar l’Ajuntament a promoure una acció informativa adreçada als autònoms per
conèixer els serveis i les accions de suport que tenen a la seva disposició així com estudiar
noves accions consensuades amb les entitats representatives dels autònoms dins el marc
de la Taula Sectorial d’economia, ocupació, comerç i formació professional del Consell de
Ciutat.
Quart.- Instar l’Ajuntament a què totes aquestes mesures s’implementin en les Ordenances
Fiscals.
Cinquè.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, a la Taula Sectorial
d’Economia, Ocupació, Comerç i Formació Professional del Consell de Ciutat, a la
Federación de Trabajadores autónomos (ATA), a la Unió de Botiguers de l’Hospitalet, a
PIMEC, a AEBALL, a AEP, a APEI, a la Confederació de Treballadors Autònoms de
Catalunya-CTAC, a CC.OO de l’Hospitalet, UGT de l’Hospitalet i a la FAVV de l’Hospitalet.

