
MOCIÓ PER LA REINDUSTRIALITZACIÓ DE LA ZONA INDUSTRIAL DE LA CARRETERA
DEL MIG.

Fa pràcticament 16 anys, el 28 de juny de 2002, que l’Ajuntament de l’Hospitalet va aprovar,
el PRAIH (Pla de Reconversió d’àrees industrials de l’Hospitalet) entre les quals es trobava
la  zona  industrial  de  la  Carretera  del  Mig.  L’objectiu  era  donar  resposta  a  la  creixent
demanda d’habitatge en aquell moment de creixement i coincidint amb l’inici de la bombolla
financera i especulativa.

Atès que es van realitzar modificacions del Pla General Metropolità (PGM). Es van plantejar
diversos Plans de millora Urbana (PMU).

Vist  que  les  organitzacions  sindicals  i  patronals  de  l’Hospitalet  van  mostrar  la  seva
preocupació per aquests plans de l’Ajuntament, que podrien posar en perill el futur de la
zona industrial i fer-la desaparèixer totalment.

Atès que el 23 de febrer de 2007 l’Ajuntament aprova el Pla d’Habitatge 2007-2011 on es
preveia  que  -entre  altres-  es  construirien  3.231  habitatges  en  la  zona  industrial  de  la
Carretera del Mig.

Vist que de tots aquells plans s’ha fet ben poca cosa, i l’únic que s’ha vist durant aquests
anys és que a poc a poc s’han anat tancant indústries. La realitat és que avui aquesta zona
té un aspecte desolador: descampats, locals que esperen lloguer i empreses tancades o que
no disposen dels serveis adequats que necessita un polígon industrial.

Vist que una ciutat com la nostra no es pot permetre deixar de tenir un polígon industrial com
aquest.

Vist que l’Hospitalet necessita tornar a comptar amb la zona industrial de la Carretera del
Mig com a un pol d’activitat econòmica.

Vist que el pes del teixit empresarial de l’Hospitalet en el conjunt de Catalunya no ha crescut
en els darrers 8 anys i segueix estable entre el 2,15% i 2,19% del total del país.

Atès que la taxa d’atur de l’Hospitalet (11,97% en gener de 2018) està situada lleugerament
per sobre que en l’àrea metropolitana (11,44%).

Atès que el nombre de persones aturades a l’Hospitalet en 2018 (15.415) encara està molt
per sobre de les 10.000 de 2008.

La zona industrial  de la  Carretera del  Mig és una plataforma molt  valuosa que tenim a
l’Hospitalet sobre la qual s’ha d’assentar encara més activitat econòmica. Ens ha de servir
per a millorar la quantitat i la qualitat de l’ocupació de l’Hospitalet.

Atès  que  en  el  Pla  d’Inversions  Municipals  (PIM  2016-2019)  es  preveuen  diverses
actuacions de millora de les infraestructures de les zones industrials, entre elles, la Carretera
del Mig.

Atès que l’Àrea Metropolitana de Barcelona ja va subvencionar en 2017 diverses accions per
la millora de l’eficiència energètica en empreses, també de la Carretera del Mig.
Cal  que l’Ajuntament de l’Hospitalet  doni  suport  actiu  a les empreses que es troben en
aquesta zona industrial i que se segueixi invertint per dotar de les infraestructures i de les
tecnologies necessàries per a millorar la competitivitat de les empreses residents i per tant
millorar l’ocupació. 



Cal  que  l’Ajuntament  faci  més  esforç  en  la  cerca  d’empreses  de  valor  afegit  perquè
s’instal·lin en la zona industrial de la Carretera del Mig. Per això cal modernitzar i dignificar
molt més aquesta zona.

Vist  que la Carretera del Mig és un bon lloc perquè l’Ajuntament impulsés projectes pel
desenvolupament econòmic, com instal·lar un viver d’empreses i un parc tecnològic de cara
a afavorir la implantació de petites i mitjanes empreses, de cooperatives i d’economia social
amb capacitat per generar ocupació de qualitat pels hospitalencs.

Vist  que  l’Ajuntament  ha de tenir  un  paper  més proactiu  pel  correcte  desenvolupament
econòmic d’aquesta zona industrial.

Vist  que  és  necessari  reindustrialitzar  la  Carretera  del  Mig  i  aprofitar  l’oportunitat  per  a
incrementar la quantitat i la qualitat de l’ocupació a la ciutat.

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

Primer.- Instar l’Ajuntament de l’Hospitalet a què en el marc de la política de desenvolupament
econòmic local, impulsi la reindustrialització completa de la zona industrial de la Carretera del
Mig

Segon.- Instar l’Ajuntament de l’Hospitalet a impulsar la creació d’un viver d’empreses en la
Carretera del Mig que faciliti  als emprenedors la creació d’empreses i el seu inici d’activitat
econòmica.

Tercer.- Instar l’Ajuntament de l’Hospitalet a impulsar la creació d’un ‘parc tecnològic’ o ‘hub’ de
petites i mitjanes empreses de valor afegit, cooperatives i d’economia social en la Carretera del
Mig.

Quart.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a la FAVV
de  l’Hospitalet,  a  PIMEC,  AEBALL,  CC.OO  i  UGT  de  l’Hospitalet  i  a  la  Federació  de
Cooperatives de Treball de Catalunya.


