
MOCIÓ EN SUPORT DE LES PIMES DE L’HOSPITALET CONTRA LA MOROSITAT 

L'Estat espanyol ha patit una situació de crisi política i econòmica des de fa una dècada. 
Aquesta crisi econòmica ha provocat l'atur de milions de persones, la dissolució de milers 
d'empreses, la precarització de condicions laborals i salarials de les persones treballadores i 
l'abandonament de les polítiques de suport a la investigació i el desenvolupament. 

Aquesta situació és especialment greu per a les petites i mitjanes empreses, els autònoms i 
el petit comerç, que compten, en general, amb menys capacitat d'accés als recursos 
financers, comercials i tecnològics per afrontar amb suficients garanties el seu 
desenvolupament.

Per transformar aquesta realitat, és necessari avançar cap a uns models de producció i 
consum més sostenibles, amb un major retorn social, i respectuosos amb els drets laborals.

 La contractació de les administracions públiques és una eina amb un alt potencial per 
impulsar aquesta evolució. 

Vist que en l’actualitat la contractació pública en l’Estat espanyol suposa prop del 18% del  
PIB.

Vist que en moltes administracions el preu ha predominat com a criteri determinant per a 
l'adjudicació dels contractes sobre altres consideracions de caràcter laboral, social, 
ambiental o d'igualtat de gènere. 

Vist que les administracions públiques han actuat massa sovint com a agents generadors de
precarització, de desigualtat i de condicions de producció social i ambientalment 
insostenibles.

 Davant de tot això, cal promoure una contractació pública responsable, transparent, 
fiscalitzable, i que penalitzi les males pràctiques empresarials. 

Vist que l’Ajuntament de l’Hospitalet ja ha anat incorporant alguns criteris socials en la 
contractació pública.

Atès que la Directiva Europea 2011/7UE i les directives posteriors 2014/23UE i 2014/24UE 
que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat, donen especial rellevància a les 
contractacions de les administracions públiques.

Vist que el “Proyecto de ley de Contratos del Sector Público” que ha presentat el Govern 
espanyol al Congrés dels Diputats i que hauria de transposar les directives europees citades
2014/23UE i 2014/24UE, compta amb l’oposició de bona part de l’arc polític espanyol i amb 
el rebuig majoritari de les petites i mitjanes empreses catalanes.

Cal que la contractació pública impulsi el teixit productiu local, donant accés a les PIMES.

Atès que la major part del teixit productiu de la ciutat està format per les més de 5.000 
petites i mitjanes empreses que generen més de 25.000 llocs de treball, aproximadament 
una tercera part de l’ocupació total a la ciutat de l’Hospitalet.

Atès que l’Ajuntament de l’Hospitalet és un agent amb una forta capacitat inversora i de 
contractació de la ciutat.



Atès que el període mig de pagament de l’Ajuntament de l’Hospitalet amb els seus 
proveïdors és molt millor que el termini màxim legal de 30 dies que marca la Llei contra la 
Morositat de les Administracions Públiques.

Atès que l’elevat volum de moltes de les contractacions de l’Ajuntament afavoreix que hi 
puguin accedir les grans empreses en detriment de les pimes, que participen finalment 
d’aquestes licitacions mitjançant subcontractacions de les grans empreses.

Atès que tal com ha quedat demostrat per l’estudi elaborat per la Plataforma Multisectorial 
contra la Morositat, liderada per PIMEC, i avalat per la Universitat Pompeu Fabra, 
existeixen “divergències molt considerables entre el període mig de pagament legal, el que 
anuncien aquestes empreses i el període mig de pagament real a empreses 
subcontractades.” 

Atès que la morositat ha provocat aproximadament un terç de les fallides d’empreses des de
l’inici de la crisi a l’Estat espanyol a causa de la manca de liquiditat i els costos de 
finançament.

Per tot l’exposat, el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de l’Hospitalet
proposa l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.-  Treballar en la incorporació de clàusules en la contractació pública  per tal de 
consolidar  les PIMES com autèntics motors econòmics d’ocupació i de desenvolupament 
local  que incloguin un seguit d’actuacions com per exemple les que  es detallen a 
continuació:

a) Que les PIMES tinguin garantit un percentatge de la contractació pública.
b) Garantir que es compleixi  de forma efectiva el termini de pagament legal fixat a la 

Llei 3/2004 de 29 de desembre en totes les contractacions i subcontractacions que 
es realitzin relacionades amb l’Ajuntament. 

c) Estudiar mesures per excloure d’aquests processos les empreses que no compleixin 
els terminis legalment establerts dintre del marc legal vigent

Segon.- Establir la creació d’un òrgan administratiu per al seguiment de totes les clàusules

socials, tot destinant els recursos necessaris per al seu compliment.

Tercer.- Traslladar els presents acords als Grups polítics del Congrés dels Diputats i  del
Parlament de Catalunya, al Consell de Ciutat, a PIMEC, a  AEBALL.


