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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 30 de novembre de 2017, per unanimitat dels regidors i
regidores presents, l'acord següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA I PEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ EN
SUPORT ALS TREBALLADORS AUTÒNOMS DE CERDANYOLA
Atès que en l’actualitat els treballadors autònoms representen un dels pilars bàsics de
l’economia de la nostra ciutat així com del país. Són un motor econòmic que abasta tots els
sectos econòmics: indústria, comerç, serveis, etc.
Atès que en els darrers anys, el nombre d’autònoms s’ha incrementat a 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.
Atès que 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.
Vist que l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ha portat a terme diverses iniciatives per a
donar suport a la creació de noves activitats, també als autònoms de la nostra ciutat.
Atès que, 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.
Atès que 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.
Atès que l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 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.
Atès que 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.
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El Ple ACORDA
Primer.- ESTUDIAR la implementació d’una bonificació temporal d’entre el 50% fins al
95% en l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), en la Taxa per la
Prestació de Serveis d’Urbanisme i en altres taxes, com la Taxa per la Recollida de residus de
comerç, als autònoms i microempreses de Cerdanyola que en diferents graus, vulguin ampliar
o modernitzar les instal·lacions o locals on desenvolupin la seva activitat i/o que contractin
nous treballadors sempre i quan sigui de manera estable en el temps.
Segon.- ESTUDIAR la bonificació del 100% de la taxa de residus del primer any d’obertura
del local en el qual el treballador autònom i les microempreses hi desenvolupin la seva
activitat.
Tercer.- ESTUDIAR la creació d’una tarifa plana amb l’objectiu de reduir el preu reduït en
les zones blaves d’aparcament i en els aparcaments municipals, per als treballadors autònoms
de Cerdanyola i per a les microempreses que per la naturalesa de la seva activitat, el vehicle
comercial sigui una part essencial.
Quart.- DONAR COMPTE dels acords d’aquesta moció així com dels estudis que se’n
deriven al proper Consell Municipal de Comerç."
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

