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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE GENER DE 2020

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 11 de desembre de 2019

Part d’Impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grup

Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a
continuació  tenen  naturalesa  d’actes  d’impuls  polític  de  l’acció  del  govern  i  no
produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris.

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

6. – (M1923/480)  La  Comissió  d’Economia  i  Hisenda  acorda  instar  el  Govern  Municipal  a
crear instruments de finançament per a iniciatives innovadores que permetin la
participació  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  en  aquestes  iniciatives  i  la  mobilització  de
fons privats i  d’altres administracions per tal  d’entomar els  principals reptes de ciutat
com són desigualtats socials o l’emergència climàtica.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

7. – (M1923/476)  La  Comissió  d’Economia  i  Hisenda  acorda  instar  al  govern  municipal  a
implantar mesures de reconeixement de bones pràctiques en matèria laboral, entre
d’altres  un  segell  de  qualitat,  de  totes  aquelles  empreses  de  la  ciutat  que  generin
ocupació estable, impulsin plans d’igualtat, compleixin amb el salari mínim de ciutat o
desenvolupin polítiques de conciliació per als seus treballadors, i que estaran incloses
en la nova Estratègia per l’Ocupació.

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

9. – (M1923/500) La Comissió d'Economia i  Hisenda acorda: 1.  L’Ajuntament de Barcelona
donarà  suport  actiu  i  públic  a  l’organització  del  Mobile  World  Congress.  2.
L’Ajuntament de Barcelona buscarà el recolzament d’Ajuntaments, Àrea Metropolitana
de Barcelona, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya i Govern d’Espanya per
tal que Barcelona pugui seguir acollint el MWC més enllà de 2023. 3. L’Ajuntament de
Barcelona buscarà la implicació d’institucions socials, econòmiques i empresarials de la
societat civil per garantir l’èxit de properes edicions del MWC i la difusió dels resultats
que  el  congrés  aporta  a  la  ciutat.  4.  L’Ajuntament  de  Barcelona  proposarà  solucions
per evitar aquelles accions que afectin a la mobilitat o la seguretat durant el MWC. 5.
L’Ajuntament  de  Barcelona  agrairà  als  organitzadors  del  MWC  la  seva  aposta  per  la
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ciutat  de  Barcelona.  6.  L’Ajuntament  de  Barcelona  aprofitarà  l’experiència  del  MWC
per buscar altres esdeveniments que puguin projectar la ciutat, aportant ocupació i
activitat econòmica.

Declaracions Institucionals

1. – La  Comissió  d'Economia  i  Hisenda  acorda:  Primer.-  Felicitar  l’associació  de  paradistes
del  Mercat  de  Sant  Josep  de  la  Boqueria  per  l’aniversari  dels  180  anys  d’inici  de  les
obres del Mercat el dia de Sant Josep de 1840, data en que no obstant ja feia segles
que hi havia referències sobre l’existència d’un mercat descobert. Segon.- Refermar el
compromís de l’Ajuntament de Barcelona amb els Mercats Municipals com la Boqueria
i el seu paper en la provisió a la ciutadania de productes de qualitat, la promoció d’un
estil  de  vida  saludable,  la  cohesió  social,  l’articulació  dels  barris  i  el  foment  de
l’economia  i  l’ocupació  en  el  marc  del  comerç  de  proximitat.  Tercer.-  Expressar  la
voluntat d’aquesta comissió de seguir treballant per la consolidació del Mercat de Sant
Josep de la Boqueria com el Mercat de referència de Barcelona i mantenir la seva
essència  d’equipament  comercial  de  proximitat,  i  alhora  fer-ho  compatible  amb
l’activitat  turística  que  s’hi   realitza.  Quart.-  Comprometre  l’Institut  Municipal  de
Mercats a col·laborar amb aquest aniversari mitjançant la promoció i participació en
els diferents esdeveniments i actes  de commemoració dels 180 anys del cobriment del
Mercat de la Boqueria.
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