
MOCIÓ  REFERMANT  EL COMPROMÍS DE L’HOSPITALET AMB LA FIRA DE 
BARCELONA I ELS SEUS ESDEVENIMENTS

Davant les declaracions aparegudes les ultimes setmanes als mitjans de comunicació,

el Ple de l’Ajuntament,  a proposta dels grups polítics municipals ERC i PSC acorda:

Primer: La ciutat, està definint durant els darrers, un nou model de desenvolupament
territorial, sostenible i integrador basat en la innovació, la recerca i el coneixement com
nous paradigmes de creixement, i en el qual l’economia, en totes les seves vessants i
amb tots els  seus actors,  ha de jugar  un paper  fonamental  per tal  de que aquest
creixement tingui un impacte positiu i cohesionador en les persones, les empreses i en
l’ocupació. La participació dels principals agents socioeconòmics, i altres institucions i
entitats locals, ha estat fonamental en la seva definició.

L’aposta  clara,  per  disposar  d’un  entorn  que  afavoreixi  la  creació  d’ocupació,  el
creixement i la competitivitat de les empreses, ha estat una de les prioritats de treball
d’aquest ajuntament. La cooperació interinstitucional,  el consens i l’acord, han estat
fites fonamentals per la creació de noves infraestructures, que juguen un paper cabdal
i  que  contribueixen  en  gran  mesura  al  creixement  i  generació  de  noves  i  millors
oportunitats per la creació d’ocupació, l’atracció de talent i de noves inversions i nous
recursos al territori.

La  realització  a  la  ciutat  d’un  event  d’impacte  mundial  com  es  el  Mobile  World
Congress, contribueix a assolir els objectius descrits, i a donar projecció internacional
a una ciutat que vol contribuir amb la seva aportació, a la potenciació de la metròpolis
de Barcelona, de tal manera, que permeti consolidar la realització del congres mundial
de mòbils al territori, mes enllà del 2023.

Fruit d’aquesta voluntat, el mes de febrer del 2019 es va signar el protocol entre la
Generalitat  de  Catalunya,  l’Ajuntament  de  Barcelona,  la  cambra  de  Comerç,  la
Diputació  de  Barcelona,  l’Àrea  Metropolitana  de  Barcelona  i  l’Ajuntament  de
L’Hospitalet,  per  impulsar  l’ampliació  del  recinte  firal  Granvia,  per  situar  aquest
equipament entre els més importants d’Europa i poder captar nous esdeveniments i
consolidar els ja existents, com el Mobile World Congress, a partir del 2023

Des de la primera edició del congres de mòbils a la ciutat, l’any 2013, fins la pasada
edició de l’any 2019, s’estima que l’impacte econòmic del Mobile World Congress en el
territori,  ha  estat  de  3.022  mil.lions  d’euros,  als  que  cal  sumar  els  1.361  mil.lions
d’euros estimats durant la realització del congrés al recinte de Montjuic els anys 2006
al 2012.  Aquest impacte de 4.383 mil.lions d’euros  des de l’any 2006 que suposa
acollir el Mobile World Congress, cal afegir l’impacte en l’ocupació, estimada en mes
de 115.000 llocs de treball temporals, i la dinamització de l’activitat econòmica. 

Ser capital mundial de mòbil,  suposa una gran oportunitat per la ciutat per generar
propostes que refermin l’aposta de la ciutat per consolidar un ecosistema basat en la
recerca i de suport a la industria innovadora, creativa, l’emprendiment i la capacitat per
impulsar nous projectes.  



En aquest sentit, el Govern de la ciutat, així com de la resta de forces polítiques que
composen  el  Ple  municipal,  i  dels  principals  agents  socioeconòmics,  patronals  i
sindicats,  constatada  la  importància  que  suposa  pel  territori  i  l’economia  local  la
continuïtat  del  Mobile  World  Congress,  declarem  la  nostra  voluntat  i  el  nostre
compromís  de  recolzar  institucionalment  la  continuïtat  d’aquest  esdeveniment  a  la
ciutat  i  de  treballar  juntament  amb  les  altres  institucions  que  composen  Fira  de
Barcelona, per consolidar Fira Gran Via com a referent internacional en l’organització
d’esdeveniments d’impacte global.

Continuarem treballant conjuntament amb les institucions per tal de  que Mobile World
Congress, i altres esdeveniments firals similars, puguin trobar a la nostra ciutat el millor
entorn pel seu desenvolupament i projecció internacional, amb la raonable ambició de
contribuir  al creixement i  desenvolupament econòmic del territori,  i  de consolidar la
ciutat  com  un  referent  global  en  l’organització  d’aquests  tipus  d’actes,  que
merescudament i amb la participació de tothom, ha assolit.

Segon.- Traslladar el precedent  acord als grups polítics municipals, a Fira 2000 i a
Fira de Barcelona.


