
MOCIÓ PER LA CREACIÓ DEL SERVEI A DOMICILI  PELS  MERCATS MUNICIPALS.

El comerç local i els Mercats Municipals són uns importants generadors de llocs de treball i d’activitat
econòmica a la ciutat. També són un punt  de trobada i de relacions humanes, més enllà de l’intercanvi
estrictament comercial, i que els pot configurar com a tret diferencial del comerç, la cultura i forma de
vida del nostre municipi. El comerç local ajuda a crear models de convivència i civisme, i que a la vegada
és motor d’altres serveis complementaris (oci, turisme, cultura...).

Comprar  als  Mercats  Municipals,  cada vegada és més sinònim de comprar  qualitat,  varietat,  salut  i
confiança. És apostar per un comerç de proximitat, sostenible i compromès amb el seu entorn econòmic,
social i mediambiental.

Atès que els Mercats Municipals realitzen la seva activitat cap als ciutadans en un entorn cada cop més
competitiu i en unes condicions cada dia més complexes.

Atès  que  els  Mercats  Municipals  han  de  continuar  actualitzant-se  i  modernitzant-se  amb la  finalitat
d’adaptar la seva activitat comercial a les necessitats i hàbits comercials de la seva clientela. Cobrint
amb més i millors serveis les demandes dels clients i ciutadans.

Atès que en els darrers temps, l’Ajuntament ja ha desenvolupat algunes iniciatives de promoció dels
Mercats Municipals. 

Atès que des de l’Ajuntament s’han de posar a l’abast totes les millores  de serveis necessàries per a
fomentar l’activitat dels Mercats Municipals i millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

Atès que en els  Mercats  Municipals  de l’Hospitalet  en l’actualitat  hi  ha parades buides per  falta  de
demanda de paradistes.

Atès que hi han grups i entitats socials sense afany de lucre que treballen amb persones vulnerables i en
risc d’exclusió i amb clara voluntat de servei a la societat.

Atès que el Govern Municipal ha adquirit el compromís d’iniciar plans d’ocupació durant el mandat actual.

Per tot l’exposat, el grup municipal d’ERC  proposa l’adopció dels següents 

ACORDS:

PRIMER: Que conjuntament amb els paradistes dels mercats i les entitats socials s'estudiï el 
projecte de realitzar el servei a domicili pels clients dels Mercats Municipals per tal d'implementar 
aquest servei el més aviat  possible.

SEGÓN: Que el Servei a domicili pels clients dels Mercats Municipals sigui realitzat per col·lectius 
amb dificultats específiques per trobar feina, com les persones amb discapacitats o persones en 
risc social.

TERCER: Que l’Ajuntament cedeixi a les persones d’aquests col·lectius una parada disponible de cada
mercat Municipal amb les condicions mínimes per poder desenvolupar el projecte de servei a Domicili.

QUART: Fer arribar aquest acord als Mercats Municipals, a Creu Roja de l’Hospitalet, a la Federació
d’AA.VV. de l’Hospitalet i al Consell de Ciutat.


