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A la Comissió d’Economia i Hisenda 
  

Josep Garganté i Closa, en la seva qualitat de regidor del grup municipal de la 
CUP Capgirem Barcelona a l’Ajuntament de Barcelona, actuant en el seu nom i 
representació, manifesta: 

En el Consell Plenari del gener de 2016, el nostre grup municipal va realitzar la 
següent pregunta: 

“Sol·licitem saber aquests més de 13.000 llocs de treball que suposadament es 
creen amb el Mobile World Congress en quins sectors es desenvolupen per 
nombre de treballadors i treballadores, quants són per homes i quants per a 
dones, quin conveni els i les hi correspon per sector, quants i quantes són 
contractades per empreses o ens públics i quantes per empreses privades, 
quins sous representen per a cada nivell del sector i conveni i quina és la 
duració del contracte segons sector i conveni?”   

Hem de recordar que el passat 20 de gener el Digital de Barcelona, mitjà de 
comunicació de l’Ajuntament de Barcelona, va publicar un article titulat basat 
en una roda de premsa del Cap de GSMA, John Hoffman: “El proper Mobile 
World Congress generarà 13.000 llocs de treball temporals”. 

Al dia següent el perfil de twitter de Barcelona Activa, l’Agència de promoció 
econòmica de l'Ajuntament integrada a la gerència d'Ocupació, Empresa i 
Turisme va piular aquest mateix article on es comentava “que el congrés 
generarà més de 13.000 llocs de treball temporals”. 

Hem de recordar també que l’Ajuntament aporta 5 milions d’euros anuals a la 
Fundació Barcelona Mobile World Capital “només” en concepte de fidelització 
del MWC. 

Al seu torn, a tall d’exemple del tipus de treball que genera el MWC, hem de 
recordar a més a més que el personal d’Hosteleria dintre de Fira Barcelona, 
consorci públic-privat, treballa amb contracte d’obra i servei, impossibilitant 
qualsevol possibilitat d’estabilitat personal i organització sindical per defensar 
els seus drets laborals. 

De la mateixa manera el personal de les subcontractes del servei de Neteja de 
Fira Barcelona malgrat contractes de treball de 40h/setmanals les treballadores 
poden arribar a fer-ne 56h/setmanals per 5,40€/hora. 



Per últim no podem oblidar les llistes negres que existeixen a Fira Barcelona, 
sobretot en events com el MWC. Desenes de treballadores no poden continuar 
treballant a Fira Barcelona pel seu passat polític, pel seu activisme pels drets 
socials, de gènere o pel medi ambient. Aquesta exclusió laboral està  basada en 
investigacions il·legals, fitxers policials, etc. 

En aquell Consell Plenari de gener de 2016 Ada Colau, l’Alcaldessa, ens va 
respondre en aquests termes: 

“...vam traslladar aquesta pregunta a la font original (GSMA) i la resposta va 
ser que les dades sobre les que treballa GSMA es basen en el model 
econometric emprat per la realització des càlculs de llocs de treball creats, 
tanmateix aquest model no permet obtenir les dades desagregades per gènere i 
sector que ara plantejàveu... 

...les persones expertes en aquests models econometrics habituals en estudis 
d’impacte diuen que no és possible respondre a la pregunta de forma 
desagregada quan es demana d’un esdeveniment en un futur però si un cop ha 
succeït... 

...ens podem comprometre a que un cop succeït l’esdeveniment, en la mesura 
que l’Ajuntament participa directament en la fundació de la capitalitat del 
MWC, encarregar en aquesta fundació un estudi que de forma desagregada, 
concreta i precisa informe sobre aquest impacte econòmic i les seves 
característiques... 

...ens comprometem a aconseguir aquestes dades el més detalladament 
possible... 

...el compromís de que en quan tinguem aquesta informació la farem pública i 
la compartirem...”  

El passat 15 de novembre de 2016 el nostre grup municipal vam tornar a 
preguntar en aquesta mateixa Comissió sobre la qüestió: 

“Tenint en compte que el Mobile World Congress es va realitzar del 22 al 25 de 
febrer d’aquest any i passats 9 mesos d’aquest esdeveniment sol·licitem saber 
l’estat de l’estudi econometric dels suposadament 13.000 llocs de treball que 
crea, segons el Cap de GSMA, John Hoffman, el MWC i al qual es va 
comprometre Ada Colau, l’Alcaldessa, en el Consell plenari del gener d’aquest 
mateix any a pregunta del nostre grup municipal” 

Poc sorprenentment la resposta de Jaume Collboni, segon tinent d’Alcaldessa 
pel PSC, va “reiterar que aquesta informació va sortir de GSMA, tal com ja va 
dir l’alcaldessa, i no poden facilitar la informació que es demana perquè no els 
l’han subministrada”. 

Malgrat que GSMA no ha facilitat cap informació sobre els llocs de treball creats 
durant l’edició de l’any 2016 segons resposta del propi Govern de Barcelona, el 
passat 1 de febrer d’aquest any en la roda de premsa que va realitzar John 
Hoffman sobre el MWC ’17  (amb la presencia de Gerardo Pisarello, primer 



tinent d’Alcaldessa i Constantí Serrallonga, Director General de Fira de 
Barcelona) va informar que aquesta nova edició anava a crear 13.213 llocs de 
treball temporal. 

Pregunta 

Tenint en compte que el Mobile World Congress es va realitzar del 22 al 25 de 
febrer de 2016, i passat un any d’aquest esdeveniment, sol·licitem saber com és 
possible que no s’hagi entregat a l’Ajuntament de Barcelona l’estudi 
econometric dels suposadament 13.000 llocs de treball que creava el MWC 
segons el Cap de GSMA, John Hoffman, sol·licitat pel nostre grup el gener 
d’aquell any; i com és possible que ara sense aquest estudi per part de GSMA i 
per aquest any 2017 hagi anunciat el seu Cap l’ajustada xifra de 13.213 els llocs 
de treball temporals. 

Josep Garganté i Closa 



A 8 de febrer de 2017, Barcelona (Països Catalans)


