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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: 

El novembre de 2015 el nostre grup municipal va realitzar una proposició en aquesta 
Comissió que plantejava:  
“Instar al Govern en relació a la promoció econòmica i d’ocupació de la ciutat, la 
promoció turística, el comerç i les fires a obrir una renegociació immediata de les 
condicions pactades amb GSMA per a tal d’incloure clàusules socials, laborals, 
feministes, ecològiques, internacionals i fiscals per tal de capgirar la política denunciada 
que avui en dia genera el MWC.” 
Aquesta proposició no va comptar amb cap suport malgrat que l’oferta adreçada a GSMA 
(organitzadora del MWC) i presentada el 2 de juny de 2015 a la Sala Tàpies de 
l’Ajuntament per l’Alcalde en funcions, Xavier Trias, la  Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo del Reino de España), la Generalitat de Catalunya, la Fira 
Internacional de Barcelona, Turisme de Barcelona i la Fundació Barcelona Mobile World 
Capital Foundation era un acte unilateral perquè el mes de juliol escollís Barcelona de nou 
com a seu del Congrés fins l’any 2023.  
“L’oferta” implicava entre altres qüestions: 
1. El contracte s'acabava l'any 2018 i ara s'allarga fins a l'any 2023. El text diu que 'la 
quantitat que rebrien els organitzadors del 2019 al 2023 'és la mateixa quantitat que 
s'aporta el 2018'. 
2. La línia 9 de l'aeroport a la Gran Via i a la ciutat de Barcelona ha de ser completament 
operativa per al congrés del 2016. Els combois de la L9 han de passar almenys cada tres 
minuts. 
3. S'haurà de prioritzar el desplegament de les darreres tecnologies per a xarxes de gran 
velocitat als recintes (recordem que al darrer congrés hi hagué queixes per la connexió a 
internet). 
4. Els organitzadors del congrés tenen garantides 29.000 cambres d'hotel, o el 70% 
de l'oferta. El preu de l'habitació del 2019 i el 2010 només s'apujarà l'IPC espanyol, amb 
un màxim del 3%. 
5. L'Ajuntament de Barcelona ha de fer tant com pugui per assegurar un canvi temporal 
de trànsit al voltant de l'hotel Arts. Ha de posar a disposició carrils taxi per a cent 
vehicles VIP i l'accés a un heliport a tres-cents metres de l'hotel Arts. 



6. Turisme de Barcelona formarà un grup de cent voluntaris, a partir del 2016, que 
ajudaran als hotels, llocs públics i zones properes al congrés. Han de parlar anglès i tenir 
coneixement de la ciutat. Treballaran de 8.00 a 18.00, i no tindran cap cost per als 
organitzadors. 
7. La ciutat ha de procurar que els anuncis del congrés de mòbils no rebin danys. 
8. A l'acte de benvinguda hi haurà l'executiva del GSM, el rei d'Espanya, el batlle i un 
sopar amb un mínim de cent cinquanta convidats VIP i es farà, preferentment, al Palauet 
Albéniz. 
9. Es farà un congrés de mòbils per a nens (de deu a setze anys) de l'any 2016 al 2023. 
10. Els partits de la ciutat organitzadora i GSMA han de fer tant com puguin per mitigar 
l'impacte d'imposts a la Barcelona Mobile World Capital Foundation com a resultat de 
l'IVA de les factures emeses per GSM. 
11. El contracte ha de restar subjecte a la llei anglesa. 
12. Les dates dels futurs congressos són 25-28 de febrer (2019), 24-27 de febrer (2020); 
del 2021 al 2023, dates encara a concretar. 
13. El perímetre de seguretat per a les autoritats s'amplia de cinc-cents metres a un 
quilòmetre. 
14. El pressupost mínim per al Centre Mobile World Capital es redueix de 2 milions 
d'euros a un milió d'euros. 
15. A partir del congrés del 2016, les instal·lacions de la Fira de Montjuïc s'han de fer 
accessibles per a GSMA a un preu de 27,32 euros per metre quadrat. 
El 14 de juliol de 2015 GSMA va informar que acceptava l’oferta realitzada i, per tant, el 
MWC continuaria a la ciutat fins el 2023. 
Segons les dades oficials de GSMA aquest any 2017 s’havia previst que el Congrés, a més 
dels 465 milions d'impacte econòmic, impliqués la creació de 13.213 llocs de treball 
parcials.  

GSMA ha ofert també les xifres globals des del 2006, el primer any que Barcelona va 
acollir l'esdeveniment. En 12 anys, segons els organitzadors, estima que haurà deixat un 
benefici de 3.900 milions i haurà creat un total de 101.000 llocs de treball parcials. 

Com més s'incrementen els visitants, més milions i creació d'ocupació per a la ciutat. El 
2013, quan el congrés va rebre 72.000 visitants, l'impacte es va calcular en 362 milions 
d'euros. L'any següent, en 397; el 2015 s'enfilaven a 436; en el passat, a 460, i en aquest, 
amb 101.000 visitants previstos –els mateixos del 2016-, cinc milions més. Sobre els 
treballadors, GSMA s'atreveix a afinar al mil·límetre: 9.940 el 2013, i des de llavors ha 
donat les xifres de 12.361, 12.672, més de 13.000 de l'any passat i els 13.213 d'aquest. 

Malgrat l'elevat grau de detall en les dades totals de l’impacte econòmic com de la creació 
de llocs de treball temporal, ni GSMA ni l’Ajuntament de Barcelona no han donat una 
explicació sobre com es calculen.  
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. 

Segons fonts periodístiques: “Al Mobile World Congress (MWC) s'hi treballa per un sou de 
8 euros l'hora per fer-ne 15 al dia. És una de les jornades laborals més habituals dels 
treballadors subcontractats per les empreses d'hostesses i altres serveis que ha reclutat 
l'organització del congrés dels mòbils, l'associació GSMA, o les empreses tecnològiques 
que hi participen. El preu per hora pot anar des dels 5,5 euros per escombrar unes escales 
a l'exterior del recinte firal, fins als 25 per fer "imatge": una dona que aguanta un mòbil 
en un estand i deixa que els congressistes i periodistes facin fotos.” 

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: 

http://www.naciodigital.cat/especial/1017


“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”. 

GSMA no ha ofert aquesta informació detallada sobre l’impacte econòmic del Congrés ni 
sobre la creació de llocs de treball temporal sol·licitada tant pels mitjans de comunicació 
com pel govern de l’Ajuntament de Barcelona i el nostre grup municipal. 
GSMA tampoc no ha explicat ni la metodologia, ni la consultoria externa que utilitza per 
calcular l'impacte econòmic i la creació de llocs de treball temporal. 
Tenint en compte que el MWC compta amb un suport institucional quasi absolut, però que 
desconeix les dades bàsiques i desagregades de l’impacte econòmic i de creació de llocs de 
treball temporal: 

Proposició 

La Comissió d’Economia i Hisenda acorda: 

1. Realitzar un estudi sobre l’impacte econòmic del MWC desagregat en funció dels 
beneficiaris (expositors, hostaleria, restauració, agències de viatges, empreses de lloguer de 
vehicles, etc.), quins beneficis han anat a l’àmbit privat i quins a l’àmbit públic, quins 
ingressos són directes, indirectes i repercutits, així com en funció de les despeses amb 
especial atenció a l’ús de les infraestructures, la càrrega en la mobilitat, l’ocupació de 
l’espai públic, la neteja, la seguretat, l’ús del transport públic, la publicitat subvencionada, 
les ajudes econòmiques, els descomptes fiscals, la contaminació atmosfèrica i acústica, etc.  
2. Realitzar un estudi sobre els llocs de treball temporal del MWC, 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. 



Josep Garganté i Closa 

A 16 de març de 2017, Barcelona (Països Catalans)


