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ACTA DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

Sessió extraordinària de 20 de setembre de 2016 

 

 

 A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 20 de setembre de 2016, s'hi 

reuneix la Comissió d’Economia i Hisenda, en sessió extraordinària, sota la presidència en 

funcions de l’Im. Sr. Agustí Colom Cabau. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Sònia 

Recasens Alsina, Maite Fandos Payà, Jaume Ciurana i Llevadot, Raimond Blasi i Navarro, 

Francisco Sierra López, Alfred Bosch i Pascual, Trini Capdevila i Burniol, Montserrat Ballarín 

Espuña, Xavier Mulleras Vinzia i Josep Garganté i Closa, assistits per l'assessora jurídica, Sra. 

Míriam Cabruja i Escobedo, que actua per delegació del secretari general i que certifica. 

 

 També hi són presents l’Im. Sr. Santiago Alonso Beltrán i el Sr. Antonio Muñoz Juncosa, 

Interventor General. 

 

 Excusen la seva absència les Imes. Sres. i l’Im. Sr.: Carina Mejías Sánchez. Gerardo Pisarello 

Prados, Gala Pin Ferrando, Laura Pérez Castaño. 

 

 S'obre la sessió a les 16.33 h. 

 

 Compareixença del Govern municipal 

  

Única.-  (M1519/4091) Que comparegui el responsable del Govern municipal per explicar quin és 

l’estat actual del projecte del Centre d’Innovació a Ca l’Alier, en quin estat es troba la 

rehabilitació de l’antiga fàbrica de Ca l’Alier, quin és el compromís actual del projecte de les 

dues empreses implicades Cisco i Schneider Electric, quina és l’estratègia i el compromís del 

Govern municipal envers aquest projecte, i que se’ns expliqui quin és el calendari previst pel 

Govern municipal de posada en funcionament del Centre d’Innovació. 

 

 El Sr. COLOM, comença excusant l’absència de la presidenta a causa d’una indisposició. Tot 

seguit, en relació amb la compareixença, exposa que la rehabilitació de Ca l’Alier va ser un 

dels primers projectes considerats pel govern, el qual va apostar per donar-hi continuïtat per tal 

que el Centre d’Innovació de Tecnologies SmartCity de Cisco i Schneider pogués situar-se a la 

zona del 22@. Assenyala que l’objectiu era constituir-hi un pol a partir del qual es generessin 

sinèrgies per desenvolupar al seu voltant les start ups corresponents, empreses tecnològiques 

petites i mitjanes, reforçar així l’ecosistema innovador del 22@ i contribuir a generar ocupació 

de qualitat. En aquest sentit, recorda que el govern entenia el desenvolupament de l’SmartCity 

com una aportació del desenvolupament tecnològic, com les TIC o l’internet de les cosesentre 

altres, per donar solució a les demandes de diversos àmbits de la ciutat en aspectes com ara la 

mobilitat, la logística o la contaminació, i millorar així les condicions de vida dels ciutadans. 

Afegeix que aquesta infraestructura, a més a més de ser un centre d’innovació, representava la 

rehabilitació de l’antiga fàbrica de Ca l’Alier. 

 A continuació, indica que el projecte consistia a llogar l’espai durant quinze anys a Cisco i 

durant nou anys a Schneider, empreses que havien d’avançar el pagament del lloguer, i amb 

aquests recursos la Fundació Barcelona Institute of Technology hauria finançat la rehabilitació 

d’aquest espai. 
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 A començament del mandat, apunta que la Fundació BIT ja s’havia constituït i s’havia reunit 

per darrera vegada el mes de març de 2015. En aquell moment, Cisco ocupava un 82 % de 

l’espai del centre d’innovació i a Schneider li’n corresponia un 17 %.  Al setembre de 2015, en 

l’última reunió tècnica entre les dues empreses i representants de l’ajuntament no es va arribar 

a signar l’acta per discrepàncies en alguns aspectes relacionats amb el projecte executiu de 

rehabilitació. A partir d’aquí, el govern va reprendre el projecte, va traslladar a les empreses la 

voluntat de l’ajuntament que aquest projecte prosperés i, en aquest sentit, anuncia que 

properament se signarà una addenda al contracte per materialitzar de forma definitiva el Centre 

d’Innovació de Cisco, que suposa una petita reducció de l’espai de què disposarà aquesta 

empresa. Pel que fa a Schneider, els canvis produïts en la seva cúpula van fer que aquesta 

empresa mostrés interès a abandonar el projecte. Així, doncs, l’empresa vol abandonar el 

lloguer, no formalment però sí de facto, però el govern municipal ha continuat treballant amb 

ells i dies enrere se’ls demanar que reconsiderin la seva posició i que continuïn en el projecte 

d’alguna manera mitjançant els seus materials. 

 Per acabar, comenta que en aquests moments, amb la signatura del conveni, estan en disposició 

d’executar materialment aquest projecte. 

 

 La Sra. RECASENS entén que la conclusió que extreuen de l’exposició és que l’empresa 

Schneider abandona el projecte i Cisco el replanteja i cedeix espai, de manera que es farà un 

projecte més petit. Acusa el Sr. Colom de no ser sincer ni transparent i de no explicar el perquè 

d’aquesta situació. Assenyala que el projecte ha estat aturat durant un any i, si bé reconeix que 

els projectes de gran envergadura que es fan en col·laboració entre el sector públic i el sector 

privat de vegades passen per moments de dificultats, critica que el govern municipal hagi estat 

incapaç de desencallar-lo, de negociar amb les empreses i que hagi posat en perill un projecte 

que havia de ser exitós per a la ciutat. 

 Tot seguit, manifesta que la incoherència té un preu i blasma que el 25 de novembre de 2015 el 

tinent d’alcalde Sr. Pisarello publiqués un article amb frases com «tenim l’obligació d’ampliar 

el focus del debat i anar més enllà d’una noció d’smart city que ha anunciat que mata la ciutat», 

o «si no es recupera la reflexió sobre quin model de ciutat volem, l’SmartCity corre el risc 

d’esdevenir el darrer capítol d’aquesta història de declivi», o «no podem consentir que la ingent 

quantitat de dades i d’informació que genera la ciutat vagi a parar a unes poques butxaques 

privades en comptes de funcionar en codi obert al servei del conjunt del veïnat de la ciutat, i per 

això és essencial rescatar el concepte d’smart city  del seu ús merament publicitari o purament 

mercantil». Així, doncs, no li estranya que empreses de la dimensió de Cisco i Schneider 

s’espantin quan el govern fa articles que posen ombres de dubte sobre determinats projectes, 

quan Barcelona ha maldat des de fa molts anys per ser un referent internacional de les noves 

tecnologies. Assegura que, malgrat que el govern municipal parla de crear llocs de treball de 

qualitat, quan es presenta la possibilitat d’oferir a la ciutat centres de recerca i centres punters 

en noves tecnologies, es dedica a escriure articles que espanten les empreses i escampen dubtes 

sobre determinats projectes. 

 D’altra banda, recorda que a la Fundació BIT Hàbitat el Sr. Colom va manifestar textualment 

que, més enllà de discrepàncies ideològiques, el govern havia assumit aquesta proposta de 

col·laboració per estudiar si es podia tirar endavant. Tanmateix, afirma que el govern no ha 

lluitat per desenvolupar aquest projecte en els termes originals i ha deixat escapar una 

oportunitat important per a la ciutat de Barcelona. Demana, doncs, que l’ajuntament destini els 

recursos humans, econòmics i tècnics perquè el Centre d’Innovació sigui una realitat i que el 

projecte d’Schneider i Cisco continuï a la ciutat de Barcelona en el seu estat original. 
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 El Sr. ALONSO es mostra decebut perquè afirma que Barcelona en Comú no creu en la 

innovació ni en les noves tecnologies ni en les ciutats intel·ligents. Així, el Grup de Ciutadans 

opina que Barcelona en Comú no té un projecte econòmic sòlid per a la ciutat, cosa que es 

reflecteix en l’acció de govern. 

 Pel que fa a la Fundació BIT Hàbitat, comenta que el govern va trigar sis mesos a convocar la 

primera reunió del Patronat. També assenyala que el pressupost de 2016 no es va aprovar fins a 

final de juliol d’enguany, de manera que el Patronat de la fundació ha estat sense pressupost 

durant set mesos. Entén, doncs, que això són indicis molt clars que aquest tema no és una 

prioritat per al govern, com no ho són ni l’economia, ni la innovació, ni les noves tecnologies ni 

les smart cities, situació que es reflecteix en l’acció de govern diària. 

 Així, doncs, indica que s’ha de treballar per garantir que la ciutat tingui una economia forta, 

que li permeti generar riquesa, crear llocs de treball i lluitar contra la desigualtat. Per aquesta 

raó, convida el govern municipal a reflexionar sobre la política econòmica que du a terme. 

 D’altra banda, manifesta el desacord amb Convergència sobre la convocatòria d’aquesta 

comissió perquè el seu grup pensa que hi ha una negociació oberta entre la ciutat i les 

empreses, que si acaba bé pot ser molt positiva per a la ciutat, però sembla que el que es 

pretengui és boicotejar aquesta negociació amb l’ànim de desgastar el govern i obtenir-ne uns 

suposats rèdits polítics. El seu grup vol que les negociacions tinguin èxit i poder portar a 

Barcelona la seu d’empreses importants en l’àmbit de les noves tecnologies. Per tant, els ha 

alegrat l’anunci que ha fet el Sr. Colom que hi ha bones perspectives perquè el contracte 

s’arribi a firmar. Esperen, doncs, que sigui així i es compromet a col·laborar-hi en tot el que 

puguin. 

 Finalment, destaca que Barcelona necessita un pla d’impuls econòmic del sector de les noves 

tecnologies, de la innovació i de les ciutats intel·ligents, perquè no es pot continuar vivint de les 

rendes d’operacions de màrqueting d’altres governs. Per tant, no volen més retrets, sinó accions 

en positiu, de consens, que ajudin a fer de Barcelona una ciutat més rica i pròspera, i deixar de 

fer debats sobre fàbriques en ruïnes, que no duen enlloc. 

 Per tant, demanen al govern que elabori amb urgència un pla de desenvolupament econòmic en 

el sector de la innovació i de les noves tecnologies. Anuncia que el seu grup ha presentat un 

prec en aquest sentit, recollit en l’ordre del dia de la sessió ordinària, i que esperen que sigui 

acceptat. 

 

 El Sr. BOSCH es mostra d’acord amb altres portaveus en el sentit que el govern no ha actuat 

correctament en aquesta qüestió. Recorda que el Grup d’Esquerra Republicana ja havia 

protestat perquè durant el mandat de Xavier Trias es va vendre fum sobre la qüestió de l’smart 

city. Entén que ara també es fa, i fins i tot ni tan sols això. 

 A continuació, afirma que les negociacions no s’han fet bé i el seu grup té la sensació que el 

govern actua a cop de titular, ja sigui favorable o desfavorable. En aquest cas comenta que el 

titular ha estat desfavorable i aleshores el govern ha començat a moure’s, però fins aquest 

moment el govern no havia fet res, tal com els consta per converses que han tingut amb 

inversors estrangers, que els han explicat el desinterès del govern de la ciutat per moltes de les 

seves inversions, i com ho avalen diverses declaracions que han fet responsables del govern 

municipal durant el darrer any. Indica, doncs, que no s’inventa res i que la situació actual ha 

estat provocada pel desinterès del govern. 

 Tot seguit, recorda que el mes de novembre anterior es va aprovar, a proposta d’Esquerra 

Republicana, una proposició per potenciar el sector de les tecnologies de la informació i de la 

comunicació, amb l’objectiu d’acostar aquestes tecnologies als ciutadans, de crear llocs de 

treball de qualitat i posicionar Barcelona en l’àmbit internacional. Afegeix que aquesta 
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proposició comprometia el govern a fer un pla estratègic, però al cap de deu mesos encara no 

l’han presentat, malgrat que la proposició va ser aprovada per tots els grups municipals, tret de 

la CUP. 

 D’altra banda, assenyala que a la sessió ordinària es parlarà de l’estratègia de captació 

d’inversions i d’empreses establertes al Regne Unit, arran de la situació desencadenada pel 

Brèxit. Pregunta, doncs, si no es un contrasentit que el govern intenti atraure innovació i el 

talent d’altres països però, per altre costat, faci perillar les inversions que ja eren compromeses 

i ja estaven en marxa a Barcelona, especialment en una zona com el 22@, que necessita 

aquestes inversions. 

 Per acabar, diu que el seu grup vol una ciutat guanyadora, de progrés i de talent per reparar 

injustícies, perquè sense prosperitat és molt difícil compartir benestar. I no volen una Barcelona 

perdedora, que perdi oportunitats i que no es reveli com la ciutat de talent i d’innovació que tots 

volen. 

 

 El Sr. MULLERAS creu que estan davant d’una qüestió de model, i hi ha qui creu en una 

Barcelona amb inversió, amb creació de llocs de treball i oberta a l’economia, i n’hi ha d’altres 

que volen una Barcelona tancada, que no lluita per les inversions a la ciutat i que mira cap a un 

altre costat quan hi ha empreses tecnològiques importants, que creen valor afegit i llocs de 

treball, i que se’n poden anar de la ciutat. Assegura, doncs, que s’ha perdut un any i, del 

projecte inicial, només queda una part de la inversió, solament una de les dues empreses i, a 

més a més, amb una dimensió més petita. 

 Seguidament, recorda que el seu grup va ser crític amb la política d’smart city de l’anterior 

alcalde de Barcelona. Creuen que la veritable smart city és la que ha d’arribar als barcelonins i 

ha de resoldre els seus problemes, però també creu que el govern municipal sembla que es 

conformi amb el que anomena «la ciutat adormida», que només funciona a base de subvencions 

a les empreses amigues del govern d’Ada Colau o a les associacions i entitats amigues del 

govern municipal. El Grup Popular no vol una smart city allunyada dels barcelonins, però 

tampoc no vol una sleeping city, que no sigui dinamitzadora de l’economia de la ciutat. 

 Per aquestes raons, demanen que s’agilitzin aquestes inversions a Barcelona. També pregunta 

per què el 21 de juliol proppassat el govern municipal va retirar els 700.000 euros que hi havia 

pressupostats per reurbanitzar Ca l’Alier. També voldria saber quants llocs de treball es veuran 

afectats per la retirada d’aquesta inversió. 

 Finalment, acusa el govern d’Ada Colau de responsable, per acció o per omissió, que moltes 

empreses dubtin sobre si han d’invertir o no a Barcelona. També responsabilitza el govern del 

fet que l’empresa Schneider hagi abandonat el projecte i que Cisco s’hagi plantejat molt 

seriosament no invertir a la ciutat. Per aquesta raó, demana al govern que no es perdin aquestes 

oportunitats d’activitat econòmica i de creació de llocs de treball. 

 

 El Sr. GARGANTÉ recorda que el conjunt industrial de Ca l’Alier data de 1877, tot i que la 

primera empresa ja s’hi va instal·lar el 1853. L’any 1993 l’ajuntament va aprovar un Pla 

especial de reforma interior que afectava aquesta fàbrica, que en mantenia la qualificació de sòl 

industrial, si bé, s’hi acotaven les activitats productives que s’hi podien realitzar, en destinava 

una part a equipaments, es deixaven espais lliures entre l’ús industrial i el residencial, i es 

projectaven dos passatges nous. L’any 2000 la fàbrica es va incloure dins de la transformació 

del Pla 22@. Entre 2003 i 2004 va cessar l’última activitat productiva que hi havia. L’any 2005 

els propietaris del sòl comencen la redacció d’un projecte d’iniciativa privada. L’any 2006 

s’inclou la fàbrica al Catàleg de patrimoni industrial del Poble Nou. L’any 2007 hi hagué quatre 

incendis provocats que devastaren l’edifici, la coberta i la planta superior de la nau principal es 

van ensorrar, com també la coberta d’una segona nau. Aquests incendis es van succeir durant 

dues setmanes, malgrat la presència de seguretat privada al recinte. Davant d’aquesta situació, 
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l’Associació de Veïns del Poble Nou va emetre un comunicat dur, on criticava la deixadesa de 

l’ajuntament i del propietari en la protecció del conjunt industrial de Ca l’Alier, i instava que se 

n’emprengués la restauració per recuperar i mantenir la fàbrica catalogada. L’any 2010 no 

s’havien iniciat ni el procés de restauració ni la rehabilitació. El 2014 el govern de Trias va 

presentar el projecte d’un centre d’innovació vinculat a les smart cities mitjançant la 

col·laboració amb les multinacionals Cisco i Schneider Electric. La CUP entén que entre els 

anys 2010 i 2014 l’ajuntament va comprar els terrenys i va cedir-ne la restauració a aquestes 

dues multinacionals. 

 Pel que fa a Cisco, comenta que l’any 2013 Edward Snowden va detallar com l’Agència de 

Seguretat Nacional dels Estats Units havia estat capaç de controlar les comunicacions de 

milions de persones emprant programari dels dispositius de Cisco. Assegura que aquesta 

pràctica, que s’anomena «espionatge a gran escala», s’ha dut a terme durant dècades i ningú 

se’n va salvar, ni tan sols presidents i primers ministres. Afegeix que tot indica que això no 

hauria estat possible sense la col·laboració de Cisco amb els organismes estatals dels Estats 

Units. En aquest sentit, segons la revista Fortune, l’any 2015 Cisco Systems era la vuitena 

empresa en el rànquing d’empreses amb capital a paradisos fiscals, fins i tot davant de Google. 

Per tant, afirma que Cisco Systems practica l’evasió fiscal, cosa que no la fa apta per tenir 

relacions econòmiques amb l’Ajuntament de Barcelona, tal com va determinar el govern 

municipal fa uns mesos. A més a més, indica que Cisco té convenis i relació fluïda amb la que 

qualifica d’assassina indústria militar dels Estats Units. 

 Per aquesta raó, és lògic que es mostrin contraris a les multinacionals tecnològiques que 

marquen el ritme i controlen l’afectació que tenen les noves tecnologies en les vides dels 

ciutadans. A més a més, denuncia que aquestes empreses no solen mostrar cap respecte per la 

vida de les persones ni pel compliment escrupolós de les obligacions fiscals. Així, doncs, 

apunta que el projecte, tal com es plantejava originalment, era pensat per a l’explotació del 

major benefici privat. Per tant, la CUP no solament creu que és positiu aturar el projecte per tal 

de repensar-lo, sinó que cal impugnar-lo des de l’arrel. 

 

 El Sr. COLOM desmenteix que la reducció en la participació de Cisco comporti un projecte 

més petit, perquè l’espai que no ocupa aquesta empresa està habilitat per ser ocupat per altres 

socis que formen part del projecte, com ja es contemplava inicialment. D’altra banda, remarca 

que actualment en l’àmbit de les tecnologies l’espai físic no és l’element més rellevant, perquè 

precisament l’element substancial és el núvol. 

 Quant a Schneider, comenta que no va dipositar l’aval ni va fer el pagament quan li 

corresponia. Per tant, entén que l’any 2015, quan Cisco estava complint i Schneider no ho feia, 

potser ja es marcava alguna línia i que el govern anterior podia haver actuat més decididament. 

 Pel que fa a l’acusació que el govern és incapaç de desencallar el projecte, assegura que és falsa 

perquè ja tenen la firma. I sobre la crítica que el govern ha actuat massa tard, comenta que des 

que es va constituir la Fundació BIT fins que va tenir l’encàrrec de gestionar el tema de Ca 

l’Alier van passar vuit mesos, i per tenir un projecte executiu, que al final no estava acordat, es 

va trigar un any i tres mesos. Per contra, el govern actual en menys d’un any han desencallat la 

situació difícil i complicada i l’han portada a bon terme. Afirma, doncs, que sí que han treballat 

perquè aquest projecte prosperi, tal com han explicat en el Patronat de la Fundació BIT i com 

saben bé prou tots els regidors presents que en són membres. En aquest sentit, recorda que el 

mes d’octubre es va reunir amb alguns dels directius de Cisco, tant de Catalunya com 

d’Espanya i d’Europa, i s’hi ha continuat reunint, i afirma que això és el que ha permès tirar el 

projecte endavant. 

 Respecte a la quantitat de 800.000 euros, comenta que és una reubicació en el pressupost i que, 

si aquesta reurbanització es fes l’any vinent, passaria d’un PIM a l’altre, procediment habitual a 

l’Ajuntament de Barcelona, i no tindria cap efecte material. 
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 El Sr. ALONSO remarca que la imatge de Barcelona pel que fa a la innovació i a la tecnologia 

és una fàbrica en ruïnes i això no s’ho poden permetre. Per tant, demana la màxima empenta 

perquè el projecte tiri endavant. 

 

 El Sr. GARGANTÉ constata que el Sr. Colom no ha fet cap comentari sobre el paper de Cisco 

en l’espionatge global ni tampoc sobre el fet que sigui la vuitena empresa en el rànquing 

d’empreses amb capital a paradisos fiscals, raó per la qual l’ajuntament no hi hauria de tenir-hi 

relacions econòmiques. 

 

 El Sr. COLOM desmenteix que la imatge de Barcelona respecte a les noves tecnologies sigui la 

de Ca l’Alier, sinó que serà el projecte que finalment es tirarà endavant, és tot el 22@ i tota la 

projecció en què s’està treballant.  
 

 No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 16.59 h. 

 


