Gustau Roca Priante, secretari general de l’Ajuntament del Masnou,
Certifico:
Que el Ple de l’Ajuntament del Masnou, en sessió ordinària, en data 16 de novembre de
2017, aprovà, per majoria absoluta, 16 vots a favor (ERC-AM-MES, PDeCAT-UNIÓ, C's,
PSC-CP i PP) i 3 vots d’abstenció (CUP-PA i ICV-EUiA-E), la declaració institucional
següent:
“Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP de suport i
front comú per Barcelona com a seu de l'Agència Europea del Medicament
Atès que, Barcelona, com a capital de Catalunya i com la capital espanyola amb més
projecció europea i global, es troba davant un nou repte de ciutat, de país, i d’Estat, com
és el de la seva candidatura unitària a ser seu de l’Agència Europea del Medicament
(EMA, per les sigles en anglès) de la Unió Europea.
Atès que, el treball conjunt de les tres institucions públiques que els hi pertoca liderar-ho:
Govern de l’Estat, Generalitat de Catalunya, i Ajuntament de Barcelona, tal com es va fer
amb èxit per les Olimpíades del 1992, ha de ser un objectiu comú, compartit i col·lectiu.
Atès que, no sols les institucions públiques sinó també la societat civil: entitats, empreses,
sindicats, centres de recerca, universitats, estan col·laborant i cercant suports en els seus
propis àmbits d’intel·lecció a nivell europeu per tal que aquest projecte pugui assolir-se.
Atès que, per les característiques, dimensions, i caràcter de l’Agència Europea del
Medicament i les seves implicacions al territori que en sigui seu, fan que aquest no sols
sigui un objectiu d’una única ciutat, sinó que potser també comú al de tots els municipis
catalans i espanyols que, ben segur, d’una manera directe o indirecte poden veure’s
beneficiats en el seu conjunt, com és amb l’obtenció de nous llocs de treballs directes i
indirectes per a la seva ciutadania, noves inversions en el sector bio-farma, en recerca i
universitats, i en la celebració d’esdeveniments congressuals al seu entorn.
Atès que, l’Agència Europea del Medicament, i destacant el seu paper fonamental com a
garant de la seguretat dels pacients de la Unió Europea, necessita allà on sigui present
d’un sistema de salut públic i privat amb bons professionals sanitaris, fiable, de qualitat, i
de prestigi, i en aquest sentit, Catalunya i d’Espanya compleixen de llarg aquest requisit.
Atès que, avui en dia som un clúster de bio-farma, reconegut a nivell europeu i
internacional, on aquest sector contribueix amb un 6% al PIB de Catalunya i genera uns
ingressos anuals superiors als 11.500 milions d’euros; on al 2015, 20 de les 50 empreses
en l’àmbit bio-farma creades a tota Espanya van ser creades a Barcelona; on ja hi havia
ubicats 230 laboratoris farmacèutics, responsables de gairebé el 50% de tota la indústria
farmacèutica de l'Estat espanyol.
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Atès que, el sector bio-farma de Barcelona s’engloba dins la BioRegió, el clúster de les
ciències de la vida i de la salut de Catalunya, compta amb 560 empreses —en 15 anys
s’ha doblat el nombre—, 56 centres de recerca, 17 hospitals universitaris, 16 parcs
científics i tecnològics i 11 universitats que imparteixen estudis en biociències.
A més, la BioRegió també concentra grans infraestructures científiques com el Sincrotró
Alba-Cells, el Barcelona Supercomputing Center o el Centre Nacional d’Anàlisi
Genòmica, i que grans companyies del sector són d’origen i capital català i espanyol.
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Atès que, l’obtenció per Barcelona i pel territori de la seu, vincularien encara més un
model de ciutat i de territori relacionats amb tot el sector bio-farma, i convertirien
Barcelona en la capital del medicament d’Europa, potenciant la seva rellevància en tot el
sector sanitari impulsant la ciutat en el sector de ciències de la salut i reforçant les filials
de les companyies farmacèutiques amb seu a Espanya. Així mateix representaria un
dinamitzador empresarial i un important impacte per al sector de serveis de la ciutat.
Per tot l'esmentat fins ara, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya
proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar suport oficialment a la ciutat de Barcelona i a la seva ciutadania en la
seva candidatura unitària per ser seu de l’Agència Europea del Medicament de la Unió
Europea.
Segon.- Reconèixer la importància estratègica que pel conjunt del nostre territori, del
país, i de l’Estat té la consecució de la seu de l’Agència Europea del Medicament per a
les seves potencialitats en el món de la recerca i l’empresa farmacèutica, en el sectors
dels serveis, i de possibilitats de nous llocs de treball directes i indirectes per a la nostra
ciutadania.
Tercer.- Fer ús de les xarxes i entitats europees en què el nostre ajuntament hi és
representat per defensar la candidatura de Barcelona a l’Agència Europea del
Medicament.
Quart.- En el cas que finalment, Barcelona sigui designada com a seu de l’Agència
Europea del Medicament, donar coneixement de la disponibilitat, si s’escau, d’aquest
municipi a acollir les necessitats i serveis que com a seu pugui tenir.
Cinquè.- Traslladar aquests acords als Consolats dels Estats Membres de la Unió
Europea a Barcelona, a la Comissió Europea, al Consell de la Unió Europea, al
Parlament Europeu, al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat, a l’Ajuntament de
Barcelona, i al Consell Ciutadà de suport a la candidatura de Barcelona a l’AEM, i, a
Biocat de Barcelona.”
L’acord que precedeix consta en l’esborrany de l’acta de la sessió esmentada, de manera que se
certifica amb les reserves establertes a l’article 206 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals.

I, perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcalde.
El Masnou
[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]

L'Alcalde
CPISR-1 C Jaume Oliveras Maristany
22/11/2017
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Secretari general
CPISR-1 C Gustavo Adolfo Roca Priante
21/11/2017
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