MOCIÓ SOBRE L'AGÈNCIA EUROPEA DEL MEDICAMENT A L'HOSPITALET DE
LLOBREGAT

Atès que la indústria farmacèutica catalana és la cinquena més productiva de la UE i
és un sector estratègic en l'economia catalana.
Atès que l'Agència Europea del Medicament (EMA) és una agència de la Unió
Europea, que té actualment la seu a Londres.
Atès que l'Agència Europea del Medicament (EMA) s'encarrega de l'avaluació
científica dels medicaments desenvolupats per les empreses farmacèutiques per al
seu ús de la Unió Europea.
Atès que la seva principal responsabilitat és protegir i promoure la salut pública de les
persones i dels animals i a més l'agència té un paper destacat en l'estimulació de la
innovació i la recerca en el sector farmacèutic.
Atès que Catalunya té un clúster de biociències que s'ha consolidat com un dels grans
pols biotecnològics europeus i és un model d'èxit i competitivitat internacional.
Atès que actualment a Catalunya hi ha ubicats 230 laboratoris farmacèutics, xifra que
representa gairebé el 50% de tota la indústria farmacèutica ubicada a l'Estat Espanyol.
Atès que Catalunya és una potència en la producció farmacèutica a Europa i té un
sector industrial altament productiu i competitiu.
Atès que la producció farmacèutica catalana representa el 3,5% de l'Europea i és
assimilable a la dels Països Baixos (4%), Dinamarca (3,7%) o Suècia (3,6).
Atès que actualment a Catalunya hi ha ubicats 230 laboratoris farmacèutics, xifra que
representa gairebé el 50% de tota la industria farmacèutica ubicada a l'Estat Espanyol.
Atès que el govern de Catalunya va aprovar la creació d'una comissió encarregada
d'impulsar que Barcelona sigui la seu de l'Agència Europea del Medicament.
Atès que el Parlament de Catalunya també va donar suport aquesta iniciativa del
govern de Catalunya.
Atès que aquesta candidatura pot suposar un benefici per conjunt de l'Àrea
Metropolitana i pel conjunt del país.
Atès que l'Hospitalet i el conjunt de l'Àrea de Metropolitana Barcelona des del
manteniment de la seva identitat pròpia contribueixen de manera activa a potenciar i
consolidar la marca Barcelona.

Atès que l'Hospitalet de Llobregat ja alberga institucions firals de gran importància per
l'economia del nostre país com la Fira de Barcelona
Atès que l'Hospitalet de Llobregat ha fet apostat per impulsar un clúster biomèdic i
biotecnològic integrat per centres sanitaris de referència com l'Hospital Universitari de
Bellvitge, l'Institut Català d'Oncologia, Centres de recerca com l'Institut d'Investigació
Biomèdica de Bellvitge, la Universitat de Barcelona i la Generalitat de Catalunya entre
d' altres.
Atès que la zona del clúster biomèdic de l'Hospitalet podria ser un bon espai per ubicar
l'Agència Europea del Medicament ( EMA)
El Grup Municipal d'ERC de Catalunya proposa al ple de l'Ajuntament de L'Hospitalet
l'adopció dels següents acords:
1. Donar suport al govern de la Generalitat de Catalunya perquè el nostre país
acolli l'Agència Europea del Medicament.
2. Oferir al govern de la Generalitat de Catalunya i a l'Ajuntament de Barcelona
la zona del clúster biomèdic de L'Hospitalet com espai per ubicar l'Agència
Europea del Medicament.
3. Donar trasllat d'aquesta moció als consellers de la Generalitat de Catalunya,
als grups polítics del Parlament de Catalunya, de l'Ajuntament de Barcelona, la
Universitat de Barcelona, Bioregió de Catalunya, Hospital Universitari de
Bellvitge, l'Institut Català d'Oncologia, Institut d'Investigació Biomèdica de
Bellvitge, Consell de Ciutat, a la Federació d'AAVV de L'Hospitalet i als consells
de Districte.

