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SESSIó NúM. 2

La sessió s’obre a dos quarts de tres de la tarda i vuit mi-
nuts. Presideix Pere Aragonès i Garcia. Assisteix la Mesa 
el lletrat Pere Sol i Ordis.

Hi són presents els diputats Xavier Dilmé i vert i Montser-
rat Ribera i Puig, pel G. P. de Convergència i Unió; Agnès 
Russiñol i Amat i Teresa vallverdú Albornà, pel G. P. d’Es-
querra Republicana de Catalunya; Alícia Romero Llano i 
Sergi vilamala i Bastarras, pel G. P. Socialista; Jordi Roca 
Mas, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya; Lorena 
vicioso Adria, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, i Carina Mejías Sánchez, pel 
G. P. de Ciutadans.

ORDRE DEL DIA DE LA CONvOCATÒRIA

Punt únic: Pla de treball de la Comissió d’Estudi de 
les Polítiques Públiques en Matèria d’Economia Col-
laborativa (tram. 394-00016/10). Comissió d’Estudi de 
les Polítiques Públiques en Matèria d’Economia Col-
laborativa. Debat de la proposta.

El president

Bon dia. Doncs obrim la comissió, després d’aquest 
espai de treball amb els diputats. 

Pla de treball 
de la comissió (tram. 394-00016/10)

D’acord amb el que hem parlat els diferents grups, 
des de la presidència de la comissió el que proposem 
avui és que aprovem les compareixences relatives als 
experts, que serien amb les que iniciaríem. I respec·
te al bloc segon de compareixences, que seria de les 
experiències d’economia col·laborativa i dels sectors ja 
establerts que poden veure’s afectats per aquestes ex·
periències d’economia col·laborativa i també per la re·
gulació, d’aquestes, avui només aprovaríem les expe·
riències d’economia col·laborativa, i a la propera sessió 
acabem de tancar els sectors potencialment afectats 
per l’economia col·laborativa: consumidors, usuaris, 
treballadors, representants patronals, etcètera. I les 
autoritats i administracions, que serien el bloc tercer. 

L’aprovació d’aquestes compareixences la faríem a la 
propera comissió.

La proposta que fem des de la Mesa respecte al bloc 1, 
d’experts, és que es demani la compareixença d’Al·
bert Cañigueral, economista expert en economia col·
laborativa; Miquel Ferrer, advocat i consultor en nego·
cis digitals; Josep Maria Castellano, professor titular 
de la Universitat Pompeu Fabra, de ciència política; 
Ariadna Trillas, membre del Consell de Redacció 
d’Alternativas Económicas, i Miquel Martí, director 
d’Ecommerce & Tech Barcelona.

Del bloc segon, que serien les experiències d’econo·
mia col·laborativa, pendent la resta, dels sectors afec·
tats, la proposta seria que compareguessin Social Car, 
WeSmartPark, Uber, Ticketbis, Trip4real, Kantox, 
Airbnb, BlaBlaCar, Trenhub, Loanbook, Verkami i 
l’associació d’Amfitrions de Barcelona. No sé si els 
grups volen dir alguna cosa? Volen fer ús de la pa·
raula?

(Pausa. Xavier Dilmé i Vert demana per parlar.)

Xavier Dilmé i Vert 

Sí. Al bloc 2 entenc que el tema turisme queda obert. 
O el tanquem?

El president

El tema de sectors establerts actualment en el turisme, 
els representants dels sectors hotelers o sectors d’apar·
taments turístics..., determinaríem els representants a 
la propera comissió.

Xavier Dilmé i Vert 

D’acord –d’acord–, correcte.

El president

Ho aprovem per assentiment? (Pausa.) Molt bé.

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts de tres de la tarda i onze 
minuts.
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