
PROTOCOL DE SUPORT A LA RENOVACI6 DEL CONTRACTE SUBSCRIT ENTRE GSMA, LId. I EL 
MINISTERI O' INDUSTRIA, TURISME I COMERt DEL REGNE D'ESPANYA, LA GENERAlITAT DE 
CATAlUNYA, L'AJUNTAMENT DE BARCELONA, TURISME DE BARCELONA I FIRA 
INTERNACIONAL DE BARCELONA EN DATA 14 DE JULlOL DE 2011. DESIGNANT A BARCELONA 
(OM A CIUTAT DE LA WORLO CAPITAL PROJECT. 

Barcelona, 26 de mart; de dos mil quinze. 

REUNITS 

l 'Administració de la Generalitat de Catalunya, representada per "Honorable Conseller 
d'Empresa i Ocupació. Sr. Felip Puig i Godes, nomenat per a aquest carree pel Decret 
166/2012, de 27 de desembre. actuant en base a les competencies que ti atarga I'article 12 

de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'Organització, Procediment i Regirn Jurídic de 
-~---;;I'-;'A ministració de la Generalitat de Catalunya. 

l' juntament de Barcelona, representat per I 'Excel·lentíssim Alcalde de Barcelona, Sr. Xavier 
T ias i Vida l de llobatera, assistit pel Sr. Jordi Cases i Paliares, Secretari General de la 

orporació municipal, en I'exercici de les funcions que ti atribueix la legislació vigent. 

les parts es reconeixen plena capacitat per a aquest acte i lIiurement 

EXPOSEN 

1. Que amb data 14 de ju liol de 2011 les Administracions signants, juntament amb el 
Ministerio de Energia, Turismo y Comercio del Reino de España, Fira Internacional de 
Barcelona i Turisme de Barcelona (coHectivament anomenades com a Host City Parties) 
van subscriure amb GSMA ltd, un Contracte, pel qual GSMA designava Barcelona com la 
Mobile World Capital i es comprometia a implementar a Barcelona tots els Projectes del 
Mobile World Capital Project. incloent el compromís de GSMA d'organitza r el Congres a 
Barcelona. Tat aíxo pel període compres des del 2013 al 2018, ambdós inclosos. 

11. les Adminístracions signants van donar previ suport al Contracte abans esmentat, 
signant un Protocol en data 15 de juny de 2011, on assumien les aportacions 
economiques anuals compromeses per I'esmentat període. 

111. Considerant que en data d'avui, les Administracions signants juntament amb la resta de 
les Host City Parties, signaran també una Oferta per presentar a GSMA, amb I'objectíu 
de renovar el Contracte subscrit en data 14 de juliol de 2011 (el Contracte), fíns 1'1 
d'octubre de 2023, el present Protocol té com a finalitat donar suport a la Oferta de 
renovado del Centracte subscrit entre les Host City Parties i GSMA, aconseguint que 
Barcelona continu'isent la Mobile World Capita l, fins 1'1 d'octubre de 2023. 

IV. Que, a aquest efecte j essent d'interes de les Administraciens Públiques fixar I'abast 
d'aquest suport, formalitzen el present Protocol, el qual es subjecte al següent 



ACORD ÚNIC: 

Les parts signants es comprometen a tramitar els expedients davant els 6rgans competents 
de cada Administració per a I'efectivitat deis termes que formen part del present Protocol i 
que s'enumeren als apartats següents: 

Primer. L'~dministració de la Generatitat de Catalunya i l 'Ajuntament de Barcelona, durant el 
període del 2019 al 2023, ambdós lnclosos, s'obtiguen cada una a realitzar les mateixes 
aportacions dineraries que les establertes en el Protocol signat en data 15 de juny de 2011, en 
contraprestació per la renovació de Barcelona com a Mobile World Capital del 2019 a 2023, i 
per la implementa ció durant aquest període de tots els projectes de la Mobile World Capital, 
¡nclosa la celebració del Mobile World Congress. 

Segon. Les Administracions Públiques signants del present 'Protecol s'obliguen a realitzar les 
aportacions dineraries següents: 

1. l 'Ajuntament de Barcelona s'obliga a aportar la quantitat de cinc milions d'euros 
(5.000.000€) durant I'exercici 2018. 

2. Durant el període del 2019 al 2022, tots dos anys inclosos, I 'Administració de la 
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona aportaran cada una cinc 
milions d'euros (5.000.000€) anua ls. 

3. Durant l'exercici 2023, I'Administració de la Generalitat de Catalunya aportara la 
quantitat de cinc milions d'euros (5.000.000€). 

4. Els desemborsaments corresponents hauran de fer-se efectius en els mateixos 
terminis que fíns ara s'estan aplicant. 

Tercer. Essent primordial generar recursos via patrocini, les parts signants del present 
Protocol realitzaran els més grans esfon;os a fi i efecte de la consecució de la Declaració 
d'Esdeveniment d'Especial lnteres per al periode 2019-2023. 

Qua~. Les Administracions Públiques signants d'aquest Protoco l, com a Patrons de la 
Fundaci6 Barcelona Mobile World Capital Foundation (FBMWCF), entitat creada amb I'objectiu 
fonamental de la promoció pública i la gestió de la Mobile World Capital i deis seus 
projectes, faran les aportacions contemplades en el present Protocol a través de la FBMWCF, 
qui s'encarregara de canalitzar i gestionar les mateixes. 

Cinque.- El present Protocol tindra efecte des del moment de la seva signatura i romandra 
vigent fins al1 d'octubre de 2023. 

No obstant aixo, s'extingira anticipadament en els casos següents: 

1. En el cas que finalment no es signés la renovació del Contracte, des del 2019 fins el 
2023. 
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2. En el cas que, un cop signada la renovació del Contracte, aquest s'ext ingís abans de la 
data del seu venciment. 

Sise. Les Administracions Públiques signants del present Protocol constituiran una Comissió 
de seguiment a fi i efecte de verificar el compliment de la finalitat persegu ida amb les 
aportacions dineraries realitzades. 

l en prova de conformitat, signen el present Protocol per triplicat exemplar. 

Per l'Admínistració de la 
Generalitat de Catalunya 

Felip Puig i des 
Conseller d ijmpre a i Ocupació 

Jordi Cases i palllare! 
Secretari General la Corporació Municipal 
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