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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA I 

MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION PER AL DESENVOLUPAMENT DEL 

MOBILE ACCELERATION HUB 
 

Barcelona, 7 d’abril  de 2015 

 

INTERVENEN: 
 

D’una part, Sònia Recasens i Alsina, Segona Tinent d’Alcalde, en nom i representació de 

l’AJUNTAMENT DE BARCELONA (en, endavant, l“AJUNTAMENT”), en virtut de l’Acord de Comissió de 

Govern de data 18 de març de 2015 i assistida en aquest acte per Angel Pascual Oliva, Secretari 

Delegat de l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació, d’acord amb la delegació de data 23 de gener de 

2012. 

 

D’altra part, Fulgencio Agustín Cordón Barrenechea Arando, en nom i representació de la FUNDACIÓ 

BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION (en endavant, “MWCB” o la “FUNDACIÓ”), amb 

seu a Barcelona, C/ Roc Boronat 117, 3ª planta, 08018 de Barcelona, inscrita al Registre de Fundacions 

de la Generalitat de Catalunya amb el número 2717, i proveïda de CIF G65760431. Actua en virtut de 

l’escriptura de data 21 de març de 2013 autoritzada pel notari de Barcelona Javier García Ruiz.  

 

L’AJUNTAMENT i MWCB es denominen conjuntament, en endavant, les “Parts” o, individualment, la 

“Part”.  

 

Les Parts, en la seva respectiva representació, es reconeixen en la seva capacitat legal necessària per a 

contractar i subscriure el present document i a aquest efecte, 

 

EXPOSEN: 
 

I. Que MWCB és una fundació promoguda, entre d’altres entitats, per l’AJUNTAMENT, que té com 

a objectiu fundacional promocionar i fomentar l’ús de les tecnologies i solucions mòbils en el 

diferents sectors d’activitat, i convertir la ciutat de Barcelona en la capital mundial de referència. 

 

II. Que en el marc de les seves activitats de foment de la indústria de la tecnologia mòbil i amb 

l’objecte de potenciar Barcelona com una capital de referència per a les empreses d’aquest 

sector, MWCB ha promogut un Programa de promoció a l’emprenedoria i la innovació 

anomenat Mobile Acceleration Hub (en endavant, “PEI”), que incorpora, entre d’altres 

actuacions, un projecte que té com objectiu l’atracció d’ entitats especialitzades en l’acceleració i 

incubació de noves empreses, que serveixi com a llegat de les activitats de MWCB a la ciutat de 

Barcelona (en endavant, el “Projecte”). 

 

III. Que l’atracció de les entitats d’acceleració suposaria l’establiment d’una seu de les mateixes a 

Barcelona, en la qual desenvolupar la seva metodologia d’incubació i acceleració d’empreses, en 

base a la seva experiència en altres entorns geogràfics. Això comprendrà no només la prestació 

de serveis d’assessorament i consultoria i l’ús de espais, sinó també la inversió a l’empresa. 

 

IV. Que el desenvolupament d’aquest Projecte suposarà la necessitat d’una organització pròpia i 

autònoma, independent de l’estructura dedicada a les activitats actuals de la Fundació, i que per 
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tant haurà de comptar amb línies de finançament pròpies, el que podrà comportar la 

participació de diferents entitats interessades en el Projecte. 

 

V. Que, addicionalment, MWCB constituirà una nova entitat, sota la forma de societat mercantil 

(en endavant, “Newco”), a la que es dotarà dels mitjans tècnics i humans necessaris per a 

desenvolupar el Projecte i a través de la qual s’instrumentaran les inversions en aquestes 

entitats acceleradores. Newco estarà participada íntegrament per la Fundació. 

 

VI. Que el PEI té previst el seu inici d’execució en 2015 i s’executarà durant els exercicis següents en 

funció del pla que es defineixi a aquests efectes. 

 

VII. Que l’aportació d’aquest finançament comportarà l’assumpció de determinades facultats de 

supervisió i control, com ara la designació de representants a l’òrgan creat a la FUNDACIÓ per a 

supervisar el Projecte. 

 

VIII. Que MWCB compta amb un acord del seu Patronat, de data […], que autoritza la posada en 

marxa del PEI i del Projecte, en els termes indicats anteriorment, i per a destinar a aquesta 

finalitat les quanties que, per al seu finançament, es puguin obtenir d’acords amb altres entitats. 

 

IX.  Que l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb la Llei 22/1998 que aprova la Carta Municipal de 

Barcelona, pot promoure tota classe d’activitats que afectin l’interès general dels ciutadans així 

com portar a terme activitats complementàries a les d’altres Administracions Públiques. 

 

X. Que, en aquest marc, l’Ajuntament de Barcelona acompanya i impulsa el creixement econòmic 

de la ciutat i el seu àmbit d’influència, executant les polítiques de promoció econòmica per al 

suport de la iniciativa emprenedora, el creixement empresarial i la innovació i considera 

d’interès públic per a la ciutat donar suport i col·laborar en el Projecte Mobile Acceleration Hub 

per l’atracció d’entitats especialitzades en l’acceleració i la incubació de noves empreses del 

sector mobile i pel foment de l’ús de les tecnologies i solucions mòbils en els sectors d’activitat 

econòmica. 

 

XI. Que l'Ajuntament de Barcelona té regulada la utilització de convenis administratius com a mitjà 

per articular la cooperació amb institucions i entitats a través de la "Normativa reguladora dels 

expedients d'autorització de l'atorgament de convenis administratius amb altres 

administracions públiques i institucions", aprovada per Decret d'Alcaldia de data 27 d’abril de 

2011.  

 

En virtut del què s’ha exposat, ambdues parts, reconeixent-se recíprocament capacitat legal necessària 

per a obligar-se en representació de les respectives institucions, acorden subscriure el present 

acord/conveni de col·laboració que es regirà pels següents  

 

PACTES: 
 

1. OBJECTE 

 

Primer. OBJECTE 

 

1.2 L'objecte d’aquest conveni és establir i regular la col·laboració i suport de l’Ajuntament de 

Barcelona a Barcelona Mobile World Capital Foundation per al desenvolupament del Projecte 
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Mobile Accelaration Hub dirigit a l’atracció d’entitats especialitzades en l’acceleració i la 

incubació de noves empreses del sector mobile i pel foment de l’ús de les tecnologies i solucions 

mòbils en els sectors d’activitat econòmica. 

 

1.3 Així mateix, el Conveni regula l’establiment d’una estructura pròpia i autònoma a MWCB per a 

la gestió d’aquest Projecte i la participació de l’AJUNTAMENT i, eventualment, d’altres possibles 

aportants futurs en aquesta estructura. 

 

En atenció a aquest objecte, al present acord no li és d’aplicació la regulació del Text Refós de la Llei 

de Contractes del Sector Públic, en virtut de l’exclusió prevista en el seu article 4.1.c). 
 
2. REGULACIÓ JURÍDICA 

 

El present conveni està regulat per la Llei 22/1998 que aprova la Carta Municipal de Barcelona, pel 

Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, 

per la Llei 26/2010 de Règim Jurídic i del Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, 

per la Normativa General Reguladora de Subvencions de l’Ajuntament Barcelona aprovada pel 

Consell Municipal en data 17 de desembre de 2010, per la Llei 38/2003 General de Subvencions, pel 

Reglament aprovat pel Reial Decret 887/2006, pel Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 

Locals (ROAS) i per la resta de normativa vigent aplicable. 

 

3. COMPROMISOS I APORTACIONS DE MWCB 

 

- Desenvolupar el Projecte Mobile Acceleration Hub en els termes que integren el Pla 

d’Actuació que consta en l’expedient. 

 

- Facilitar a l'Ajuntament de Barcelona tota la informació que requereixi del Projecte, així com 

de les activitats de l’entitat.  

 

- Participar en aquells projectes, comissions, trobades i grups de treball que, en matèria 

relacionada amb l’objecte del present conveni, li sol·liciti l’Ajuntament de Barcelona.  

 

- Fer difusió de les actuacions que porta a terme l’Ajuntament de Barcelona i fer partícip 

l’Ajuntament de Barcelona en aquells actes públics d’especial rellevància en matèries 

relacionades amb l’objecte del conveni. 

 

- Fer constar en tot aquell material divulgatiu, publicitat gràfica i visual que s’elabori per les 

accions recollides en aquest conveni la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona i el logotip 

municipal, d’acord amb la normativa municipal d’imatge corporativa, que haurà de lliurar 

juntament amb la justificació dels fons rebuts.  

 

4. COMPROMISOS I APORTACIONS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

 

L’Ajuntament de Barcelona aportarà a Mobile World Capital Foundation la quantitat de 4.000.000 

euros en concepte de subvenció directa per donar suport i recolzar el Projecte Mobile Acceleration 

Hub objecte del present conveni. 

 

L’import total de la subvenció per la quantitat de 4.000.000 euros equival a un percentatge del 25,79 % 

de l’import total del Projecte per valor de 15.510.000 euros.  
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Aquesta subvenció atorgada per l’Ajuntament de Barcelona és acceptada expressament  per Mobile 

World Capital Foundation, mitjançant la formalització del conveni, en les condicions fixades.  

 

5. JUSTIFICACIÓ 

 

Per tal de justificar que s’ha realitzat l’activitat que fonamenta la subvenció corresponent al primer 

any d’execució, MWCB es compromet a presentar un compte justificatiu simplificat en el cas que 

l’import no superi els 60.000 €, que constarà d’una memòria d’actuació i una memòria simplificada, 

d’acord amb allò previst a l’article 10è.3 de la Normativa General reguladora de les Subvencions de 

l’Ajuntament de Barcelona. Aquests justificants hauran de ser factures o documents de valor probatori 

equivalent originals. En el cas de presentar tiquets, aquests no podran superar el 10% de l’import 

subvencionat i aniran acompanyats d’un faig constar del representant legal de l’entitat. 

 

En el cas que l’import del primer any d’execució superi els 60.000 €, MWCB es compromet a presentar 

un compte justificatiu que haurà d’incloure una memòria d’actuació amb indicació de les activitats 

realitzades i resultats obtinguts i memòria econòmica justificativa del cost de les activitats que 

inclourà una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, factures o documents de 

valor probatori equivalent, i relació d’altres ingressos i subvencions que hagin finançat l’activitat 

subvencionada. 

 

En el segon i successius anys d’execució parcial de l’activitat o projecte subvencionat, MWCB haurà de 

realitzar la justificació d’acord amb el previst a als apartats anteriors però amb referència a l’any que 

pertoqui, llevat que correspongui al darrer any d’execució del projecte o activitat subvencionada, en el 

qual, haurà de presentar el compte justificatiu de tot el projecte subvencionat amb una memòria 

d’actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts, memòria econòmica 

justificativa del cost de les activitats realitzades i informe d’auditor. El termini de presentació de les 

justificacions parcials serà fins el dia 31 de gener de 2016 i 2017 respectivament i del darrer any 

d’execució és d’un màxim de tres mesos a comptar des de la data de finalització del projecte 

subvencionat. 

 

La presentació de l’auditoria com a forma justificativa de la despesa no eximeix la persona jurídica 

beneficiària de la subvenció, del manteniment del suport documental d’acord amb els terminis 

establerts per la llei. L’Ajuntament de Barcelona podrà sol·licitar la documentació suport de l’auditoria 

d’acord amb el que s’estableix a l’esmentada Normativa. La despesa dels serveis d’auditoria derivada 

de la revisió del compte justificatiu serà considerada despesa subvencionable, fins a un màxim de 

4.500 euros. 

 

D’acord amb allò que es preveu a l’article 11 de la Normativa Reguladora de Subvencions de 

l’Ajuntament de Barcelona, quan l’import de la despesa subvencionable excedeixi la quantitat de 

30.000 euros en el supòsit de cost per execució d’obra o de 12.000 euros en el supòsit de 

subministrament de béns o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, el 

beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors amb caràcter previ a la 

contractació del compromís per a la prestació del servei o l’entrega del bé; llevat que per les especials 

característiques de les despeses subvencionables no existeixin en el mercat suficient nombre d’entitats 

que ho subministren o prestin o quan la despesa s’hagi realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la 

subvenció. L’elecció entre les ofertes presentades, que hauran d’aportar-se en la justificació, es 

realitzarà conforme a criteris d’eficiència i economia, havent-se de justificar expressament en una 

memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 
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MWCB coneix i accepta que la no realització de les activitats objecte d’aquest conveni o la modificació 

no autoritzada del mateix, l’obliguen al reintegrament de les subvencions rebudes més els 

corresponents interessos, independentment de les sancions que corresponguin.  

 

6. DESTINACIÓ AL PROJECTE 

 

6.1 L’aportació referida a la clàusula quarta s’haurà de destinar exclusivament al finançament del  

Projecte, incloent la inversió en empreses acceleradores que siguin objecte d’atracció, les 

despeses derivades del desenvolupament d’activitats de promoció i difusió, la prestació de 

serveis de suport a la innovació i l’emprenedoria i la gestió de l’organització pròpia necessària 

per aquestes finalitats.  

 

6.2 Per a complir amb l’objectiu anterior, MWCB, a través dels seus òrgans competents, aportarà 

aquestes quanties a Newco, per a què aquesta societat les aporti a les empreses acceleradores 

per mitjà de l’instrument jurídic que en cada cas es consideri adient. Les aportacions a la Newco 

es realitzaran en un o diversos terminis, en funció de les necessitats de l’execució del Projecte. 

 

6.3 Es preveu inicialment que l’execució del Projecte suposi l’atracció de com a mínim tres (3) 

acceleradores internacionals, en un termini aproximat de […].  

 

7. REPRESENTACIÓ DE L’AJUNTAMENT ALS ÒRGANS DE SUPERVISIÓ I CONTROL 

 

7.1 La Fundació crearà una Comissió Delegada del Patronat de la Fundació, que tindrà com a 

funció la supervisió i control del Projecte. En particular, la Comissió Delegada verificarà 

l’adequada aplicació dels fons aportats al Projecte i l’evolució de les seves activitats. 

 

Aquesta Comissió Delegada informarà periòdicament al Patronat de la Fundació del 

desenvolupament del Programa i Projecte, als efectes de l’oportú seguiment i control a realitzar 

pel Patronat. 

 

7.2 L’AJUNTAMENT, addicionalment a la seva representació al Patronat, estarà també representat de 

forma permanent a aquesta Comissió Delegada, amb veu i vot, mitjançant el mateix 

representant que està designat com a membre del Comitè Executiu de la Fundació. 

 

7.3 Es constituirà una Comissió de Seguiment integrada per dos representants de l’Ajuntament de 

Barcelona i de la Fundació.  Aquesta Comissió es reunirà anualment per tal de verificar la 

correcta aplicació  de les quantitats aportades al desenvolupament del Programa, així com per 

fer el seguiment de qualsevol altra qüestió relacionada amb el mateix. Amb independència 

d’això, MWCB presentarà regularment a l’Ajuntament de Barcelona els informes de seguiment 

suficients per poder valorar el desenvolupament del Projecte. 

 

8. DESTINACIÓ DELS BENEFICIS 

 

8.1 Els beneficis que es puguin derivar de l’execució del Projecte amb els fons aportats per 

l’AJUNTAMENT s’hauran de destinar necessàriament a noves activitats de promoció i suport a 

l’emprenedoria per part de la FUNDACIÓ, d’acord amb el seu règim jurídic. En aquest sentit, no 

es podran destinar en cap cas al finançament d’altres activitats pròpies de MWCB.  

 

8.2 La FUNDACIÓ podrà instrumentar aquesta destinació de forma directa per sí mateixa o a través 

de Newco. 



   
Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació 
 

 

  Pàgina 6 de 7 

 

9. CONFIDENCIALITAT 

 

9.1 Les Parts procuraran tractar de forma confidencial tota informació que alguna de les Parts 

consideri confidencial en relació al Projecte i a les negociacions amb acceleradores 

internacionals, per al que emprarà almenys, la mateixa diligència que utilitzin per a 

salvaguardar la seva pròpia informació confidencial. 

 

9.2 En aquest sentit, les Parts adoptaran les mesures necessàries per evitar que tercers no 

autoritzats puguin accedir a la informació confidencial, i també a limitar-ne l’accés a aquells 

dels seus empleats o col·laboradors que precisin disposar d’ella per a l’execució de la seva 

activitat, traslladant-los aquesta obligació de confidencialitat.  

 

10. TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

 

Ambdues parts es comprometen al compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

Protecció de Dades de Caràcter Personal i normativa de desenvolupament. 

 

Si es preveu que el compliment del conveni pot comportar en algun moment un tractament de dades 

de caràcter personal incloses en un fitxer de titularitat municipal, l’entitat es compromet a fer aquell 

tractament d’acord amb les instruccions específiques de l’Ajuntament i s’obliga a no aplicar-les ni 

utilitzar-les amb una finalitat diferent de la prevista en el propi conveni, ni comunicar-les a altres 

persones, ni tant sols per conservar-les. Una vegada complerta l’activitat, les dades de caràcter 

personal que hagin estat tractades per compte de l’Ajuntament hauran de ser destruïdes o retornades 

a aquest, d’acord amb les instruccions dels tècnics municipals. En cas d’incompliment d’aquestes 

obligacions, l’entitat en serà responsable, d’acord amb l’establert a l’art. 12 de la Llei Orgànica 15/1999, 

de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal.  

 

11. ADDENDES AL CONVENI 

 

Qualsevol modificació que alteri les obligacions establertes en aquest conveni s'haurà de fer amb el 

consentiment d’ambdues parts i per escrit, mitjançant el corresponent annex o addenda de 

modificació.  

 

12. CAUSES DE RESOLUCIÓ I EFECTES DE L’INCOMPLIMENT 

 

El present conveni s'extingirà per alguna de les causes següents:  

- Per mutu acord de les parts manifestat per escrit.  

- Per incompliment dels acords que s'hi estableixen.  

- Per la denúncia d'una de les parts feta amb un mínim de tres mesos d'antelació, la qual cosa 

donarà lloc a la finalització del seus efectes un cop finalitzat el període de preavís i sense 

perjudici de finalitzar els compromisos iniciats.  

- Per les causes generals establertes en la legislació vigent.  

  

Qualsevol incompliment de les estipulacions d’aquest conveni permetrà a la part perjudicada optar 

per exigir-ne l’acompliment o la resolució.  

 

L’extinció del conveni comportarà les conseqüències que per a cada cas concret prevegi la normativa 

vigent d’aplicació. 
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Si qualsevol disposició d’aquest Conveni esdevé invàlida, il·legal o inexecutable, ja sigui en tot o en 

part, això no afectarà a la validesa de les disposicions restants del Conveni.  

 

13. CESSIÓ 

 

Cap de les Parts estarà habilitada a cedir o transferir els seus drets i obligacions sota aquest Conveni, 

en tot o en part, a cap tercer sense autorització expressa i per escrit amb caràcter previ a l’altra Part. 

 

14. CONDICIÓ SUSPENSIVA I DURADA  

 

14.1 Aquest Conveni està subjecte a la condició suspensiva que s’aprovi pel Plenari del Consell 

Municipal de l’Ajuntament de Barcelona la modificació d’Estatuts de la Fundació Barcelona 

Mobile World Capital Foundation referent a l’habilitació per constituir noves entitats.  En 

conseqüència, aquest Conveni entrarà en vigor en el moment en què el Plenari del Consell 

municipal de l’Ajuntament aprovi  l’acord de Modificació d’Estatuts referit. 

 

14.2 El Conveni tindrà durada de tres anys corresponent al Pla d’actuació del projecte presentat. 

 

14.3 En cas de resolució del Conveni, les quanties aportades en virtut del mateix es destinaran a la 

realització d’activitats de llegat per part de MWCB que s’inscriguin dins de les finalitats 

descrites a l’Expositiu, sempre que la resolució del conveni no s’hagi produït com a 

conseqüència de l’incompliment per part de MWCB dels acords i compromisos assumits en 

virtut del conveni o de l’incompliment de la normativa reguladora de les subvencions 

municipals. 

 

15. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ 

 

15.1 El present Conveni es regirà per la legislació espanyola. 

 

15.2 Amb expressa renúncia a qualsevol altra jurisdicció que pogués correspondre a cadascuna de 

les Parts, qualsevol tipus de discrepància o disputa entre les Parts en relació al present Conveni, 

en connexió amb o resultant del present Conveni que no pugui ser resolta amigablement entre 

les Parts en el marc de la Comissió de Seguiment, haurà de ser sotmesa a l’exclusiva jurisdicció 

contenciosa administrativa dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona. 

 

I EN PROVA DE CONFORMITAT, les Parts subscriuen el present Conveni, per triplicat i a un sol efecte, en 

la data reflectida al seu encapçalament. 

 

 

 

_____________________________  _____________________________ 

AJUNTAMENT DE BARCELONA   FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE 

      WORD CAPITAL FOUNDATION 

Sònia Recasens i Alsina    Fulgencio Agustín Cordón Barrenechea Arando 

Segona Tinent d’Alcalde   Representant 

 

 

 

Angel Pascual Oliva 

Secretari Delegat  


