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Disposicions generals – Acords del Consell Municipal

ACORD DEL CONSELL MUNICIPAL sessió de 24 de juliol de 2020, (FD 2020-
07/09) de ratificació de la modificació dels estatuts de la Fundació 
Barcelona Mobile World Capital Foundation.

El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona, en sessió de data 24 de juliol 

de 2020, ha acordat:

"Ratificar la modificació dels articles 2, 3, 5, 10.2, 12, 13.2, 13.5, 16.1, 16.3 i 19.1 dels 

estatuts de la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation, aprovada pel seu Patronat 

en la sessió de 5 d'abril de 2019, que s'incorpora en l'expedient administratiu."

El text definitiu dels articles modificats és el següent:

A. Nova redacció de l'article 2 dels Estatuts:

"ARTICLE 2. NATURALESA, PERSONALITAT JURÍDICA I ADSCRIPCIÓ.

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre constituïda mitjançant l'afectació de béns i 

drets de contingut econòmic i la destinació dels seus rendiments i dels seus recursos 

obtinguts per altres mitjans al compliment dels seus fins fundacionals.

Amb la inscripció de la carta fundacional en el Registre de Fundacions de la Generalitat de 

Catalunya, la Fundació adquireix personalitat jurídica i gaudeix de plena capacitat jurídica i 

d'obrar.

La Fundació resta adscrita a l'Administració de l'Ajuntament de Barcelona i forma part del seu 

sector públic."

B. Nova redacció de l'article 3 dels Estatuts:

"ARTICLE 3. DOMICILI.

El domicili de la Fundació queda fixat al carrer Roc Boronat 117, 3a planta (Edifici Mediatic) 

08018 Barcelona, i podrà ser modificat a qualsevol altre emplaçament situat a Catalunya per 

acord de Patronat, segons el previst per la Llei aplicable. No obstant això, per acord del 

Patronat, es poden establir delegacions, oficines, dependències, corresponsalia o 

representants.

C. Nova redacció de l'article 5 dels Estatuts:

"ARTICLE 5. OBJECTE I FINALITAT

La Fundació es crea amb l'objectiu de promocionar i fomentar l'ús de les tecnologies i 

solucions mòbils en diferents sectors d'activitat, convertint a la ciutat de Barcelona en la 
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capital mundial de referència, ajudant així a millorar la qualitat de vida dels ciutadans a nivell 

global.

La Fundació també té com a finalitats principals la implementació del projecte de la Barcelona 

Mobile World Capital que es desenvoluparà a la ciutat de Barcelona i totes les seves activitats, 

que són, entre d'altres, el Congress, Centre, Festival i Llegat, i la de convertir-se en el lloc de 

referència de trobada global entre la tecnologia mòbil i els diferents sectors estratègics que

utilitzaran aquesta tecnologia de forma intensiva per desenvolupar el sector.

Per assolir aquests fins, entre els objectius de la Fundació es troben principalment els 

següents:

a) Fomentar i promoure l'ús de les tecnologies i solucions mòbils a nivell institucional, 

empresarial i de ciutadania.

b) Donar a conèixer la ciutat de Barcelona com una capital mundial de referència pel que fa a 

l'ús de les tecnologies i solucions mòbils, aconseguint així que altres ciutats del món 

segueixin el seu exemple.

c) Erigir-se com una entitat sense ànim de lucre líder en l'atracció i desenvolupament de 

talent digital per tal d'impulsar la competitivitat de l'economia.

d) Donar suport i promoure, de conformitat amb els seus fins fundacionals i en la mesura de 

les seves possibilitats, el desenvolupament del MOBILE WORLD CONGRESS, amb l'objectiu 

de fomentar entre els ciutadans l'ús de la tecnologia mòbil, així com vetllar, si escau, per 

l'organització del MOBILE WORLD CENTRE i del MOBILE WORLD FESTIVAL.

e) Desenvolupar i participar en la innovació tecnològica per tal de promocionar l'ús de les 

tecnologies i solucions mòbils, però sempre des del respecte als valors de la sostenibilitat i 

la solidaritat.

f) Donar suport al desenvolupament de projectes de recerca en l'àmbit de l'ús de les 

tecnologies i solucions mòbils, promovent la transferència d'aquesta investigació en 

solucions de mercat que acabin impulsant la digitalització de la nostra economia i societat.

g) Promocionar i fomentar, en la mesura de les seves possibilitats, la generació de llocs de 

treball qualificats en el sector de la transformació digital.

Amb aquests fins, la Fundació podrà rebre donatius de persones i entitats (públiques o 

privades), rebre ajudes, finançament, assistència o col·laboració de qualsevol tipus

d'institucions públiques, supranacionals, organitzacions no governamentals o entitats de 

cooperació internacional, entre d'altres, podent destinar els recursos captats a projectes dins 

o fora de Catalunya, així com a la resta d'Espanya.

D. Nova redacció de l'apartat 10.2 dels Estatuts:

"10.2. Disposició i gravamen

Els béns que integren la dotació i els destinats directament a l'acompliment de les finalitats 

fundacionals només poden ser alineats o gravats a títol onerós i respectant les condicions dels 
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fundadors o els aportants, en els termes i amb els requisits establerts en aquests Estatuts i la 

llei, i en particular en l'art. 333-1 del Codi Civil de Catalunya.

El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconselli la 

conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenients en les inversions del 

patrimoni fundacional, sempre que es respecti la voluntat dels fundadors i si convé a l'interès 

de la Fundació.

Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni 

fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar 

el capital fundacional, s'exigeix, a més del compliment dels requisits legalment previstos, el 

vot favorable, com a mínim, del VUITANTA PER CENT (80%) dels membres del Patronat, 

arrodonint sempre a l'alça per aconseguir tal percentatge i sempre amb el vot favorable dels 

nou (9) patrons corresponents a les tres administracions públiques.

E. Nova redacció de l'article 12 dels Estatuts:

ARTICLE 12. PARTICIPACIÓ EN SOCIETATS I GESTIÓ DIRECTA D'EXPLOTACIONS

ECONÒMIQUES.

La Fundació pot constituir societats, l'objecte de les quals estigui relacionat amb el fins 

fundacionals, i participar sense necessitat d'autorització prèvia, llevat que la societat de nova 

creació o la participada per la Fundació hagi de generar endeutament amb tercers diferents 

de la Fundació, cas en el qual serà necessària l'autorització prèvia per part de l'ens públic de 

què es consideri que la Fundació és entitat dependent, en el sentit de la normativa sobre 

estabilitat pressupostària d'aplicació.

Les societats que es constitueixin per la Fundació o aquelles respecte de les quals 

s'aconsegueixi una participació majoritària s'han de sotmetre a la mateixa auditoria externa 

que la Fundació.

Els acords de constitució de societats o de participació majoritària en societats o persones 

jurídiques ja existents requeriran del vot favorable, com a mínim, del VUITANTA PER CENT 

(80%) dels membres del Patronat, arrodonint sempre a l'alça per aconseguir tal percentatge i 

sempre amb el vot favorable dels nou (9) patrons corresponents a les tres administracions 

públiques.

La Fundació demanarà autorització prèvia del Protectorat quan constitueixi o participi en 

societats i això comporti l'assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials.

La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30 dies l'adquisició i tinença 

d'accions o participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de 

societats que limitin la responsabilitat dels socis.

En tot cas, l'exercici per part de la Fundació de tasques d'administració de societats ha de ser 

compatible amb el compliment dels fins fundacionals.

La Fundació podrà desenvolupar activitats econòmiques, l'objecte de les quals estigui 

relacionat amb els fins fundacionals o sigui complementari o accessori de les mateixes, amb 
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plena submissió a les normes reguladores de la defensa de la competència i altra legislació 

aplicable.

La Fundació podrà percebre, per raó del servei que presti, una remuneració per llurs activitats 

que no desvirtuï l'interès general de les seves finalitats.

F. Nova redacció de l'apartat 13.2 dels Estatuts:

"13.2. Composició del Patronat i requisits per ser membre.

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques i jurídiques que es composa 

d'un mínim de DEU (10) membres fins a un màxim de VINT-I-CINC (25).

Són patrons fundadors les persones jurídiques següents, els representants institucionals de 

les quals formaran part amb caràcter permanent:

− L'Administració General de l'Estat a través de l'entitat pública empresarial Red.es. .

− La Generalitat de Catalunya.

− L'Ajuntament de Barcelona.

− Fira Internacional de Barcelona.

− GSMA Ltd. 

A més, cada un dels cinc (5) patrons fundadors designarà dues persones físiques o jurídiques 

que formaran part del Patronat de la Fundació.

El primer Patronat es nomenarà en l'escriptura fundacional.

Les successives renovacions dels citats deu (10) patrons designats per l'Administració General 

de l'Estat, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, Fira Internacional de 

Barcelona i GSMA Ltd, així com la provisió dels seus càrrecs en cas de renúncia, incapacitat o 

decés, recauran en cada moment i segons correspongui en els esmentats ens.

A més d'aquests quinze (15) patrons, és a dir, els corresponents als cinc fundadors i els deu 

designats per aquests, podran incorporar-se al Patronat de la Fundació, fins a un màxim de 

deu (10) patrons més que siguin persones jurídiques del sector o relacionades amb els fins de 

la Fundació. La seva incorporació al Patronat, així com les successives renovacions i la 

provisio dels seus càrrecs en cas de renúncia, incapacitat o decés, haurà d'estar acordada 

segons el que estableixen els presents Estatuts.

Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb plena capacitat d'obrar, que no 

es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per a administrar 

béns i que no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre 

socioeconòmic o per delictes de falsedat.

Les persones jurídiques han d'estar representades en el Patronat, d'una manera estable, per 

la persona en qui recaigui aquesta funció d'acord amb les normes que les regulen o per la 

persona que designi a aquest efecte el corresponent òrgan competent.
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G. Nova redacció de l'apartat 13.5 dels Estatuts:

"13.5. Càrrecs dins el Patronat

El Patronat tindrà un President, dos Vicepresidents i un Secretari.

La Presidència del Patronat correspondrà a l'Alcalde de Barcelona i les dues Vicepresidències

correspondran a la Generalitat de Catalunya i al titular de l'òrgan superior de l'Administració 

General de l'Estat a què estigui adscrita l'entitat Red.es i ostenti la Presidència de l'entitat.

Ostentarà el càrrec de secretari el patró designat per l'Ajuntament de Barcelona. Els patrons 

que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals

H. Nova redacció de l'apartat 16.1 dels Estatuts:

"16.1. Convocatòria.

Les reunions de Patronat seran convocades pel Secretari, a instàncies del President, i, en 

qualsevol cas, sempre que ho sol·licitin una cinquena part (1/5) dels seus membres. La 

convocatòria s'efectuarà per qualsevol mitjà escrit, inclòs correu electrònic, a l'adreça 

comunicada pel patró a la Fundació a aquests efectes i, al menys, amb CINC (5) dies 

d'antelació.

La convocatòria de la reunió en primera convocatòria haurà d'expressar amb claredat els 

assumptes a tractar i el lloc, dia i hora de la seva celebració, així com les mateixes dades per 

a la reunió en segona convocatòria, si escau, la qual es podrà celebrar mitja hora després de 

l'hora prevista per a la primera convocatòria.

Les reunions se celebraran, amb caràcter general, a l'Ajuntament de Barcelona. 

Excepcionalment, es podran celebrar en qualsevol altre lloc dins de la Comunitat Autònoma 

de Catalunya o bé, sempre amb l'aprovació prèvia de tots els membres del Patronat, en 

qualsevol lloc de la resta d'Espanya o de l'estranger.

Es podran celebrar reunions sense convocatòria prèvia o convocades irregularment si hi són 

presents o representats tots els integrants del Patronat i accepten per unanimitat la 

celebració i l'ordre del dia.

I. Nova redacció de l'apartat 16.3 dels Estatuts:

"16.3. Votacions

Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots dels assistents, presents i representats a la 

reunió, excepte per a les matèries que estableixin altres majories qualificades en aquests 

Estatuts. En cas d'empat decidirà el vot del President.

En tot cas, es requerirà el vot favorable, com a mínim, del VUITANTA PER CENT (80%) dels 

patrons presents o representats en el moment de la votació, i sempre amb el vot favorable 

dels nou (9) patrons corresponents a les tres administracions públiques, pels següents 

acords:
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a) Modificació d'estatuts.

b) Fusió, escissió, dissolució o cessió de tots o part dels actius i passius de la Fundació.

c) Incorporació de nous membres del Patronat, diferents dels quinze (15) referits patrons, és 

a dir, diferents dels patrons fundadors i dels patrons designats per aquests.

d) Nomenament i destitució del Director General.

e) Atribucions de funcions a la Comissió Executiva.

Excepcionalment, els acords es podran adoptar mitjançant l'emissió del vot per 

correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin 

garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que es 

garanteixi l'autenticitat. En aquests casos, s'entendrà que l'acord s'ha adoptat en el domicili 

de la Fundació i en la data de recepció de l'últim dels vots vàlidament emesos.

J. Nova redacció de l'apartat 19.1 dels Estatuts:

"19.1. Comissió Executiva

El Patronat designarà una Comissió Executiva, a la qual correspondran totes les facultats i 

competències del Patronat que aquest acordi.

Entre les competències de la Comissió Executiva estarà, entre d'altres:

a) Assegurar que la visió de capitalitat que suposa el desenvolupament de les tecnologies i 

solucions mòbils a la ciutat de Barcelona estigui alineat amb la resta de plans 

organitzatius previstos per a la Mobile World Capital.

b) Vetllar pel bon funcionament i coordinació del Mobile World Capital Strategic Board

c) Fomentar relacions entre entitats públiques i privades amb les principals empreses del 

sector de la tecnologia mòbil i clústers tecnològics per al desenvolupament de projectes 

que contribueixin a la capitalitat.

d) Portar el seguiment i liderar el desenvolupament de projectes per al foment dels elements 

clau de la capitalitat, entesa com el conjunt de programes, activitats, projectes i 

coneixements relacionats amb el sector de la telefonia mòbil i la seva mobilitat.

e) Així mateix, tindrà com a funció proposar al Patronat tot tipus de marques, logos o signes 

distintius de la Fundació o de les seves activitats, essent l'aprovació definitiva 

competència del Patronat.

f) Acordar els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, no tinguin un 

valor superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació, d'acord amb l'article 17.e)

g) Qualsevol altra que li sigui delegada pel Patronat, sense perjudici de les facultats 

indelegables previstes a l'article 17.
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La Comissió Executiva tindrà un mínim de CINC (5) membres i un màxim de SET (7) 

membres i formaran en tot cas part de la mateixa els següents: .

− 1 persona física designada per Fira Internacional de Barcelona.

− 1 persona física designada per GSMA Ltd.

− 1 persona física designada per l'Administració General de l'Estat.

− 1 persona física designada per la Generalitat de Catalunya.

− 1 persona física designada per l'Ajuntament de Barcelona.

El Director General de la Fundació assistirà a les reunions i tindrà veu però no vot.

El President de la Comissió Executiva serà designat pel Patronat. Així mateix, seran designats 

pel Patronat dos Co-Vicepresidents executius d'entre els membres de la Comissió Executiva.

La pròpia Comissió Executiva podrà decidir excepcionalment i per al cas de determinats 

supòsits on el punt de l'ordre del dia a debatre requereixi de coneixements específics, la 

incorporació a l'esmentat òrgan de les següents persones:

− La persona que sigui responsable en aquell moment del Mobile World Congress.

− La persona que sigui responsable en aquell moment del Mobile World Festival.

− La persona que sigui responsable en aquell moment del Mobile World Centre.

− La persona que sigui responsable en aquell moment del Mobile World Legacy, en el marc 

de la Mobile World Capital.

Aquestes persones incorporades excepcionalment a la Comissió Executiva pels seus 

coneixements específics assistiran a les reunions amb veu però sense vot.

Per acord del Patronat podran incorporar-se fins a dos membres més a aquesta Comissió 

d'entre els deu (10) possibles patrons d'entitats privades del sector.

Els membres de la Comissió Executiva exerciran el seu càrrec personalment. No obstant això, 

els membres poden delegar per escrit el vot, respecte d'actes concrets, en un altre membre 

de la Comissió Executiva. Si la condició de membre la tenen atribuïda per raó d'un càrrec, pot 

actuar en nom de la titular d'aquest càrrec la persona que el pugui substituir d'acord amb les 

regles de l'organització de la institució de què es tracti.

La Comissió Executiva serà presidida pel seu President i, en cas d'absència o impossibilitat 

d'aquest, el substituiran els Co-vicepresidents, rotatòriament. Així mateix, els membres de la 

Comissió Executiva designaran el Secretari de la Comissió, podent ser aquest últim membre o 

no de la Comissió Executiva. En cas que el Secretari no sigui membre de la Comissió, tindrà 

veu però no vot.

Les reunions de la Comissió Executiva, en defecte d'allò previst en aquests Estatuts i a falta 

d'acords del Patronat sobre la matèria, tindran un termini de convocatòria de setanta-dues 
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(72) hores, i perquè siguin vàlides les seves reunions i els acords que en elles s'adoptin, 

hauran de trobar-se presents a l'almenys la meitat més un dels membres. Les reunions de la 

Comissió Executiva podran ser presencials o virtuals, essent aplicable en aquest últim cas els 

requisits i garanties previstes pel Patronat en l'article 16.6 d'aquests Estatuts. També es 

poden adoptar acords sense reunió, mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, 

comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, observant en tot cas els mateixos requisits i 

garanties previstes pel Patronat en l'article 16.3 d'aquests estatuts.

Cada membre de la Comissió Executiva té un vot i els acords s'adopten per majoria simple 

dels vots dels assistents a la reunió. En cas d'empat, decidirà el vot del President.

En cas que un dels membres designats pels patrons fundacionals, és a dir, l'Administració 

General de l'Estat, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, Fira Internacional 

de Barcelona i GSMA Ltd, consideri i comuniqui a la Comissió Executiva que l'acord 

corresponent a adoptar pot generar un conflicte amb les competències del Patronat, pot tenir 

impacte en el pla estratègic o pot vulnerar els interessos de l'entitat, l'adopció d'aquest acord 

es suspendrà temporalment fins decisió del Patronat, que decidirà motivadament si hi ha 

motiu per vetar l'adopció de l'esmentat acord.
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