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El Govern oficialitza el seu suport institucional a la 
candidatura de Barcelona com a Mobile World Capital 
 

• La Generalitat, l’Estat i l’Ajuntament de Barcelona signaran un 
conveni de col·laboració a través del qual es comprometen a 
promoure i impulsar conjuntament les activitats i necessitats de la 
ciutat en cas que sigui escollida per al període 2013-2017 

 
• La capital catalana acolliria durant aquests 5 anys el Mobile World 

Congress i es convertiria en el centre mundial de la tecnologia 
mòbil, amb un impacte anual de 375 milions d’euros 

 
El Govern ha oficialitzat avui el seu suport institucional a la candidatura de 
Barcelona per convertir-se en la Mobile World Capital entre 2013 i 2017. El 
Consell Executiu ha aprovat avui la signatura d’un conveni de col·laboració 
entre el Govern de la Generalitat, a través del Departament d’Empresa i 
Ocupació, el Govern espanyol, a través del Ministeri d’Indústria, Turisme i 
Comerç, i l’Ajuntament de Barcelona, pel qual les tres administracions es 
comprometen a donar suport conjunt a la candidatura de Barcelona. Es 
calcula que la designació generaria un impacte anual de 375 milions d’euros. 
 
L’associació GSMA, organitzadora del Mobile World Congress (MWC), ha de 
decidir d’aquí a un mes, aproximadament, la ciutat que es convertirà en la 
Mobile World Capital en el període 2013-2017 d’entre les quatre candidates 
que hi opten: Barcelona, París, Munic i Milà. Per a Barcelona, esdevenir la seu 
d’aquest esdeveniment no només suposaria acollir a la ciutat la celebració del 
MWC, sinó convertir-se també en centre mundial de la tecnologia mòbil durant 
aquests cinc anys, amb el consegüent impacte econòmic i els importants 
beneficis d’imatge i posicionament que això comportaria, tant per a la capital 
catalana com per a la resta del país i, molt especialment, per a les seves 
empreses. 
 
El protocol al qual avui el Govern ha donat llum verd preveu la creació d’una 
Fundació participada per les tres administracions i Fira de Barcelona. En cas 
que la capital catalana sigui escollida, la Fundació serà l’ens que gestionarà la 
capitalitat del Mobile World Congress i estarà vigent fins al desembre de 2018. 
 
La candidatura de Barcelona, recollida en un document de més de 500 fulls, 
és fruit de gairebé un any de treballs i inclou projectes tan ambiciosos com l’ús 
d’un espai cèntric de la ciutat per experimentar en tecnologies mòbils o la 
vinculació de les tecnologies mòbils amb disciplines com ara l’esport, la 
cultura i la gastronomia. D’aquesta manera, Catalunya esdevindria un gran 
laboratori de tecnologia mòbil.  
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375 milions d’euros anuals 
 
Segons les condicions de la GSMA, encara no es poden desvetllar tots els 
projectes de la candidatura, però sí explicar les potencialitats de la Mobile 
World Capital. En aquest sentit, el Govern de la Generalitat estima que 
l’impacte de la capitalitat sobre el sector TIC català es traduiria en la creació 
d’un nou teixit empresarial especialitzat en el desenvolupament d’aplicacions 
mòbils i els serveis associats i en el creixement del teixit ja existent. 
Actualment, les empreses que tenen com a negoci principal el 
desenvolupament d’aplicacions mòbils representen el 29% del sector TIC de 
Catalunya. 
 
Cal tenir en compte també que, segons informes internacionals, les 
connexions mòbils es multiplicaran per 10 durant els propers nou anys. En el 
cas de Catalunya, els experts preveuen que es passarà dels 5 milions de 
connexions de telefonia mòbil que hi ha actualment a 50 milions en un període 
de 9 anys. 
 
Fins ara, la celebració del Mobile World Congress a Barcelona ha suposat un 
retorn de 250 milions d’euros per cada edició, amb impactes especialment 
positius en sectors com el turisme, més que no pas directament en el sector 
TIC. Les previsions indiquen que en cas d’aconseguir la capitalitat del MWC 
per a Barcelona, aquest impacte s’incrementaria fins als 375 milions d’euros 
anuals, més enllà dels efectes positius que tindria en el desenvolupament 
concret del sector TIC a Catalunya. 
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El Govern garanteix el compromís amb les accions 
d’acollida, d’integració i de reforç educatiu de les 
persones immigrades 
 

• El Consell Executiu ha aprovat prorrogar per a aquest 2011 el 
conveni entre el Departament de Benestar Social i Família i el 
Ministeri de Treball i Immigració, que estarà dotat amb 52 milions 
d’euros  
 

• Enguany es prioritzaran mesures de formació d’adults, foment del 
treball o d’atenció a les dones víctimes de violència de gènere 
 

El Govern garanteix el compromís amb les actuacions d’acollida, d’integració i 
de reforç educatiu destinades a les persones immigrades. El Consell Executiu 
ha donat avui llum verd a la pròrroga per a l’any 2011 del conveni de 
col·laboració entre el Govern de la Generalitat i el Govern espanyol per 
impulsar accions en àmbits com l’educació, la salut, la infància, l’habitatge o 
l’ocupació. En total Catalunya disposarà enguany d’un fons de 52.115.321 
euros. La Generalitat hi aporta 37.102.358 milions d’euros i el Ministeri de 
Treball i Immigració, 15.012.963.  
 
El Fons de suport per a l’acollida i la integració dels immigrants i el reforç 
educatiu permet, des de 2005, donar sostenibilitat i incrementar les actuacions 
en matèria d’integració d’immigrants, sumar esforços financers i facilitar 
l’intercanvi d’informació, experiències i aprenentatge compartit entre les 
administracions.  
 
Les actuacions a desenvolupar enguany per part del Govern de la Generalitat 
es recullen en el Pla d’Acció 2011, aprovat per l’Executiu català i la Secretaria 
d’Estat d’Immigració i Emigració. El document s’articula al voltant de dotze 
eixos d’actuació: acollida, educació, ocupació, habitatge, serveis socials, salut, 
infància i joventut, igualtat de tracte, dona, participació, sensibilització i 
codesenvolupament.  
 
El Pla estableix programes de primera acollida que impulsaran l’aprenentatge 
de la llengua catalana entre les persones nouvingudes. Així, a través del Fons 
es finançaran cursos bàsics i inicials de català a través d’entitats i 
ajuntaments, en la línia del que estableixen el Pacte Nacional per a la 
Immigració i la Llei d’Acollida i que fixen el català com a llengua vehicular 
d’acollida. Així mateix, es destina una part del Fons al reforç educatiu, 
mitjançant les aules d’acollida i els plans educatius d’entorn, que permeten la 
incorporació d’alumnat estranger i d’incorporació tardana i l’apropament de les 
famílies nouvingudes a l’escola. 
 
El Pla d’Acció prioritza les mesures destinades a la formació d’adults, els 
programes de gestió de la convivència intercultural, les actuacions dirigides al 
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foment del treball o les destinades a facilitar l’atenció a dones víctimes de 
violència de gènere i del tràfic de persones amb finalitats d’explotació sexual. 
 
Les actuacions incloses en l’acord s’ajusten al que assenyala el Marc de 
cooperació per a la gestió del fons de suport a l’acollida i la integració 
d’immigrants. Un document acordat el mes de març per la Conferència 
Sectorial de la Immigració que estableix els eixos, les mesures i les línies 
d’intervenció.  
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El Govern aprova una subvenció d’1,6 milions d’euros 
per implantar el Pla de reconversió de plantacions de 
fruita dolça fins a 2013 
 

• L’acord garanteix la continuïtat del Pla 2006-2011 a l’espera que 
s’aprovi el nou document i permetrà la reconversió de 600 
hectàrees de fruiters 

 
• S’ha simplificat el procés administratiu perquè els agricultors 

hagin de presentar una única sol·licitud d’ajuts per als anys 2011 i 
2012 

 
El Govern ha aprovat avui un crèdit pluriennal per un import d’1.600.000 euros 
que ha de permetre prorrogar el Pla de reconversió de plantacions de fruita 
dolça 2006-2011 fins al 31 de juny de 2013, a l’espera de l’aprovació del nou 
document en el qual s’està treballant. El Govern ha simplificat el procés 
administratiu de manera que els agricultors hauran de presentar una única 
sol·licitud per als ajuts dels anys 2011 i 2012, mitjançant una Ordre del 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural que 
es preveu publicar aquest setembre. Una altra novetat és la inclusió de 
l'albercoquer entre les espècies a reconvertir. 
 
La subvenció pluriennal aprovada avui garanteix la continuïtat del Pla 2006-
2011 fins al 31 de juliol de 2013 i permetrà reconvertir al voltant de 600 
hectàrees de fruiters a Catalunya amb un ajut d’uns 3.200.000 euros, aportats 
a parts iguals pel Departament d’Agricultura i el Ministeri de Medi Ambient, i 
Medi Rural i Marí.  
 
A través del Pla de reconversió de plantacions de fruita dolça 2006-2011, que 
pretenia reconvertir a tot l'Estat espanyol unes 12.000 hectàrees, Catalunya 
ha assolit una de les taxes de reconversió més altes del conjunt d’Europa, 
amb 3.300 hectàrees de fruiters. Fins ara els ajuts concedits en el marc 
d’aquest Pla són de més de 16 milions d'euros, finançats a parts iguals pel 
Departament d’Agricultura i el Ministeri. 
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Altres acords del Govern 
 
Més de 52.000 euros per impulsar traduccions literàries al català  
    
El Govern ha aprovat una línia de subvencions de 52.414 euros a empreses 
editorials per a la traducció al català d’obres literàries escrites en altres 
llengües. L’objectiu és donar suport a propostes de traducció al català de 
textos literaris per a la seva publicació en forma de llibre o qualsevol altre 
suport d’edició.  
 
D’altra banda, el Consell Executiu també ha aprovat destinar 2.000 euros a 
concedir subvencions a empreses editorials per a la traducció a l’occità 
d’obres literàries en català. La finalitat és promoure iniciatives que incloguin 
actuacions específiques per fomentar el coneixement i l’ús de la llengua 
occitana a Catalunya.  
 
 
Acceptació de la cessió gratuïta d’un terreny municipal de Prat de Comte 
com a base operativa del Parc Natural dels Ports 
 
El Govern ha acceptat la cessió gratuïta d’un terreny de 1.897,96 metres 
quadrats propietat de l’Ajuntament de Prat de Comte que serà destinat com a 
base operativa del Parc Natural dels Ports. Es tracta d’una finca situada a la 
partida Sort de la Vinya, coneguda com Les Sorts. 
 
El 16 de juny de 2009 el Govern havia acceptat la cessió gratuïta del mateix 
terreny, amb una superfície inferior, de 1.700 metres quadrats. Els Serveis 
Territorials d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre van instar el promotor de 
l’obra a modificar l’emplaçament de l’edifici, la qual cosa ha comportat 
l’ampliació de la finca inicialment cedida en 197,96 metres quadrats més. 
 
Creat el 2001 pel Govern de la Generalitat, el Parc Natural dels Ports té una 
superfície de 35.000 hectàrees i s’estén en 9 municipis de les comarques del 
Baix Ebre, el Montsià i la Terra Alta. De les 30.000 hectàrees del Parc, poc 
més de 13.000 (38%) són de propietat privada. La resta pertanyen als 
ajuntaments (41%) i a la Generalitat (20%). La finca cedida al Govern 
s’incorporarà a l’Inventari General de Béns de la Generalitat.  
 
 


