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La Generalitat destina 530.000 euros a l’impuls de 
l’edició del Mobile World Congress 2012 
 

• La celebració del certamen a Barcelona aporta importants 
beneficis d’imatge i posicionament per a Catalunya, per a les 
seves empreses i per a la projecció del model català de recerca i 
innovació  
 

El Govern ha aprovat avui la signatura d’un conveni entre el Departament 
d’Empresa i Ocupació i l’empresa organitzadora del Mobile World Congress, 
GSMA Ltd, amb l’objectiu d’impulsar a Barcelona l’edició de 2012 del 
certamen. Un esdeveniment que aporta importants beneficis d’imatge i 
posicionament per a Catalunya, per a les seves empreses i per a la projecció 
del model català de recerca i innovació.   
 
Aquesta inversió –aportada a través  d’ACC1Ó, l’agència del Departament 
d’Empresa i Ocupació per a la Competitivitat de l’Empresa Catalana– pretén 
contribuir a la millora de les futures edicions del congrés de telefonia mòbil, 
impulsant-ne la seva qualitat, reputació i rendibilitat.  
 
El mes de juliol passat Barcelona va ser seleccionada com a Mobile World 
Capital per acollir fins al 2018 les properes edicions d’aquesta cita mundial de 
la indústria de la telefonia mòbil.  
 
L’esdeveniment contribueix a la promoció de la capital catalana com a ciutat 
de referència del sector i propicia el creixement del teixit industrial, el 
desenvolupament tecnològic i la creació de nous llocs de treball d’alta 
qualificació. 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. 
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Catalunya i Israel col·laboraran en R+D aplicada a la 
indústria   

 
• El Consell Executiu ha donat llum verd a un conveni entre ACC1Ó i 

la seva homòloga israeliana, Israeli Industry Center for R&D 
(MATIMOP), que impulsarà la recerca industrial conjunta entre els 
dos paÏsos 

 
El Govern de la Generalitat signarà la setmana vinent a través d’ACC1Ó un 
conveni de col·laboració amb el centre de recerca i desenvolupament 
industrial d’Israel MATIMOP (Israeli Industry Center for R&D). El Consell 
Executiu ha donat llum verd avui a l’acord, amb el qual els dos països volen 
estrènyer els vincles econòmics ja existents i reforçar la cooperació en l’àmbit 
científic i tecnològic.  
 
MATIMOP és l’agència governamental del Departament d’Indústria d’Israel 
que coordina la cooperació industrial i fomenta els projectes internacionals 
d’R+D+I entre empreses israelianes i d’altres països. De la mateixa manera 
que ACC1Ó dóna suport a les empreses catalanes, la seva homòloga 
MATIMOP impulsa les empreses israelianes en el desenvolupament 
d’innovacions, tecnologies i nous productes i serveis.  
 
La signatura de l’acord entre ambdues organitzacions té com a objectiu 
promoure activitats bilaterals i multilaterals d’R+D industrial i especialment 
crear projectes comuns en aquest àmbit. D’aquesta manera, Catalunya i Israel 
busquen fomentar la cooperació en recerca i desenvolupament, així com 
reforçar les relacions econòmiques existents i promoure les oportunitats 
generades pels avenços científics i tècnics.  
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El Govern interposarà recurs d’inconstitucionalitat al 
TC per diposicions de la Llei d’economia sostenible 
que vulneren competències de la Generalitat en 
transport i urbanisme 
 

• L’Executiu entén que l’obligació d’aprovar plans de mobilitat 
coherents amb l’Estratègia Espanyola de la Mobilitat Sostenible 
per a la concessió d’ajuts a les administracions locals o 
autonòmiques vulnera les seves competències en aquesta matèria 
 

• La norma estatal determina els instruments i procediments a 
seguir per a la rehabilitació de construccions i edificis, 
competència que també té atribuïda la Generalitat  

 
 
El Govern ha acordat avui interposar un recurs d’inconstitucionalitat davant del 
Tribunal Constitucional (TC) en considerar que els articles 101.1, 101.2, 101.3, 
101.4, 102, 110.4 i 111.6 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia 
sostenible vulneren competències de la Generalitat en matèria de transport i 
urbanisme. 
 
L’Executiu creu que hi ha preceptes en matèria de transport públic, 
rehabilitació d’edificis i urbanisme que vulneren les competències de la 
Generalitat en matèria d’urbanisme i transport, regulades als articles 114.2, 
149.5 i 169.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Així ho determina també 
el dictamen emès pel Consell de Garanties Estatutàries, a instàncies del 
Govern. 
 

• Transport públic: per a la concessió d’ajudes o subvencions a les 
administracions autonòmiques o locals destinades al transport públic 
urbà o metropolità, la Llei d’economia sostenible imposa l’aprovació 
d’uns plans de mobilitat coherents amb l’Estratègia Espanyola de la 
Mobilitat Sostenible. El Govern entén que aquesta mesura vulnera les 
seves competències en aquest àmbit, plasmades en la Llei 9/2003, de 
13 de juny, de la mobilitat i en la normativa posterior que la 
desenvolupa. 

 
• Urbanisme i rehabilitació d’edificis: la Llei d’economia sostenible 

determina quins instruments i procediments s’hauran de seguir per a la 
rehabilitació de construccions i edificis, competència que té atribuïda la 
Generalitat. Així mateix, la norma estatal preveu la possible ocupació 
d’espais lliures o de domini públic per instal·lar ascensors i altres 
serveis comuns quan sigui necessari per a la rehabilitació d’immobles. 
Aquests ascensors no computarien en el càlcul del volum edificable ni 
de les distàncies mínimes i, a més, comportaria que el terreny on 



 

�

����������	�
�����������2011 �

Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 
 

5

s’ubiquessin deixés de ser considerat espai públic. Aquesta 
prerrogativa recau en el Govern de la Generalitat, que té competències 
exclusives en matèria d’urbanisme i habitatge. 

 
Per tant, vist el dictamen i que les negociacions mantingudes amb el Govern 
espanyol en el marc de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i 
Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat no han permès 
arribar a un acord satisfactori, el Govern ha decidit plantejar un recurs 
d’inconstitucionalitat davant del TC. 
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El Govern autoritza el CTTI a licitar la prestació dels 
serveis TIC per al centre de processament de dades 
corporatiu 
 

• L’objectiu és garantir la continuïtat dels serveis necessaris per a un 
bon funcionament de la Generalitat mentre no s’implementi el nou 
model de de tecnologies de la informació i la comunicació 

 
 
El Govern ha autoritzat avui el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de 
la Informació (CTTI) a licitar un contracte per a la prestació dels serveis 
centrals de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) de caràcter 
continuat per al centre de processament de dades corporatiu de la Generalitat 
de Catalunya. L’objectiu és garantir la prestació dels serveis necessaris per al 
bon funcionament de l’Administració de la Generalitat mentre no s’implementi 
el nou model de governança TIC. 
 
El 18 d’octubre passat, el Govern va aprovar la gestió centralitzada, 
transversal i coordinada de les tecnologies de la informació i la comunicació 
(TIC) de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic com a mesura 
d’estalvi i eficiència i va encarregar al Consell d’Administració del CTTI –amb 
representació de tots els departaments– impulsar les mesures necessàries per 
dur a terme aquest procés de transformació i garantir els serveis TIC. Per 
aquest motiu, i com a mesura transitòria, el CTTI licitarà aquest contracte que 
permetrà garantir el servei mentre no s’implementi el nou model.  
 
La creació d’un nou model TIC per a la Generalitat de Catalunya respon a 
l’objectiu marcat al Pla de Govern 2011-2014 que determina que el 
desenvolupament de la Societat Digital a Catalunya és transversal dins del 
Govern, en tots els seus àmbits, i també fora, en la relació amb ciutadania, 
empreses i administracions. Per complir aquest objectiu, i en el marc d’un 
context econòmic desfavorable, es fa necessària la creació d’un model de 
governança transversal i coherent per a les TIC de la Generalitat que generi 
estalvi, eficiència, transformació i innovació, que impulsi un servei públic més 
eficaç i proper a la ciutadania i que incrementi la transparència i la igualtat 
d’oportunitats.  
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Altres acords del Govern 
 
El Govern col·laborarà amb la gestió del patrimoni documental del 
Consell Comarcal del Tarragonès i de la comarca 
 
El Govern ha aprovat avui la signatura d’un conveni de col·laboració entre el 
Departament de Cultura, el Ministeri de Cultura i el Consell Comarcal del 
Tarragonès per a la gestió del patrimoni documental de l’organisme i del 
conjunt de la comarca.  
 
El Departament de Cultura, que impulsa i coordina la Xarxa d’Arxius 
Comarcals, col·laborarà amb el Consell Comarcal del Tarragonès en la 
implantació i manteniment del seu sistema de gestió documental. A més, 
també participarà en la creació d’una estructura de suport als altres arxius de 
la comarca, en especial dels municipis de fins a 10.000 habitants, a través de 
l’Arxiu Històric Provincial de Tarragona, que exerceix alhora les funcions 
d’arxiu provincial i comarcal. Per materialitzar aquest suport el Departament 
de Cultura transferirà 20.000 euros al Consell Comarcal del Tarragonès. 
 
De la seva banda, el Consell Comarcal del Tarragonès continuarà les tasques 
de manteniment i gestió de l’arxiu general del Consell i es dotarà dels recursos 
humans i la infraestructura necessaris per assistir els altres arxius de la 
comarca de manera itinerant. Aquestes tasques les exercirà sota la direcció 
de l’Arxiu Històric Provincial de Tarragona.  
 
Amb aquest acord es dóna continuïtat als acords que les tres institucions han 
subscrit anualment des de 2008 amb l’objectiu de prestar suport tècnic i 
organitzatiu als arxius de la comarca del Tarragonès. 
 
 


