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L'Esmena núm. 1 del Contracte Mobile World Capital (en endavant, l’“Esmena”) es 
formalitza entre la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información (Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Reino de España) (en el 
contracte vigent anomenat Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del Reino de 
España); la Generalitat de Catalunya; l'Ajuntament de Barcelona (en el contracte vigent 
anomenat Ayuntamiento de Barcelona); la Fira Internacional de Barcelona; Turisme de 
Barcelona; la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation (també anomenada 
FBMWCF); i GSMA Ltd. (conjuntament, les "Parts" i cadascuna, individualment, "Part"). 

ATÈS QUE les Parts van formalitzar el Contracte Mobile Capital el dia 14 de juliol de 
2011 (tal com s'hi va adherir la FBMWCF el 26 de març de 2012) (inclosos els Apèndix, el 
"Contracte Vigent") en relació amb el Projecte Mobile World Capital i Mobile World 
Congress; i 

ATÈS QUE les Parts que subscriuen l'esmena volen esmenar el Contracte Vigent per 
tal d'ampliar-ne el termini fins al 2023 i aportar-hi millores per a les Parts d'acord amb els 
termes i condicions que s'estableixen en l'Esmena; i 

ATÈS QUE, d'acord amb la Clàusula 33 del Contracte Vigent, l'esmena prevista per 
les Parts s'ha de reflectir en un contracte escrit signat pels representants autoritzats de 
cada Part; 

PER TOT PLEGAT, considerant els punts anteriors i en virtut de contraprestació 
econòmica vàlida, la qual en aquest document es reconeix vàlida i suficient, les Parts 
pacten el següent: 

1. Definicions. Els termes que es fan servir en majúscula i no es defineixen en 
l'Esmena tenen el significat que se'ls atribueix en el Contracte Vigent. 

2. Esmenes al Contracte Vigent. Amb efectes a partir de la Data d'Entrada en Vigor 
(que es defineix més endavant en aquest document), el Contracte Vigent s'esmena o 
modifica de la manera següent: 

(a) Ampliació de cinc anys. La Clàusula 18 del Contracte Vigent se substitueix 
en la totalitat pel contingut següent: 

"Subjecte a la condició suspensiva de la clàusula  39, aquest contracte i qualsevol 
Contracte Relacionat ha d'entrar en vigor en el moment en què es formalitzi. La 
durada del contracte s'amplia fins al 2023. El 2012, tanmateix, el Congrés continua 
regint-se pels contractes vigents tal com preveu la clàusula 11.1.1 anterior. 

Tret que es rescindeixi abans de la data de venciment prevista, aquest contracte i 
qualsevol Contracte Relacionat (tenint en compte en aquest cas qualsevol data o 
dates de venciment específiques) s'extingirà l'1 d'octubre de 2023. Aquest contracte 
no es pot renovar de manera automàtica (i tampoc no s'hi poden renovar els 
Contractes Relacionats)." 

Les Parts accepten i reconeixen que un dels objectes de l'Esmena, tal com es 
reflecteix a l'Apartat 2(a), és ampliar la durada del Contracte Vigent fins al 2023 i, en 
conseqüència, totes les parts del Contracte Vigent que havien de vèncer el 2018 o 
romandre vigents fins a aquesta data romandran vigents fins al 2023. Això afecta, entre 
d'altres, el Preàmbul, la Clàusula 11.1.1, la Clàusula 12.3, la Clàusula 14, la Clàusula 15 i 
la Clàusula 18 del Contracte Vigent. 
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(b) Aportació anual. La Clàusula 15 del Contracte Vigent s'esmena substituint 
totes les referències a "2018" per referències a "2023". Les Parts accepten i 
reconeixen que un dels objectes d’aquest Apartat 2(b) és ampliar l'aportació anual 
de les Parts de la Ciutat d'Acollida fins al 2023, de manera que el mateix import que 
es deu el 2018 es degui cada any des del 2019 fins al 2023. 

(c) Esmenes Addicionals. L'Apèndix 1 de l'Esmena estableix les esmenes 
addicionals que les Parts han acordat i s'ha de considerar inclòs en el Contracte 
Vigent. Exceptuant-ne els punts 8 i 9, totes les esmenes de l'Apèndix 1 s'han 
d'aplicar en el Congrés del 2016, tret que s'indiqui el contrari de manera explícita. 
Per a aclarir dubtes: l'expressió "en el Congrés" o "a partir del Congrés" s'ha 
d'entendre en el sentit de com a mínim dues (2) setmanes abans de l'inici del 
Congrés de l'any corresponent. 

(i) Dates de l'esdeveniment. La Clàusula 14 de l'Apèndix 1 de l'Esmena 
determina les dates del Congrés per als anys compresos entre 2019 i 2023. La 
Clàusula 14 s'inclou específicament en la Clàusula 11.1.1 del Contracte Vigent. Les 
dates escollides per als anys 2021, 2022 i 2023 s'ha de comunicar per GSMA com a 
mínim 18 mesos abans de l'edició corresponent. 

(ii) Adjudicació d'hotel. La Clàusula 15 i la Clàusula 16 de l'Apèndix 1 de 
l'Esmena s'inclouen en l'Apèndix 28 del Contracte Vigent i li són aplicables. 

(iii) Perímetre de seguretat. La Clàusula 24 de l'Apèndix 1 de l'Esmena 
amplia l'abast del perímetre de seguretat i és aplicable a la Clàusula 11.3.11 del 
Contracte Vigent. Així, doncs, la definició de "Recinte Firal" en el Contracte Vigent 
s'ha d'esmenar incloent-hi al final la frase següent: "Des de 2016, el recinte firal de 
la Gran Via és l'espai principal, mentre que el recinte firal de Montjuïc s'haurà de fer 
servir com a ubicació secundària. Ambdós (si es fan servir) es consideren "Recinte 
Firal". La Clàusula 11.3.11 del Contracte Vigent s'esmena substituint la frase "dins un 
perímetre de 500 metres" per la frase "dins un perímetre d'1 quilòmetre". 

(iv) Acte de benvinguda. La Clàusula 11.5.1 del Contracte Vigent 
s'esmena substituint el contingut del punt segon pel contingut següent: "L'acte 
s'adreça a la Junta Directiva de l'Associació GSM, al Rei d'Espanya, a l'Alcalde 
d'Espanya i a un mínim de 150 personalitats i executius convidats i 30 directius i 
empleats de GSMA.  Les Parts de la Ciutat d'Acollida han d'esmerçar tots els esforços 
per tal de poder fer servir el Palauet Albéniz com a ubicació, tenint en compte, 
però, els requisits del Rei d'Espanya. Si el Palauet Albéniz no està disponible, les 
Parts de la Ciutat d'Acollida i GSMA han d'acordar una altra ubicació que els 
convingui i considerin atractiva. 

(v) Pressupost del Mobile World Centre. La Clàusula 12.6 del Contracte 
Vigent s'esmena substituint l'expressió "2.000.000 € (dos milions d'euros)" per 
l'expressió "1.000.000 € - (un milió d'euros)". Les Parts accepten i reconeixen que 
l’Apartat 2(c)(v) té per objecte reduir el nivell mínim de pressupost anual del 
Centre. 

3. Data d'Entrada en Vigor; Efecte limitat. L'Esmena entra en vigor a partir de la data 
en què totes les Parts n'hagin signat tots els originals. Tret que en l'Esmena s'indiqui 
expressament el contrari, tots els termes i disposicions del Contracte Vigent són 
vigents i han de romandre plenament vigents i efectius, i les Parts els ratifiquen i 
confirmen. Sense limitar el conjunt del contingut anterior, les esmenes d'aquest 
document no es poden entendre en el sentit d'esmena o renuncia a qualsevol altra 
disposició del Contracte Vigent ni com una renúncia o concessió de consentiment a 
qualsevol 
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acció addicional o futura per part de qualsevol de les Parts que requereixi la renúncia o 
consentiment de l'altra Part. En la Data d'Entrada en Vigor i a partir d'aleshores, totes les 
referències en el Contracte Vigent a "aquest Contracte", "el Contracte", "en aquest 
document", "d'aquest", "d'aquí" o paraules amb un significat similar, i totes les referències 
al Contracte Vigent que constin en altres contractes, documents o instruments que es 
formalitzin o acordin d'acord o en relació amb el Contracte Vigent signifiquen i són una 
referència al Contracte Vigent tal com queda modificat per l'Esmena. 

4. Declaracions i Garanties. Cada Part declara i garanteix a l'altra Part que: 

(a) Té les facultats, poder i autoritat plens per a formalitzat l'Esmena i 
acomplir les obligacions que s'hi estableixen, i també les del Contracte Vigent tal 
com queda modificat per l'Esmena. 

(b) L'execució de l'Esmena per la persona física la signatura de la qual consta al 
final de l'Esmena en nom de la Part a la qual representa, i l'atorgament de l'Esmena 
per la Part representada, han estat degudament autoritzades havent-se dut a terme 
totes les accions necessàries per la Part a la qual pertoqui. 

(c) L'Esmena s'ha formalitzat i atorgat per la Part en qüestió i (suposant que ha 
estat degudament autoritzada, executada i atorgada per l'altra Part) constitueix 
l'obligació jurídica, vàlida i vinculant a què està subjecta aquesta Part, contra la 
qual se'n pot reclamar el compliment d'acord amb els seus propis termes. 

5. Miscel·lània. 

(a) L'Esmena i/o totes les qüestions o problemes que sorgeixin en relació amb la 
seva validesa, execució, compliment i interpretació es regeixen pel dret 
d'Anglaterra. 

(b) L'Esmena és en benefici de cadascuna de les Parts i els seus respectius 
hereus i cessionaris autoritzats, els quals hi estan tots vinculats. 

(c) Els títols que encapçalen els apartats de l'Esmena només s'aporten a tall de 
referència, i no afecten la interpretació que se n'ha de fer. 

(d) L'Esmena es pot signar en còpies separades, cadascuna de les quals es 
considera original. Tanmateix totes juntes són el mateix contracte. La tramesa d'una 
còpia formalitzada per mitjans digitals o per fax es considera vàlida com si s'hagués 
lliurat una còpia original formalitzada de l'Esmena. 

6. Signatura.  El Contracte se signa en dues còpies, una per a les Parts de la Ciutat 
d'Acollida i l'altra per a GSMA, i cada còpia s'ha de considerar document original, 
encara que totes dues juntes formen un únic Contracte. Si la signatura té lloc en 
ubicacions diferents o en moments diferents, cap Part no ha de respondre davant les 
altres Parts en relació amb el compliment fins que ambdós originals hagin estat 
signats per totes les Parts. 

* * * * * 
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I, COM A PROVA DE CONFORMITAT AMB EL CONTINGUT ANTERIOR, les Parts disposen 
que l'Esmena es formalitzi pels seus representants degudament autoritzats. 

Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo del Reino de España (també anomenat Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio del Reino de España) 

Per: 
Càrrec
: Data: 

Generalitat de Catalunya 

Per: 
Càrrec
: Data: 

Ajuntament de Barcelona (també anomenat Ayuntamiento de Barcelona) 
 

Per: 
Càrrec
: Data: 

Fira Internacional de Barcelona 

Per: 
Càrrec
: Data: 

Turisme de Barcelona 

Per: 
Càrrec
: Data: 
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Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation 

Per: 
Càrrec
: Data: 

GSMA Ltd. 

Per: 
Càrrec
: Data: 
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Apèndix 1 

Les Parts acorden esmenar el Contracte Vigent de la manera següent (els termes s'han 
d'incorporar en el Contracte Vigent i s'han d'incloure en una nova Clàusula 42 del Contracte 
Vigent anomenada "Noves esmenes"): 

1. Les Parts han d'assignar la marca a totes les iniciatives relacionades amb els mòbils, 
de manera que esdevinguin part de les iniciatives del Mobile World Capital i tinguin 
lloc en el Mobile World Capital rere un procés d'examen per la FBMWCF (també 
anomenada Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation). A més, 
qualssevol iniciatives públiques que la GSMA vulgui desenvolupar a Barcelona i a 
Espanya s'han de coordinar des de l'FBMWCF. 

2. Les Parts de la Ciutat d'Acollida s'han d'esforçar per aplicar un enfocament "Mobile 
First" en els programes públics. 

3. Les Parts de la Ciutat d'Acollida s'han d'assegurar que les operadores espanyoles de 
xarxes mòbils facin manifest, per mitjà del Patronat de la Fundació Barcelona 
Mobile World Capital Foundation, que donen suport al Mobile World Capital i que 
participen en les iniciatives de la GSMA empreses pel Mobile World Capital. Les 
Parts de la Ciutat d'Acollida s'han d'haver assegurat el suport i la participació 
esmentades per mitjà d'una carta directament de les operadores espanyoles de 
xarxes mòbils en la data d'execució de l'Esmena o abans. Entre d'altres aspectes, en 
la carta ha de constar que les operadores s'esforçaran per: 

a. prioritzar el desplegament de tecnologia punta per a xarxes d'alta velocitat 
a Barcelona, amb la finalitat d'assegurar que el Mobile World Capital estigui 
realment i fermament a l'avantguarda de les telecomunicacions mòbils; 

b. prioritzar la posada a prova de les solucions de mobilitat més actuals a 
Barcelona a l'hora d'escollir un mercat pilot innovador; 

c. continuar participant en programes estratègics que estiguin en línia amb les 
iniciatives de la GSMA per tal de continuar transformant Barcelona en un 
centre referent per a la telefonia mòbil i tecnologies digitals centrat en les 
prioritats de les persones, concretament en les àrees mSalut, mEducació, 
Ciutat Intel·ligent/Vida Intel·ligent, Comerç minorista i turisme, Identitat 
Mòbil, Mòbils en el Transport, Grans Dades, Emprenedoria i Innovació; i 

d. continuar donant suport al Congrés, inclòs el suport específic per als serveis 
mòbils de veu i de dades en els nivells de servei apropiats. 

Les obligacions previstes en les Clàusules 1 a 3 d'aquest Apèndix 1 s'han d'acomplir 
ja en el Congrés del 2016 i romandran vigents a partir d'aleshores. 

4. La Generalitat de Catalunya s'ha d'assegurar que el territori català implementa 
l'accés NFC o sense contacte per al transport públic; per exemple en línies de 
metro, trens i autobusos; havent-se'n aplicat com a mínim el 30% el 2016, el 60% el 
2017 i el 100% el 2018. 

5. El nivell mínim de pressupost anual per al Mobile World Capital Centre, tal 
com s'estableix en la Clàusula 12.6 del Contracte Vigent es redueix de 2.000.000 € 
- (dos milions d'euros) a 1.000.000 € - (un milió d'euros). Per a aclarir dubtes: la 
Clàusula 5 entra immediatament en vigor en el moment de formalitzar l'Esmena. 
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6. L'aportació anual de les Parts de la Ciutat d'Acollida (tal com es descriu en la 
Clàusula 15 del Contracte Vigent) s'ha d'ampliar fins al 2023 (any que també 
s'inclou), d'acord amb la descripció que consta en l’Apartat 2(b) de l'Esmena. 

7. La GSMA ha de quantificar el seu suport en espècies al Mobile World Capital 
calculant el cost del seus empleats, els quals hi intervenen de manera substancial 
més les despeses no previstes d'aquests i de la GSMA. La GSMA ha de lliurar el 
càlcul a les Parts de la Ciutat d'Acollida abans del 30 de setembre de 2015 o en 
aquesta data. 

8. La Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation ha d'esmerçar tots els 
esforços per oferir a la GSMA Ltd. l'opció de comprar el 4FYN (els actius i propietat 
intel·lectual relacionats) a un preu nominal simbòlic. L'opció de compra ha d'estar 
disponible per a exercir-la des de l'octubre del 2018 fins al 2023. La GSMA, si 
exerceix l'opció ha d'esmerçar tots els esforços per assegurar que el 4YFN continua 
incloent programes d'emprenedoria i d'innovació (per exemple "dies de demo" per a 
empreses de nova creació i participants del programa d'acceleració), els requisits 
del Mobile World Capital, i la presència de la Fundació Barcelona Mobile World 
Capital Foundation i els patrocinadors existents del 4FYN. 

9. La Fundació  Barcelona Mobile  World Capital Foundation ha d'esmerçar tots els 
esforços per oferir a GSMA Ltd. un acord d'associació per a 4FYN. 

10. Les Parts de la Ciutat d'Acollida han d'esmerçar tots els esforços per crear un espai 
internacional comú de col·laboració i bones pràctiques i d'expansió de les solucions 
desenvolupades per al Mobile World Capital amb Shanghai (o una altra ciutat 
asiàtica que les Parts acordin), amb el programa de col·laboració que s'ha d'haver 
acordat abans del juny del 2017. 

11. La Línia 9 del Metro (i les infraestructures relacionades), que enllaça l'Aeroport 
amb la Gran Via i amb la ciutat de Barcelona ha d'estar plenament operativa per al 
Congrés del 2016, amb una freqüència i capacitat màximes entre les 7.30 i les 
10.30 i entre les 16.00 i les 19.30 durant els dies del Congrés. Durant aquests 
hores, el Metro L9 ha de passar cada (3) minuts amb una capacitat mínima per a 
1.000 (mil) passatgers per tren. Durant les altres hores, el Metro L9 ha de funcionar 
segons l'horari i les limitacions de capacitat habituals (que han de ser raonables), 
incrementant la freqüència i la capacitat si és necessari ateses les circumstàncies. 
El Metro L9 i les infraestructures relacionades (incloses les estacions) s'han de 
mantenir en un estat professional i còmode. Les Parts de la Ciutat d'Acollida 
reconeixen que aquesta capacitat de transport és fonamental per a l'èxit i el 
creixement del Congrés, i que el temps és un element essencial. 

12. A partir del Congrés de 2016, la instal·lació i el Saló 8 de la Fira de Montjuic ha 
d'estar a disposició de la GSMA per a instal·lació, ús i desmuntatge durant el 
Congrés, sense costos de lloguer per a les activitats del tipus 4FYN. La instal·lació 
del Saló 8 ha de disposar, com a mínim, dels espais que hi havia disponibles durant 
el Congrés del 2015. 

13.A partir del Congrés de 2016, les altres instal·lacions de Fira de Montjuic han 
d'estar a disposició de la GSMA per a instal·lació, ús i desmuntatge durant el 
Congrés, amb un preu per metre quadrat de 27,32 €; tenint en compte, però, que 
el preu només és aplicable a espai "de pagament" que sigui espai pel qual la GSMA 
rep un pagament directe de client extern. Tot l'espai que no sigui de pagament, 
inclòs l'espai de cortesia que s'ofereix als clients, no pot estar subjecte a preu per 
lloguer. Per a aclarir dubtes: si la GSMA ofereix espai a un client, amb part de 
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pagament i part de cortesia, el preu per metre quadrat només es pot aplicar a 
l'espai de pagament. Aquests instal·lacions han d'incloure, com a mínim, les 
instal·lacions que eren controlades per la Fira en el Congrés del 2015. El preu per 
metre quadrat s'ha d'ajustar normalment d'acord amb la inflació i amb l'índex de 
preus del consum vigent durant l'any natural anterior (per al Congrés del 2017, s'ha 
d'aplicar la variació del 2016), amb un màxim anual del 3%. 

14. Les dates del Congrés per al període d'ampliació 

són:  
a. del 25 al 28 de febrer del 2019 
b. del 24 al 27 de febrer del 2020 
c. del 22 al 25 de febrer del 2021 o de l'1 al 4 de març del 2021 (notificació amb 

18 mesos d'antelació a GSMA) 
d. del 21 al 24 de febrer del 2022 o del 28 de febrer al 3 de març del 2022 

(notificació amb 18 mesos d'antelació a GSMA) 
e. del 20 al 23 de febrer del 2023 o del 27 de febrer al 2 de març del 2023 

(notificació amb 18 mesos d'antelació a GSMA) 

15. Les Parts de la Ciutat d'Acollida han d'assegurar que GSMA disposi, com a mínim, de 
29. 000 habitacions d'hotel o el 70% de places hoteleres, la quantitat que sigui més 
gran, distribuïdes en diverses categories d'hotel especificades per GSMA per a cada 
Congrés celebrat des del Congrés del 2019 fins el Congrés del 2023. 

16. Tot seguit es presenten de manera més detallada sobre els arranjaments relatius a 
hotel: 

 
a. 2019 i 2020: Només es pot aplicar l'increment corresponent a la inflació (IPC), 

fins al màxim del 3%. 
b. 2021 i 2023: Un increment del 2% més l'increment corresponent a la inflació 

a Espanya (IPC), sense que en total pugui excedir el 3%. 
c. Compromís per a optimitzar cada any, des de 2020, un increment de 500 

habitacions sobre l'oferta mínima garantida per al Congrés del 2019 (és a dir, 
29.000 places hoteleres), fins a assolir una adjudicació mínima de 31.000 
places en el Congrés del 2023, en l'àrea immediatament pròxima dedicada a 
l'agència oficial de la GSMA a Barcelona. 

17. La Fira es compromet a millorar les sales de reunió a, aproximadament, el Nivell 1 
CC3 en el Congrés del 2017. Rere les actualitzacions, les sales de reunió s'han 
d'actualitzar perquè s'hi pugui utilitzar la tecnologia digital i AV més recent. Per 
altra banda, s'hi han d'oferir seients còmodes per a, com a mínim, el mateix 
nombre de convidats. La Fira ha de consultar i acordar les actualitzacions amb la 
GSMA abans d'aplicar-les. 

18. L'Ajuntament de Barcelona ha d'esmerçar tots els esforços, en el Congrés de 2016, 
per garantir un cavi provisional en el trànsit prop de l'Hotel Arts (inclòs personal de 
seguretat real dedicat a dirigir el trànsit) durant el Congrés. Per al Congrés del 
2016, l'Ajuntament de Barcelona ha d'assegurar l'ús de carrils taxi per a 100 
vehicles privats dedicats al transport de personalitats (ho controlarà la GSMA) i 
garantir l'accés a un heliport situat a 300 metres de l'Hotel Arts, que es pugui fer 
servir des del dissabte abans del Congrés i fins que el Congrés hagi acabat. Les 
Parts de la Ciutat d'Acollida han d'assegurar l'heliport provisional en el port esportiu 
adjacent a l'Hotel Arts, subjecte a l'aprovació de les autoritats locals que les Parts 
de la Ciutat d'Acollida esperen rebre i faran tots els esforços possibles per obtenir. 

19.Les Parts de la Ciutat d'Acollida s'han d'assegurar que els cossos i forces de 
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seguretat local, regional i nacional continuen oferint el nivell màxim de seguretat 
durant el Congrés. Les Parts de la Ciutat d'Acollida i GSMA han de treballar plegades 
i cooperar de bona fe en l'anàlisi del personal de seguretat que es necessita per 
resoldre el problema dels petits robatoris. En concret, les Parts de la Ciutat tenen 
els deures següents: 

a. per al Congrés de 2016, afegir un nombre addicional mínim de 250 agents 
pels volts del lloc de l'Esdeveniment, en els mitjans de transport i a la ciutat 
(a més dels voluntaris indicats en la Clàusula 21); 

b. continuar revisant anualment les necessitats de seguretat del Congrés i 
incrementar-lo o reassignar el personal de seguretat per tal de garantir als 
assistents, tant a la zona de l'Esdeveniment com a la ciutat, un entorn 
segur; i 

c. continuar treballant amb la GSMA per incrementar la comunicació als 
assistents (per exemple notificacions per mòbil) i incrementar la 
conscienciació i ajudar els assistents en les incidències o delictes específics 
de què hagin estat objecte. 

Les Parts de la Ciutat d'acollida i la GSMA han de continuar treballant juntes i de 
bona fe per tal d'identificar altres mesures pràctiques que es puguin aplicar per tal 
de resoldre la qüestió dels petits robatoris i altres qüestions de seguretat. 

Per a aclarir dubtes: la present Clàusula 19 s'ha d'aplicar en el Congrés de 2016 i 
romandrà vigent a partir d'aleshores. 

20. Les Parts de la Ciutat d'Acollida han de procurar que les forces i cossos de seguretat 
locals, regionals i nacionals continuïn aportant-hi la intel·ligència i participin en 
reunions mensuals, bisetmanals i diàries amb la GSMA (segons un programa que les 
Parts han d'acordar). Les Parts reconeixen que aquesta Clàusula 20 ja és en vigor i 
que hi continuarà durant tota la vigència del Contracte. 

21. Turisme de Barcelona ha d'haver creat un cos de 100 voluntaris, per al Congrés del 
2016, a cost zero, perquè ajudin en els hotels, els espais públics i altres àrees on es 
reuneixin els assistents al Congrés per tal d'informar-los sobre l'esdeveniment i el 
transport públic i respondre a les seves preguntes. Els voluntaris han de parlar 
anglès i tenir coneixement suficient de la ciutat, del transport públic i de 
l'esdeveniment, de manera que puguin atendre correctament els assistents. Els 100 
voluntaris han de treballar tots a l'hora de les 8.00 del matí fins a les 18.00 durant 
el Congrés, i s'han de distribuir de manera equitativa per totes les àrees que s'han 
descrit més amunt (segons s'hagi coordinat amb la GSMA). Els voluntaris han de 
notificar al personal de seguretat corresponent els incidents adversos, inclosos els 
petits robatoris, els incidents de trànsit, la presència de rondaires, etcètera. 

22. Durant el Congrés, la GSMA té dret preferent en relació amb el Palau Nacional. 
Abans de reservar el Palau Nacional, durant el Congrés o cinc (5) dies abans o 
després del Congrés, les Parts de la Ciutat d'Acollida han de notificar a la GSMA que 
volen formalitzar una reserva ("Notificació de Reserva"). La Notificació de Reserva 
ha d'especificar (a) el tercer que vol utilitzar el Palau Nacional, (b) les dates i l'hora 
de la possible reserva i (c) el preu i els termes i condicions de la possible reserva. 
Dins els trenta (30) dies següents a haver rebut la Notificació de Reserva, la GSMA 
ha d'informar la Part de la Ciutat de Reserva a qui correspongui sobre si vol fer 
servir el Palau Nacional durant aquestes hores. GSMA pot escollir utilitzar el Palau 
Nacional durant el temps esmentat d'acord amb uns termes comercials raonables, 
sense que el preu pugui ser més elevat ni els termes i condicions més exigents que 
els que s'han proposat o s'han intentat pactar amb el tercer. Si la GSMA no escull fer 
ús del dret preferent, el tercer pot reservar el Palau Nacional tenint en compte la 
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informació establerta en la Notificació de Reserva. Per a aclarir dubtes: la Clàusula 
22 entra immediatament en vigor en el moment de formalitzar l'Esmena. 

23. A partir del Congrés de 2016, les Parts de la Ciutat d'Acollida s'han d'assegurar que 
es requereixi a TMB que obtingui l'aprovació de GSMA per a vendre publicitat 
addicional a l'estació de metro Línia 9 Gran Via-Fira a qualsevol part des de dues 
setmanes abans del Congrés fins al dissabte següent al Congrés. L'aprovació no es 
pot denegar ni retenir de manera injustificada. 

24. A partir del Congrés de 2016, els perímetres de seguretat s'han d'ampliar fins a un 
radi d'un quilòmetre des de la ubicació de la Gran Via, i s'han d'aplicar en el radi 
d'un quilòmetre des de la ubicació de Montjuïc de Fira de Barcelona en el cas que 
el Congrés (inclòs el 4YFN) també tingui lloc a les instal·lacions de Montjuïc. 

25. Marca: 

a. La disposició de seguretat del Contracte Vigent (vegeu-ne la Clàusula 
11.3.11) s'ha de millorar per tal de garantir que els organismes 
governamentals entenen la política clarament i quina responsabilitat tenen 
en aplicar-la. I, en el cas d'una oportunitat directa (entesa com l'oportunitat 
que els arribi sense que les Parts de la Ciutat d'Acollida en tinguin 
coneixement o sense que se'ls hagi consultat), ho han de notificar a les Parts 
de la Ciutat d'Acollida i han de treballar amb aquestes, o Eventive (un 
tercer extern) o el successor corresponent en qualsevol moment. 

b. Les Parts de la Ciutat d'Acollida han d'esmerçar tots els esforços amb la 
finalitat que no hi hagi cap publicitat que malmeti la marca (tal com es 
descriu a continuació) dins l'àrea de seguretat. 

c. En la mesura que sigui possible, les Parts de la Ciutat d'Acollida han 
d'emprendre les accions que siguin necessàries per tal de garantir que la 
marca GSMA està protegida en tots els espais publicitaris que hi ha a la 
ciutat. 

d. Les Parts de la Ciutat d'Acollida i GSMA han de continuar esmerçant tots els 
esforços per tal d'identificar les mesures pràctiques que es puguin 
emprendre per tal de minimitzar l'impacte per a la marca derivat de 
publicitat perjudicial i altres afers; per exemple, discursos que incitin odi, 
sol·licitació, presència de rondaires, etcètera, durant el Congrés. 

e. Les Parts han de formalitzar una declaració conjunta per respondre els 
mitjans en els esdeveniments futurs. 

f. Les Parts de la Ciutat d'Acollida ha de garantir que la Guàrdia Urbana actua 
immediatament en l'acompliment d'una mesura preventiva emesa contra 
espais publicitaris no autoritats, amb independència de quin en sigui el 
contingut (per exemple, discurs de l'odi, sol·licitació, infracció i confusió de 
la marca de GSMA, entre d'altres). 

g. La Fira ha de supervisar la publicitat exterior durant el Congrés i retirar tots 
els anuncis inadequats sobre els quals tinguin control. 

Les obligacions previstes en la present Clàusula 25 ha d'entrar en vigor en el Congrés 
del 2016. 

26. A partir del Congrés del 2016, la GSMA ha de tenir l'opció d'associar-se/compartir 
marca amb el congrés de Ciutats Intel·ligents existent. 
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27.A partir del Congrés de 2016, les Parts de la Ciutat d'Acollida han de substituir el 
format actual de l'Acte de Benvinguda que ha de tenir lloc amb l'assistència al sopar 
que la Junta Directiva de la GSMA/el Rei/l'Alcalde ofereixen per a un mínim de 150 
personalitats i executius assistents. Si és possible, l'acte ha de tenir lloc al Palauet 
Albéniz (en funció dels requisits del Rei), tal com es descriu amb més detall a 
l’Apartat 2(c)(iv). Aquest esdeveniment nou s'ha de coordinar amb la GSMA, la qual 
n'ha de donar el consentiment i l'aprovació. Per a aclarir dubtes: les Parts de la 
Ciutat d'Acollida s'han de fer càrrec dels costos relacionats, igual que l'Acte de 
Benvinguda i tal com s'estableix en el Contracte Vigent. 

28. La GSMA intentarà engegar un congrés de mòbils juvenils per a nens i nenes i 
adolescents (de deu a setze anys). Començarà amb el Congrés de 2016 i es 
continuarà organitzant fins al 2023. El Congrés de Mòbils per a Joves (o el nom que 
se li atribueixi) és propietat de GSMA.  Les Parts de la Ciutat d'Acollida han d'oferir 
tot el suport comercialment raonable per al nou esdeveniment, de manera que 
pugui evolucionar i acabar sent un esdeveniment d'èxit i important. 

29. A partir del Congrés de 2016, les Parts de la Ciutat d'Acollida i GSMA han de fer tots 
els esforços comercialment raonables per tal de pal·liar l'impacte fiscal ocasionat 
per a la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation com a conseqüència 
de l'IVA corresponent a la factura emesa per la GSMA.


