
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA

RESOLUCIÓ EMC/3221/2020, de 2 de desembre, per la qual es modifica la Resolució EMC/2797/2018, de 27
de novembre, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'acreditació de clústers dins del
Programa Catalunya Clústers per a l'any 2018.

El Programa Catalunya Clústers va ser aprovat inicialment mitjançant l'acord del Govern AGOV 172/2013, de 3
de desembre, dins el Pla de Govern 2013-2016 de la Legislatura X i subjecte a la vigència de l'esmentat Pla de
Govern, si bé amb possibilitat de pròrroga.

La vigència del Programa Catalunya Clústers s'ha anat prorrogant successivament amb ocasió dels canvis de
Pla de Govern, i actualment la seva vigència queda subjecta a la del Pla de Govern 2018-2022 de la Legislatura
XII.

D'altra banda, la regulació del procediment per a l'acreditació de clústers dins del Programa Catalunya Clústers,
aprovat mitjançant Resolució EMC/2797/2018, de 27 de novembre (DOGC núm. 7761 - 4.12.2018), preveu, en
l'article 7, que l'acreditació tingui vigència fins el 31 de desembre de 2020 Es preveia així fer una revisió del
mapa de clústers existents a Catalunya a meitat de legislatura, introduint si escau les modificacions oportunes
a l'accés i participació de clústers al Programa Catalunya Clústers, per assolir d'aquesta manera el més eficient
impacte del Programa Catalunya Clústers.

La vigència de la nova acreditació que es preveia atorgar dins la segona meitat de la legislatura XII tindria però
en aquests moments una durada molt breu que desaconsella iniciar un nou procediment d'acreditació, atès que
estan anunciades eleccions al Parlament de Catalunya pel proper 14 de febrer de 2021, i la convocatòria
d'eleccions, i la corresponent dissolució del Parlament de Catalunya, comportarà la finalització anticipada de
l'actual Legislatura XII i del seu corresponent Pla de Govern; i amb aquestes, la finalització de la vigència de
tota nova acreditació com a clúster que es pogués haver atorgat.

Pels motius expressats, i als efectes de garantir la continuïtat del desenvolupament del Programa de Catalunya
Clústers amb el manteniment de la corresponent acreditació com a clúster, es considera adient prorrogar
l'acreditació vigent com a clúster dins del Programa Catalunya Clústers fins que s'iniciï la Legislatura XIII.

Atès que el Consell d'administració d'ACCIÓ, de data 29 d'octubre de 2020, ha autoritzat la publicació
d'aquesta modificació.

Vist l'informe previ de l'Assessoria Jurídica, i en ús de les atribucions que em són conferides,

 

Resolc:

 

Article únic

S'acorda modificar l'article 7 de la Resolució EMC/2797/2018, de 27 de novembre, per la qual s'estableixen els
requisits i el procediment per a l'acreditació de clústers dins del Programa Catalunya Clústers per a l'any 2018
(DOGC núm. 7761 de 4.12.2018 que queda redactat de la següent manera:

“Article 7

Vigència

La vigència de l'acreditació com a clúster dins del Programa Catalunya Clúster tindrà efectes des de l'endemà
de la data de resolució i fins l'acabament de la legislatura XII, tret que concorri alguna causa de revocació.”
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Disposició final única

Entrada en vigor

Aquesta Resolució entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

 

Barcelona, 2 de desembre de 2020

 

Joan Romero i Circuns

Conseller delegat

 

(20.344.041)
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