
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA

RESOLUCIÓ EMC/125/2017, de 18 de gener, per la qual es dóna publicitat als convenis formalitzats per
l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa durant l'any 2016.

En compliment del que estableix l'article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, que preveu la publicació de convenis i protocols al
Diari oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat.

D'altra banda i per motius de transparència en l'activitat pública i d'accés a la informació es relacionen els
convenis i encàrrecs de gestió que ja s'han publicat íntegrament en el DOGC.

 

Resolc:

 

1. Donar publicitat als convenis formalitzats per l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa durant l'any
2016, que consten a l'annex d'aquesta Resolució.

 

2. El text íntegre dels convenis que es detallen a l'annex es pot consultar al web de l'Agència per a la
Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ, al web del Departament d'Empresa i Coneixement i al web del Registre de
convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat.

 

Barcelona, 18 de gener de 2017

 

Núria Betriu Sánchez

Consellera delegada

  

 

Annex

Relació de convenis formalitzats per l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa durant l'any 2016

 

-1 Convenis de col·laboració sense despesa.

 

Data de signatura: 18 de gener de 2016.

Entitat: DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ, L'INSTITUT CATALÀ DE FINANCES I INSTRUMENTS
FINANCERS PER A EMPRESES INNOVADORES SL.

Objecte: Addenda i modificació de la col·laboració entre les parts per a l'impuls de l'emprenedoria corporativa,
mitjançant préstecs participatius atorgats per IFEM, en co-inversió amb ampliacions de capital mitjançant
aportacions dineràries per part d'inversors corporatius. Aquests préstecs comptaran amb un ajut en forma de
garantia del DEMC pel 80% de l'import del risc viu dels préstecs formalitzats, signat el 5 de desembre de 2014.
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Data de signatura: 27 de gener de 2016.

Entitat: Administració de Beijing de Medicina Tradicional Xinesa.

Objecte: Memoràndum d'entesa per regular la col·laboració d'ACCIÓ amb l'Administració de Beijing de Medicina
Tradicional Xinesa vers el projecte d'instal·lar a Barcelona un centre de medicina tradicional xinesa.

 

Data de signatura: 28 de gener de 2016.

Entitat: Fundació Privada ALIRA (EURECAT).

Objecte: Assentar les bases de col·laboració per tal de difondre i promocionar les activitats de la Xarxa EEN en
particular, pel què fa a serveis de suport a les PIMEs a la internacionalització, la transferència tecnològica
internacional, i el suport a la participació en programes europeus d'R+D.

 

Data de signatura: 24 de febrer de 2016.

Entitat: KT, Korea Telecommunications.

Objecte: Memoràndum d'entesa entre les parts per col·laborar en les àrees de GiGA, Wire/Wifi & ICT business
per tal que Catalunya pugui tenir Internet arreu del territori.

 

Data de signatura: 4 de març de 2016.

Entitat: Edició de Premsa Periòdica ARA, SL.

Objecte: Dur a terme el projecte #fetAquí, de contingut multiplataforma, que tracta de vídeos de curta durada
que posaran en valor la feina que fan les empreses catalanes.

 

Data de signatura: 15 de març de 2016.

Entitat: Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).

Objecte: la cessió de les dades personals dels professionals d'internacionalització i innovació del Directori de
Professionals en Internacionalització i Innovació.

 

Data de signatura: 18 d'abril de 2016.

Entitat: The Beacon Council (EUA).

Objecte: Memoràndum d'Entesa entre el Beacon Council, Consorci de Desenvolupament Econòmic del Comtat
de Miami-Dade, i l'Agència per a la Competitivitat de l'empresa, acció per crear un context favorable al
desenvolupament de contactes, col·laboració i intercanvis entre les parts.

 

Data de signatura: 20 d'abril de 2016.

Entitat: The Culinary Institute of America (EUA).

Objecte: Memòrandum d'entesa per establir la cooperació i col·laboració entre ACCIÓ i CIA per donar
informació i suport necessaris per tal que CIA es pugui instal·lar a Catalunya, així com altres àrees de
cooperació que les parts vulguin avaluar.

 

Data de signatura: 15 de maig de 2016.

Entitat: CEAM.
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Objecte: Assentar les bases de col·laboració per tal de difondre i promocionar les activitats de la Xarxa EEN en
particular, pel què fa a serveis de suport a les PIMEs a la internacionalització, la transferència tecnològica
internacional, i el suport a la participació en programes europeus d'R+D.

 

Data de signatura: 27 de maig de 2016.

Entitat: La Salle Campus Barcelona.

Objecte: Col·laboració d'ambdues parts per tal que La Salle Campus Barcelona informi a ACCIÓ dels cursos,
programes, seminaris, conferències i altres esdeveniments que s'organitzin i puguin ser del seu interès i
apliquin, entre d'altres, unes condicions econòmiques preferencials i ACCIÓ en doni coneixement a tots els seus
treballadors.

 

Data de signatura: 8 de setembre de 2016.

Entitat: DENSO BARCELONA, SAU.

Objecte: establir les bases per a articular la col·laboració entre ACCIÓ i la seva àrea Catalonia Trade and
Investment, d'una banda, i DENSO, de l'altra, per tal de fer seguiment dels projectes d'inversió i les activitats
de l'empresa a Catalunya, amb l'objectiu comú de què el grup DENSO mantingui, potenciï i incrementi aquestes
activitats, com així també establir un marc estable de col·laboració que serveixi de fòrum de trobada per a les
parts.

 

Data de signatura: 13 de setembre de 2016.

Entitat: Banco Crédito Social Cooperativo, SA (Grupo Corporativo CAJAMAR).

Objecte: Col·laboració general per part d'ACCIÓ dels seus serveis especialitzats en l'àmbit de la plataforma
internacional de comercialitzada per GCC.

 

Data de signatura: 26 de setembre de 2016.

Entitat: Caixa Emprenedor XXI.

Objecte: ACCIÓ participarà en els Premis EmprenedorXXI com a organitzadora territorial dels Premis a
Catalunya, per al reconeixement a les noves empreses innovadores amb major potencial de creixement
d'aquesta comunitat autònoma.

 

Data de signatura: 3 d'octubre de 2016.

Entitat: Fundació Privada EURECAT (anteriorment ALIRA).

Objecte: Addenda de col·laboració per la gestió de les subvencions relatives a les seves entitats adscrites en la
seva qualitat d'entitat col·laboradora prevista a l'article 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, signada en data 28 de juny de 2016.

 

Data de signatura: 3 de novembre de 2016.

Entitat: Fundación ESADE.

Objecte: ESADE facilitarà a ACCIÓ tota la informació dels seus programes de formació i es compromet a
garantir unes condicions econòmiques preferencials als treballadors d'ACCIÓ.

 

Data de signatura: 11 de novembre de 2016.

Entitat: Cambra de Comerç de Panamà.

Objecte: Memoràndum d'entesa per la cooperació en matèria econòmica i comercial entre ACCIÓ i la Cambra
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de Comerç de Panamà.

 

Data de signatura: 24 de novembre de 2016.

Entitat: Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica de Cuba.

Objecte: Memoràndum d'entesa per a la cooperació en matèria d'innovació en l'esfera biotecnològica i
farmacèutica.

 

Data de signatura: 25 de novembre de 2016.

Entitat: Centro para la Promoción del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, PROCUBA.

Objecte: Acord de cooperació per promocionar les accions per al desenvolupament d'associacions entre
empreses i entitats cubanes i catalanes dels sectors biotecnològic i farmacèutic, dirigides a la cooperació
científico-tècnica, a la transferència tecnològica i a l'emprenedoria en els esmentats sectors.

 

-2 Convenis amb despesa econòmica

 

Data de signatura: 2 de gener de 2016.

Entitat: Associació Fòrum Carlemany

Objecte: poder oferir a les empreses del territori a través de l'intercanvi de coneixements i experiències, una
aproximació a l'excel·lència en la gestió empresarial i la millora continua de l'empresa.

Import: 800,00 euros.

 

Data de signatura: 30 de maig de 2016.

Entitat: Associació Barcelona Tech City.

Objecte: Col·laboració d'ACCIÓ com a Public Sector Partner i patrocini de determinades activitats de Barcelona
Tech City a l'espai Pier 01- Palau de Mar.

Import: 80.000,00 euros.

 

Data de signatura: 7 de junt de 2016.

Entitat: Associació Cultural GAMELAB

Objecte: establir un marc de col·laboració entre les parts per a la realització de l'Esdeveniment a Barcelona del
29 de juny a l'1 de juliol de 2016.

Import: 20.000,00 euros.

 

Data de signatura: 29 de juny de 2016.

Entitat: Associació Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya (CIAC).

Objecte: establir un marc de col·laboració entre la CIAC i ACCIÓ per tal que la Generalitat de Catalunya
participi del catàleg de localitzacions de la Catalonia Living Lab i se'n faci difusió i promoció internacional.

Import: 3.000,00 euros.

 

Data de signatura: 1 de setembre de 2016.
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Entitat: Fundación ESADE.

Objecte: Mecenatge empresarial per establir un marc de col·laboració empresarial entre les parts en el marc de
les activitats d'interès general de promoció de l'atracció d'inversió xinesa a Catalunya que durà a terme l'Esade
China Europe Club durant el curs acadèmic 2016-2017.

Import: 15.000,00 euros.

 

Data de signatura: 12 de setembre de 2016.

Objecte: col·laborar en l'elaboració d'un estudi sobre “La inversió estrangera a l'àrea de Barcelona i a
Catalunya” i assignar a Barcelona Activa la secretaria tècnica. S'assigna un pressupost conjunt i màxim de
72.600,00 euros per l'elaboració de l'estudi sobre la inversió estrangera. ACCIÓ pagarà una vegada estigui
contractat el proveïdor.

Entitat: Ajuntament de Barcelona (Barcelona Activa, SAU SPM).

Import: 36.300,00 euros

 

Data de signatura: 26 de setembre de 2016.

Entitat: Fundació Fòrum Ambiental

Objecte: establir un marc de col·laboració mitjançant el qual les parts desenvoluparan conjuntament dues guies
sectorials d'economia circular: una sobre les indústries agràries i agroalimentàries, i una altra sobre el sector
del packaging.

Import: 5.000,00 euros.

 

Data de signatura: 6 d'octubre de 2016.

Entitat: Finanzarel, S.L.

Objecte: patrocini per part d'ACCIÓ de determinades activitats de màrqueting i difusió de la via alternativa de
finançament anomenada finançament garantit de factures o invoice trading, a realitzar per part de
FINANZAREL durant el quart trimestre de 2016 i primer semestre de 2017.

Import: 10.000,00 euros.

 

Data de signatura: 6 d'octubre de 2016.

Entitat: NOVICAP FINANCE, S.L.

Objecte: el patrocini per part d'ACCIÓ de determinades activitats de màrqueting i difusió de la via alternativa
de finançament anomenada invoice trading o finançament garantit de factures, a realitzar per part de NOVICAP
durant el quart trimestre de 2016 i primer semestre de 2017.

Import: 10.000,00 euros.

 

Data de signatura: 6 d'octubre de 2016.

Entitat: ECrowd Invest, Plataforma de Financiación Participativa, SL

Objecte: el patrocini per part d'ACCIÓ de determinades activitats de màrqueting i difusió de la via alternativa
de finançament anomenada finançament col·lectiu de préstec o crowdlending, a realitzar per part d'ECrowd
Invest durant el quart trimestre de 2016 i primer semestre de 2017.

Import: 10.000,00 euros.

 

Data de signatura: 6 d'octubre de 2016.
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Entitat: LOANBOOK CAPITAL, S.L.

Objecte: el patrocini per part d'ACCIÓ, en els termes establerts al pacte segon següent, de determinades
activitats de màrqueting i difusió de la via alternativa de finançament anomenada finançament col·lectiu de
préstec o crowdlending a realitzar per LOANBOOK el quart trimestre de 2016 i primer semestre de 2017.

Import: 10.000,00 euros.

 

Data de signatura: 6 d'octubre de 2016.

Entitat: 45 Millones, S.L.

Objecte: el patrocini per part d'ACCIÓ de determinades activitats de màrqueting i difusió de la via alternativa
de finançament anomenada finançament col·lectiu de d'inversió o equity crowdfunding, a realitzar per part de
Capital Cell durant el quart trimestre de 2016 i primer semestre de 2017.

Import: 10.000,00 euros.

 

Data de signatura: 6 d'octubre de 2016.

Entitat: The Crowd Angel, S.L.

Objecte: el patrocini per part d'ACCIÓ, en els termes establerts al pacte segon següent, de determinades
activitats de màrqueting i difusió de la via alternativa de finançament anomenada finançament col·lectiu
d'inversió o equity crowdfunding, a realitzar per part de The Crowd Angel durant el quart trimestre de 2016 i
primer semestre de 2017.

Import: 10.000,00 euros.

 

Data de signatura: 6 d'octubre de 2016.

Entitat: Crowdcube Spain, S.L.

Objecte: el patrocini per part d'ACCIÓ, en els termes establerts al pacte segon següent, de determinades
activitats de màrqueting i difusió de la via alternativa de finançament anomenada finançament col·lectiu de
d'inversió o equity crowdfunding, a realitzar per part de Crowdcube el quart trimestre de 2016 i primer
semestre de 2017.

Import: 10.000,00 euros

 

Data de signatura: 7 d'octubre de 2016.

Entitat: Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa, SAU SPM, Barcelona Serveis Municipals, SA, Institut Català
de l'Energia (ICAEN), Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, (AMB),
Transports de Barcelona, SA, SEAT, SA, Gas Natural Servicios, SA, Electronic Trafic, SA, NISSAN, SA,
VOLSWAGEN-AUDI ESPAÑA, SA i Renault Iberia.

Objecte: Establir els acords necessaris per al desenvolupament de la Plataforma Público-Privada denominada
“LOGÍSTICA PER A LA IMPLEMENTACIÓ DEL VEHICLE ELÈCTRIC – LIVE” (“PLATAFORMA LIVE”). Aquesta
plataforma es configura com un òrgan de col·laboració i actuació conjunta, sense personalitat jurídica pròpia,
coordinada i gestionada per l'Ajuntament de Barcelona, Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

Import: 6.666,67 euros.

 

-3 Convenis de col·laboració amb aportació econòmica de l'entitat

 

Data de signatura: 1 de juny de 2016.

Entitat: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
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Objecte: repartiment de les despeses de l'Oficina Exterior de Comerç i d'Inversions de Catalunya d'ACCIÓ a
Casablanca (Marroc) així com a Bogotà (Colòmbia), per a l'any 2016.

Import: 7.165,55 euros.

 

Data de signatura: 5 de juliol de 2016.

Entitat: Agència Catalana de Turisme

Objecte: desenvolupar accions de col·laboració entre la xarxa d'Oficines Exteriors de Comerç i d'Inversions
d'ACCIÓ i la xarxa de Centres de Promoció Turística (CPT's) de l'ACT.

Import: 897.502,26 euros.

 

Data de signatura: 6 de juliol de 2016

Entitat: Institut Ramón Llull

Objecte: Conveni de col·laboració per el repartiment de despeses relatives a l'oficina de la Generalitat a París
durant l'any 2016.

Import: 20.592,44 euros.

 

Data de signatura: 6 de juliol de 2016.

Entitat: Institut Ramón Llull

Objecte: Conveni de col·laboració per el repartiment de despeses relatives a l'oficina de la Generalitat a Berlín
(Alemanya) durant l'any 2015.

Import: 4.799,86 euros.

 

Data de signatura: 6 de juliol de 2016.

Entitat: Institut Ramón Llull

Objecte: Conveni de col·laboració per el repartiment de despeses relatives a l'oficina de la Generalitat a Nova
York durant l'any 2016.

Import: 10.112,92 euros.

 

Data de signatura: 6 de juliol de 2016.

Entitat: Institut Ramón Llull

Objecte: Conveni de col·laboració per el repartiment de despeses relatives a l'oficina de la Generalitat a
Londres durant l'any 2016.

Import: 16.163,44 euros.

 

Data de signatura: 13 de juliol de 2016.

Entitat: Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte: Treballar en el disseny de l'estratègia per a la promoció dels diferents subsectors de la indústria
cultural susceptibles de créixer internacionalment, treball que es fonamenta en la necessitat d'oferir un paquet
de serveis de valor afegit i complementaris, serveis adreçats a les empreses de la indústria cultural catalana
que volen créixer internacionalment i adaptats segons el seu grau d'experiència internacional i les necessitats
que se'n deriven.
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Import: 41.841,77 euros.

 

Data de signatura: 15 d'octubre de 2015

Entitat: Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat de
Catalunya.

Objecte: el repartiment de les despeses de les Oficines Exteriors de Comerç i d'Inversions d'ACCIÓ a París,
Londres, Berlin, Nova York, Washington, així com les derivades de les funcions de coordinació i suport de les
actuacions de la Generalitat a Itàlia, i de les oficines de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya
davant la Unió Europea a Brussel·les de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea del Departament
d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb
tot allò establert en aquest conveni i en els seus annexos, per a l'any 2016.

Import: 442.624,27 euros.

 

-4 Convenis d'encàrrecs de gestió amb despesa econòmica, publicats íntegrament al DOGC.

 

Data de signatura: 18 de març de 2016.

Entitat: Reus Desenvolupament Econòmic, SA

Objecte: Conveni d'encàrrec de gestió amb la finalitat de regular la gestió de l'acceleradora de creixement
territorial Tarragona any 2016.

Import: 71.900,00 euros.

 

Data de signatura: 29 de març de 2016.

Entitat: Creacció, Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL,

Objecte: Conveni d'encàrrec de gestió amb la finalitat de regular la gestió de l'acceleradora de creixement
territorial Catalunya Central any 2016.

Import: 71.900,00 euros.

 

Data de signatura: 29 de març de 2016.

Entitat: Consorci GLOBALleida

Objecte: Conveni d'encàrrec de gestió amb la finalitat de regular la gestió de l'acceleradora de creixement
territorial Lleida any 2016.

Import: 71.900,00 euros.

 

Data de signatura: 29 de març de 2016.

Entitat: Fundació Privada Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona

Objecte: Conveni d'encàrrec de gestió amb la finalitat de regular la gestió de l'acceleradora de creixement
territorial Girona any 2016.

Import: 71.900,00 euros.

 

Data de signatura: 29 de març de 2016.

Entitat: Universitat Politècnica de Catalunya.

Objecte: Conveni d'encàrrec de gestió amb la finalitat de regular la gestió de l'acceleradora de creixement
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territorial Baix Llobregat any 2016.

Import: 39.900,00 euros.

 

Data de signatura: 30 de març de 2016.

Entitat: Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme

Objecte: Conveni d'encàrrec de gestió amb la finalitat de regular la gestió de l'acceleradora de creixement
territorial Maresme any 2016.

Import: 71.900,00 euros.

 

(17.033.065)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7302 - 6.2.20179/9 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-17033065-2017




