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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT
AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA
RESOLUCIÓ EMC/298/2018, de 19 de febrer, per la qual es dona publicitat als convenis formalitzats per
l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa durant l'any 2017.
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.

Resolc:

1. Donar publicitat als convenis formalitzats per l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa durant l'any
2017, 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 i al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat.

Barcelona, 19 de febrer de 2018

Joan Romero i Circuns
Conseller delegat

Annex
Relació de convenis formalitzats per l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa durant l'any 2017.

-1 Convenis de col·laboració sense despesa.

Data de signatura: 19 de gener de 2017
Entitat: Administració de Beijing de Medicina Tradicional Xinesa
Objecte: Addenda de pròrroga per un any del memoràndum d'entesa signat entre l'Agència per a la
Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ, i l'Administració de Beijing de Medicina Tradicional Xinesa, de data 27 de
gener de 2016, per recolzar la instal·lació a Catalunya d'un centre de medicina tradicional xinesa.

Data de signatura: 14 de febrer de 2017
Entitat: Associació Barcelona Tech City
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Objecte: Addenda al conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ, i
l'Associació Barcelona Tech City, per tal de proporcionar a les start-ups estrangeres un espai d'aterratge dins
el seu edifici Pier01-Palau de Mar de Barcelona.

Data de signatura: 31 de maig de 2017
Entitat: Institut Català del Sòl.
Objecte: regular els termes de la col·laboració de les parts en l'àmbit de les seves activitats, per tal d'afavorir i
facilitar el coneixement, l'accés i la presència de les empreses catalanes vinculades a l'urbanisme i l'habitatge,
en els mercats exteriors, així com facilitar la localització idònia a les empreses estrangeres amb projectes
d'inversió o reinversió a Catalunya.

Data de signatura: 15 de juny de 2017
Entitat: Fundación Empresarial Comunidad Europea Chile
Objecte: El present conveni té per objectiu regular el terminis generals en què les parts col·laboren mútuament
per a millorar i augmentar l'intercanvi de coneixements científics, tècnics i l'aprofitament dels recursos
personals i materials que posseeixen.

Data de signatura: 20 de juny de 2017
Entitat: BPIFRANCE FINANCEMENT
Objecte: Establir un marc de col·laboració entre les parts d'acord amb el qual podran desenvolupar activitats
relacionades amb l'intercanvi de bones pràctiques i la implantació de mesures coordinades a fi i efecte de
fomentar l'intercanvi tecnològic i la col·laboració en termes d'innovació entre empreses, organitzacions i
entitats de França i Catalunya, dins de l'àmbit d'actuació de cadascuna de les Parts.

Data de signatura: 5 de juliol de 2017
Entitat: Gimnasos DIR
Objecte: regular l'actuació a realitzar per cada una de les Parts a fi de què el Col·lectiu ACCIÓ pugui gaudir de
condicions especials.

Data de signatura: 28 de juliol de 2017
Entitat: Piscina & Wellness Barcelona, Fira de Barcelona
Objecte: Col·laborar amb el Saló Piscina Wellness Barcelona realitzant assessorament en les matèries
d'expertesa d'ACCIÓ a empreses expositores i visitants acreditades al saló.

Data de signatura: 2 d'agost de 2017
Entitat: Fundación EOI
Objecte: L'objecte d'aquest Conveni és desenvolupar els termes de la col·laboració entre EOI i ACCIÓ per al
desenvolupament de la iniciativa HADA i ACTIVA INDUSTRIA 4.0 que té com a fi impulsar la transformació
digital de les empreses industrials de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Data de signatura: 12 de setembre de 2017
Entitat: Fundació EURECAT
Objecte: col·laboració per tal que la Fundació gestioni les subvencions relatives a les seves entitats adscrites en
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la seva qualitat d'entitat col·laboradora prevista a l'article 15 de al Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.

Data de signatura: 28 de setembre de 2017
Entitat: Direcció General de Promoció d'Inversions, adscrita a la Subsecretaria de Desenvolupament Econòmic
del Ministeri de Modernització, Innovació i Tecnologia del Govern de la Ciutat Autònoma de Buenos Aires,
República Argentina
Objecte: Reforçar les relacions comercials i d'inversions entre Catalunya i la Ciutat Autònoma de Buenos Aires,
mitjançant l'intercanvi d'informació entre les parts sobre inversions i comerç internacional, el foment de les
relacions bilaterals i la cooperació recíproca, l'establiment de programes de capacitació, el foment
d'oportunitats d'inversions, l'organització de seminaris i la cooperació en sectors clau a ser definits mútuament
per les parts.

Data de signatura: 2 d'octubre de 2017
Entitat: Promotora d'Exportacions Catalanes, S.A.
Objecte: Promoció exterior de l'empresa i el sector agroalimentaris de Catalunya.

Data de signatura: 20 d'octubre de 2017
Entitat: Consell Nacional de Recerca en Ciència i Tecnologia, NST, de la República de Corea.
Objecte: facilitar i promoure activitats industrials i de cooperació en R&D de caràcter bilateral i multilateral, i,
en particular, projectes industrials conjunts d'R&D entre entitats de Catalunya i Corea.

Data de signatura: 25 d'octubre de 2017
Entitat: Institut Ramon Llull
Objecte: Aquest conveni té per objecte establir un marc de col·laboració entre ACCIÓ i l'IRLL que faci possible
la realització d'activitats conjuntes.
Aquesta iniciativa té com a objectiu intensificar la col·laboració entre ambdues institucions promovent un
programa específic que inclogui activitats culturals i empresarials en l'àmbit local i internacional.
En el marc d'aquest programa es pretén, a més, aprofitar el caràcter de l'IRLL com a ambaixador de la llengua
i la cultura catalanes per tal de proporcionar assessorament internacional a ACCIÓ en matèria cultural; i el
d'ACCIÓ, com a referent del teixit empresarial català, per proporcionar assessorament internacional a l'IRLL en
matèria empresarial.

Data de signatura: 20 de novembre de 2017
Entitat: Agència Catalana de Turisme
Objecte: Regulació de les obligacions d'ACCIÓ en relació al tractament de les Dades Personals derivats del
Conveni subscrit amb l'ACT.

Data de signatura: 27 de novembre de 2017
Entitat: Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation
Objecte: L'objecte del present conveni és establir el marc de col·laboració entre ACCIÓ i MWCB per la posada
en marxa dels quatre (4) Programes GoingDigital® que tindran lloc els dies 19, 20, 21 i 22 de Febrer de 2018
en el marc del Mobile World Congress 2018, amb interacció a tours guiats i brokerage events organitzats per
ACCIÓ.
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-2 Convenis amb despesa econòmica

Data de signatura: 23 de febrer de 2017
Entitat: EBD GROUP AG i Fundació Bioregió de Catalunya, BIOCAT.
Objecte: Donar suport al congrés Bio-Europe Spring, esdeveniment organitzat per EBD del 19 al 22 de març de
2017 a Barcelona.
Import: 9.500,00€

Data de signatura: 20 de març de 2017
Entitat: Foment del Treball
Objecte: Establir el marc de col·laboració entre l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ, i
FOMENT DEL TREBALL, en relació amb el programa Foment Up endegat per aquesta última
Import: 10.000,00€

Data de signatura: 5 de maig de 2017
Entitat: CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U.
Objecte: Patrocini per part d'ACCIÓ del 19è SALÓ INTERNACIONAL DE LA LOGÍSTICA I DE LA MANUTENCIÓ,
SIL 2017, organitzar pel Consorci ZF, que se celebrarà al recinte firal de Montjuic de Barcelona, els dies 6 a 8
de juny de 2017.
Import: 10.000,00€

Data de signatura: 24 de maig de 2017
Entitat: la Fundació Privada Agència de Qualificació dels Professionals de l'Enginyeria, AQPE
Objecte: Patrocini per part d'ACCIÓ del 1st International Forum on Professional Engineering (en endavant,
l'esdeveniment), que se celebrarà al Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports, carrer Els Vergós, 16 de
Barcelona, el proper dia 26 de maig de 2017.
Import: 2.000,00€

Data de signatura: 26 de juny de 2017
Entitat: Asociación Cultural Gamelab
Objecte: establir un marc de col·laboració entre les parts per a la realització de l'Esdeveniment a Barcelona del
28 al 30 de juny de 2017.
Import: 20.000,00 €

Data de signatura: 15 de juny de 2017
Entitat: Fundació Creafutur
Objecte: Establir el marc de col·laboració entre l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ, i la
FUNDACIÓ CREAFUTUR, per a la realització de l'estudi “Els ciutadans i l'economia circular”.
Import: 8.000,00€
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Data de signatura: 30 de juny de 2017
Entitat: Associació Clúster Gourmet de Catalunya
Objecte: Patrocini per part d'ACCIÓ, en els termes establerts al pacte segon següent, de les activitats
desenvolupades pel Clúster Catalonia Gourmet dins l'Espai Catalonia Gourmet, al carrer Aribau 177, baixos, de
Barcelona, des del dia 1 de setembre de 2017 i fins el dia 1 de setembre de 2018.
Import: 20.000,00€

Data de signatura: 30 de juny de 2017
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: 21 de juliol de 2017
Entitat: Fundació Ship2B
Objecte: Establir el marc de col·laboració entre Ship2B i ACCIÓ per impulsar l'emprenedoria social a Catalunya
i, concretament, el Programa B-Inspired, que dona suport als labs temàtics d' acceleració i finançament de
start-ups socials.
Import: 10.000,00€

Data de signatura: 24 de juliol de 2017
Entitat: Fundació Fòrum Ambiental
Objecte: Establir el marc de col·laboració entre l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ, i la
FUNDACIÓ FÒRUM AMBIENTAL, mitjançant el qual les parts desenvoluparan conjuntament dues guies sectorials
d'economia circular: una sobre el sector de les indústries de la salut, que és un dels set àmbits sectorials líders
de l'estratègia RIS3CAT, i una altra que serà determinada més endavant per les parts de mutu acord, entre els
sectors de les indústries del disseny, maquinària i béns d'equip i química.
Import: 10.000,00€

Data de signatura: 31 de juliol de 2017
Entitat: Associació Barcelona Tech City
Objecte: Establir el marc de col·laboració entre l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ, i
l'Associació Barcelona Tech City, mitjançant el qual ACCIÓ participarà en l'activitat de l'ENTITAT en qualitat de
“partner” en la categoria de “Public Sector Partners”, i patrocinarà determinades actuacions de l'ENTITAT
durant el període de vigència del present Conveni.
Import: 50.000,00€

Data de signatura: 1 de setembre de 2017
Entitat: FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION, MWCB.
Objecte: Establir el marc de col·laboració entre ACCIÓ i MWCB per la posada en marxa dels tres Programes
GoingDigital® que tindran lloc els dies 26, 27 i 28 de setembre de 2017, i que inclouran uns tours guiats
durant els dies 4 i 5 d'octubre de 2017 pel IoT Solutions World Congress.
Import: 20.000,00€
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Data de signatura: 11 d'octubre de 2017
Entitat: Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Objecte: Regularització de les liquidacions realitzades per les parts i corresponents a les despeses cobertes pel
conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Afers
i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ, per
al repartiment de les depeses relatives a les Delegacions del Govern de la Generalitat a França, al Regne Unit,
a Alemanya, als Estats Units d'Amèrica, a Brussel·les i les derivades de les funcions de coordinació i suport de
les actuacions de la Generalitat a Itàlia, de data 14 d'octubre de 2016.
Import: 5.653,05€

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

Data de signatura: 19 de juny de 2017
Entitat: Ajuntament de Barcelona
Objecte: Pagament a ACCIÓ de les despeses assumides per aqueta per compte de l'Ajuntament de Barcelona
en relació a l'acte Barcelona-Cataloni@Connect” celebrat el dia 29 de març de 2017 a Hong Kong.
Import: 8.911,47€ + 35.000= 43.911,47€.

Data de signatura: 22 de juliol de 2017
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 de Catalunya susceptibles de créixer internacionalment, oferint a les empreses que els conformen un
paquet de serveis de valor afegit i complementaris, adaptats al seu grau d'experiència internacional i
necessitats.
Import: 50.143,50€ - 5.180,75 = 44.962,75 €.

Data de signatura: 24 de juliol de 2017
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 2017.
Import: 20.530,10€

Data de signatura: 24 de juliol de 2017
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 2017.
Import: 12.921,83€

Data de signatura: 24 de juliol de 2017
Entitat: Institut Ramón Llull
Objecte: Conveni de col·laboració per el repartiment de despeses relatives a l'oficina de la Generalitat a Nova
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York durant l'any 2017.
Import: 10.118,62€

Data de signatura: 24 de juliol de 2017
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 2017.
Import: 12.089,00€

Data de signatura: 26 de juliol de 2017
Entitat: Agència de Residus de Catalunya
Objecte: col·laboració necessària per a la redacció de les bases reguladores i la convocatòria, dels ajuts Nuclis
en economia circular, en base a l'experiència del Programa Nuclis de Recerca Industrial i Desenvolupament
Experimental d'ACCIÓ.
Import: 600.000,00 €.

Data de signatura: 20 de novembre
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: 1.090.154,55€

Data de signatura: 27 de desembre de 2017
Entitat: Agència Catalana de Turisme
Objecte: Pagament a ACCIÓ de les despeses assumides per aqueta per compte de l'ACT en relació a l'acte
Barcelona-Cataloni@Connect” celebrat el dia 29 de març de 2017 a Hong Kong.
Import: 38.440,00€.

(18.057.041)
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