
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA

RESOLUCIÓ EMC/392/2019, de 8 de febrer, per la qual es dona publicitat als convenis formalitzats per
l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa durant l'any 2018.

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
2018, que consten a l'annex d'aquesta Resolució.

 

2. La relació dels convenis que es detallen a l'annex d'aquesta Resolució es pot consultar al web del Registre de
convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat.

 

Barcelona, 8 de febrer de 2019

 

Joan Romero i Circuns

Conseller delegat

 

 

Annex

Relació de convenis formalitzats per l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa durant l'any 2018. 

 

1- Convenis de col·laboració sense despesa.

 

Data de signatura: 31 de gener de 2018

Entitat: Caixa Emprenedor XXI, SAU

Objecte: Acord de col·laboració entre ACCIÓ i Caixa Emprendor XXI, S.A.U. per regular la participació d'ACCIÓ
com a entitat col·laboradora dels Premis a Catalunya, edició 2017, per al reconeixement a les noves empreses
innovadores amb major potencial de creixement de Catalunya.

 

Data de signatura: 19 de febrer de 2018

Entitat: Agència de Residus de Catalunya
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Objecte: Addenda per a la modificació del conveni de col·laboració signat en data 26 de juliol de 2017 entre
l'Agència de Residus de Catalunya i l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ, per a la convocatòria
conjunta dels nuclis R+D en economia circular de residus, per tal que tota referència feta per a l'any 2017
s'entengui feta per a l'any 2018.

 

Data de signatura: 12 de març de 2018

Entitat: Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, ENGINYERS BCN.

Objecte: Conveni de col·laboració entre ACCIÓ i el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona,
ENGINYERS BCN, pel qual ACCIÓ s'afegeix com a institució col·laboradora de l'Any de l'Enginyeria 4.0 en les
activitats i comunicacions que es puguin fer de difusió i convocatòria.

 

Data de signatura: 27 de març de 2018

Entitat: Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya i l'Asociación Española para la Internacionalización de las
Empresas de Electrónica, Informática i Telecomunicaciones, SECARTYS

Objecte: Establir la col·laboració entre les parts per a la realització del “Curs INDÚSTRIA 4.0: Com abordar els
reptes de la digitalització empresarial”, la primera edició del qual se celebrarà a Barcelona entre el mes de
maig i juny de 2018.

 

Data de signatura: 27 de maig de 2018

Entitat: La Salle Campus Barcelona

Objecte: Addenda al Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ, i La
Salle Campus Barcelona, pel qual La Salle Campus Barcelona informa a ACCIÓ dels cursos, programes,
seminaris, conferències i altres esdeveniments que organitza i puguin ser del seu interès i aplica unes
condicions econòmiques preferencials als treballadors d'ACCIÓ, de data 27 de maig de 2016 i dos anys de
durada inicial, per la qual es prorroga la seva vigència dos anys més, fins el 27 de maig de 2020.

 

Data de signatura: 11 de juny de 2018

Entitat: Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya

Objecte: L'objecte d'aquest conveni és regular la col·laboració entre la UVic-UCC i ACCIÓ per tal que els i les
estudiants de la UVic-UCC puguin realitzar pràctiques acadèmiques externes, curriculars o extracurriculars, a
ACCIÓ, l'entitat col·laboradora.

 

Data de signatura: 29 de juny de 2018

Entitat: Fundació Fòrum Ambiental

Objecte: Addenda per la qual es prorroga el conveni signat en data 24 de juliol de 2017 entre l'Agència per a la
Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ, i la Fundació Fòrum Ambiental, amb data inicial de finalització de 30 de
juny de 2018, fins el 17 de desembre de 2018.

 

Data de signatura: 07 de setembre de 2018

Entitat: Facultat de Ciències Socials de Manresa, (UVIC-UCC), de la Fundació Universitària del Bages

Objecte: Establir la col·laboració entre l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ, i la Fundació
Universitària del Bages, en relació a la difusió per part d'ACCIÓ del Projecte Empresa dels estudis d'ADE de la
Facultat de Ciències Socials de Manresa (UVic-UCC), de la Fundació Universitària del Bages, que té l'objectiu
d'apropar l'estudiant a l'activitat empresarial real en la seva fase final de formació acadèmica.
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Data de signatura: 18 de setembre de 2018

Entitat: Avalis de Catalunya, S.G.R.

Objecte: Establir els termes de la col·laboració conjunta per donar mútuament a pimes i autònoms,
assessorament en relació a l'accés al crèdit.

 

Data de signatura: 20 de setembre de 2018

Entitat: l'Institut Químic de Sarrià CETS Fundació Privada – Universitat Ramon Llull (IQS)

Objecte: L'objecte d'aquest conveni és el desenvolupament de pràctiques acadèmiques externes d'estudiants
de l'Institut Químic de Sarrià CETS Fundació Privada, a través d'entitats col·laboradores, com empreses,
institucions i entitats públiques i privades (a partir d'ara empreses i institucions).

 

Data de signatura: 04 d'octubre de 2018

Entitat: Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona

Objecte: L'objecte d'aquest conveni és el desenvolupament de pràctiques acadèmiques externes d'estudiants
de la Universitat de Barcelona, a través d'entitats col·laboradores, com ara empreses, institucions i entitats
públiques i privades (a partir d'ara empreses i institucions).

 

Data de signatura: 10 d'octubre de 2018

Entitat: Asociación Plataforma Tecnológica del Vino de España (PTV)

Objecte: Establir un marc per a l'efectiva col·laboració entre l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa,
ACCIÓ, i l'Asociación Plataforma Tecnológica del Vino de España, amb l'objectiu d'impulsar el coneixement, la
cooperació en la innovació i la transferència de tecnologia, l'emprenedoria i la consolidació d'empreses, així
com el desenvolupament de projectes de cooperació empresarial tant en l'àmbit estatal com internacional, i,
específicament, al sector vitivinícola de Catalunya.

 

Data de signatura: 15 d'octubre de 2018

Entitat: Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona

Objecte: L'objecte d'aquest conveni és el desenvolupament de pràctiques acadèmiques externes d'estudiants
de la Universitat de Barcelona, a través d'entitats col·laboradores, com ara empreses, institucions i entitats
públiques i privades.

 

Data de signatura: 31 d'octubre de 2018

Entitat: Promotora d'Exportacions Catalanes SA, PRODECA

Objecte: Addenda al conveni de col·laboració per a la promoció exterior de l'empresa i el sector agroalimentaris
de Catalunya signat en data 2 d'octubre de 2017 entre la Promotora d'Exportacions Catalanes SA i l'Agència
per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ, pel Fine Food Business Forum 2018.

 

Data de signatura: 22 de novembre de 2018

Entitat: Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation, MWCB

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 11, 12, 13 i 14 de febrer de 2019,
en el marc del Mobile World Congress 2019, amb interacció a tours guiats i brokerage events organitzats per
ACCIÓ.
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2- Convenis amb despesa econòmica

 

Data de signatura: 1 de febrer de 2018

Entitat: Fundación ESADE

Objecte: Establir el marc de col·laboració 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 l'any
2018.

Import: € 5.000,00€

 

Data de signatura: 2 de juliol de 2018

Entitat: Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation, MWCB

Objecte: L'objecte del present conveni és establir el marc de col·laboració entre ACCIÓ i MWCB per la posada
en marxa dels tres Programes GoingDigital® que tindran lloc els dies 8, 9, 10 i 11 d'octubre de 2018, i que
inclouran uns tours guiats durant els dies 16 i 18 d'octubre de 2018 pel IoT Solutions World Congress i el
In(3D)ustry.

Import: 20.000,00€

 

Data de signatura: 19 d'octubre de 2018

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: 5.000,00€

 

Data de signatura: 21 de desembre de 2018

Entitat: Fundació Privada BioRegió de Catalunya, BIOCAT

Objecte: Establir el marc en el qual les Parts s'integren en el Comitè Regional de la 20a edició de BIO€QUITY
EUROPE 2019 que es celebrarà a Barcelona els 20 i 21 de maig del 2019, així com definir també el marc de
col·laboració entre aquestes en tant que membres de I'esmentat Comitè Regional.

Import: 10.000,00 €

 

 

3- Memoràndum d'Entesa (MOUs)

 

Data de signatura: 22 de gener de 2018

Entitat: Administració de Beijing de Medicina Tradicional Xinesa

Objecte: Addenda de pròrroga per tres anys, fins el 27 de gener de 2021 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.
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Data de signatura: 5 de juny de 2018

Entitat: AIF GmbH

Objecte: Memoràndum d'entesa amb l'empresa AIF GmbH, autoritzada pel Ministeri alemany d'Economia i
Energia, mitjançant el qual s'estableix un fons bilateral de finançament de projectes d'innovació amb contingut
industrial formats per empreses catalanes i alemanyes (projectes col·laboratius binacionals).

 

 

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

 

Data de signatura: 12 de desembre de 2018

Entitat: Institut Ramon Llull (IRLL)

Objecte: L'objecte d'aquest conveni de col·laboració és el repartiment de despeses relatives a l'oficina de la
Generalitat de Catalunya a Berlín durant l'any 2018 (des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2018) en la
qual ACCIÓ mantindrà la seva condició d'arrendatària i assumirà les despeses derivades de l'arrendament de
les oficines situades a la planta 5a a 10117 Berlin, Friedrichstraße 185 (Edifici E), amb una superfície de
599,95 m2.

Import: 13.476,26€

 

Data de signatura: 12 de desembre de 2018

Entitat: Institut Ramon Llull (IRLL)

Objecte: L'objecte d'aquest conveni de col·laboració és el repartiment de despeses relatives a l'oficina de la
Generalitat de Catalunya a Londres durant l'any 2018 (des de l'1 de gener de 2018 fins el 31 de desembre de
2018) en la qual ACCIÓ mantindrà la seva condició d'arrendatària i assumirà les despeses derivades de
l'arrendament de les oficines situades al primer pis del número 17 Fleet Street, EC4Y 1AA de Londres, amb una
superfície de 16,62 m2.

Import: 14.953,15€

 

Data de signatura: 12 de desembre de 2018

Entitat: Institut Ramon Llull (IRLL)

Objecte: L'objecte d'aquest conveni de col·laboració és el repartiment de despeses relatives a l'oficina de la
Generalitat de Catalunya a Nova York durant l'any 2018 (des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2018)
en la que ACCIÓ mantindrà la seva condició d'arrendatària i assumirà les despeses derivades de l'arrendament
de les oficines situades a 360 Lexington Avenue, 18th Floor. Suite 1801 10017 de New York, amb una
superfície de 392,50 m2.

Import: 9.934,73€

 

Data de signatura: 12 de desembre de 2018

Entitat: Institut Ramon Llull (IRLL)

Objecte: L'objecte d'aquest conveni de col·laboració és el repartiment de despeses relatives a l'oficina de la
Generalitat de Catalunya a París durant l'any 2018 (des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2018) en la
que ACCIÓ mantindrà la seva condició d'arrendatària i assumirà les despeses derivades de l'arrendament de les
oficines situades a 50, rue Saint-Ferdinand, 75017 de París, amb una superfície de 410,00 m2.

Import: 21.812,50€
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Data de signatura:13 de desembre de 2018

Entitat: Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya

Objecte: Determinar l'import de compensació per les despeses realitzades per ACCIÓ en els arrendaments de
les Oficines Exteriors de Comerç i d'Inversions a París, Londres, Berlin, Nova York, Washington i Brussel·les,
derivades de l'ocupació dels espais per les Oficines de les Delegacions del Govern a l'Exterior. Així com aquelles
que resultin de la desocupació dels espais de les Oficines de Polònia i Dinamarca. També és objecte d'aquest
acord la determinació de les despeses compartides de l'oficina de la Delegació del Govern davant la Unió
Europea

Import: 415.000,00€

 

Data de signatura: 21 de desembre de 2018

Entitat: Agència Catalana de Turisme, ACT

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

Import: 1.254.064,98 €

 

Data de signatura: 21 de desembre de 2018

Entitat: Institut Català de les Empreses Culturals, ICEC.

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: 52.866,33 €

 

(19.052.031)
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