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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA
RESOLUCIÓ EMO/248/2016, 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 2015.
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
2015, 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 Ocupació i, quan sigui operatiu, al
web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat.

Barcelona, 18 de gener de 2016

Núria Betriu Sánchez
Consellera delegada

Annex
Relació de convenis formalitzats per l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa durant l'any 2015

-1 Convenis de col·laboració sense despesa.

Data de signatura: 16 de febrer de 2015
Entitat: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).
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.
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Data de signatura: 18 de febrer de 2015
Entitat: Associació de Fabricants Exportadors de Maquinària Agrícola de Catalunya –FEMAC.
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: 28 de febrer de 2015.
Entitat: Associació APERCA.
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: 3 de març de 2015
Entitat: Clúster d'Il·luminació de Catalunya-CICAT.
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: 3 de març de 2015.
Entitat: Asociación Española para la Internacionalización y la Innovación de las Empresas Domóticas e
Inmóticas, DOMOTYS.
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: 3 de març de 2015.
Entitat: Asociación Española para la Internacionalización de las Empresas de Electrónica, Informàtica y
Telecomunicaciones (SECARTYS).
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: 3 de març de 2015.
Entitat: Asociación Española para la Internacionalización y la Innovación de las Empresas Solares-SOLARTYS.
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: 4 de març de 2015.
Entitat: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Objecte: Establir un marc de col·laboració estable entre l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ i
la Universitat Oberta de Catalunya, UOC per a la promoció de la formació i l'experiència professional mitjançant
l'intercanvi de talent que es concretarà en la realització d'un seguit d'actuacions dirigides a facilitar la connexió
entre l'alumnat, professorat i personal de la UOC, el personal d'ACCIÓ i el de les empreses que col·laboren
amb ACCIÓ, en els àmbits següents: Formació; Experiència professional; Intercanvi, creació i difusió de
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materials; Promoció de la participació en projectes europeus i/o internacionals; i col·laborar en activitats
relacionades amb la valorització i transferència de coneixement i tecnologia.

Data de signatura: 5 de març de 2015.
Entitat: Fundació BioRegió de Catalunya (BIOCAT).
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: 9 de març de 2015.
Entitat: Southern European Cluster of Photonics and Optics (SECPhO).
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: 11 de març de 2015.
Entitat: Fundació CECOT innovació.
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: 15 de març de 2015.
Entitat: Asociación Multisectorial de Empresas (AMEC).
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: 20 de març de 2015.
Entitat: Associació Clúster del Packaging (Packaging Clúster)
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: 23 de març de 2015.
Entitat: China Certification & Inspection (Group), Co.Ltd.
Objecte: Protocol d'intencions (memoràndum d'entesa) per fomentar i reforçar la cooperació entre els signants,
per promoure la cooperació en les àrees de negoci, comerç i indústria a la Xina i Catalunya.

Data de signatura: 25 de març de 2015.
Entitat: Àrea Metropolitana de Barcelona.
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.
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Data de signatura: 26 de març de 2015.
Entitat: Associació Catalana Clúster de la Indústria de l'Esport (INDESCAT).
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: 4 de maig de 2015.
Entitat: Barcelona Activa SAU SPM.
Objecte: marc de col·laboració estable entre BARCELONA ACTIVA i ACCIÓ per tal que aquesta esdevingui
interlocutor de referència en l'àmbit del foment de la innovació i la transferència i difusió de la tecnologia per a
les empreses usuàries dels diferents serveis que ofereix BARCELONA ACTIVA a través de l'Oficina d'Atenció a
l'Empresa i el Barcelona Advanced Industry Park.

Data de signatura: 15 de maig de 2015.
Entitat: Associació Clúster de la Indústria de l'Automoció de Catalunya, CIAC.
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: 18 de maig de 2015.
Entitat: Fira de Barcelona.
Objecte: col·laboració per la realització d'un Brokerage Event per part d'ACCIÓ els dies 20 i 21 de maig de
2015 dins del Saló Beyond Building Barcelona per facilitar el networking/matchmaking entre empreses i la
cooperació comercial i tecnològica internacional.

Data de signatura: 3 de juny de 2015.
Entitat: Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament d'Empresa i Ocupació.
Objecte: establir la col·laboració necessària, entre el DEMO, el DTES i ACCIÓ, per a la convocatòria, dels ajuts
Cupons d'ecoinnovació dins el Programa de Cupons a la Innovació que publicarà ACCIÓ i que són descomptes
econòmics directes en forma de cupons que determinades empreses que compleixen uns requisits concrets
poden bescanviar amb un proveïdor expert acreditat.

Data de signatura: 4 de juny de 2015.
Entitat: Sociedad de Técnicos de Automoción (STA).
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: 5 de juny de 2015.
Entitat: AIF Projekt, GmbH.
Objecte: Memoràndum d'entesa per establir un fons bilateral de finançament de projectes d'innovació amb
contingut industrial per ambdues regions.
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Data de signatura: 15 de juny de 2015.
Entitat: Asociación Empresarial Innovadora de Nutrición y Salud – AINS.
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: 30 de juny de 2015.
Entitat: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
Objecte: Subscriure el pla d'actuació elaborat per la Comissió Mixta constituïda per ambdues parts deixant
sense efecte els subscrit el 6 de juliol de 2007.

Data de signatura: 16 de juliol de 2015.
Entitat: Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC).
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: 28 de juliol de 2015
Entitat: Fundació Privada ALIRA.
Objecte: 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.

Data de signatura: 29 de juliol de 2015.
Entitat: Fundación ESADE i Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.
Objecte: establir un marc de col·laboració entre ACCIÓ, ESADE i la FCRi per aconseguir que el projecte de
recerca sobre bones pràctiques i models nacionals i internacionals de compra pública que han incidit en el
desenvolupament de la innovació en el teixit productiu i identificació d'elements d'èxit i models de compra
pública aplicables a l'administració pública catalana que realitzen ESADE i la FCRi sigui el més complet possible
amb l'aportació per part d'ACCIÓ de totes aquelles experiències, bones pràctiques i informació necessària per a
la seva realització i la corresponent explotació del mateix, de conformitat amb el Pla de Govern 2013-2016,
alineat amb l'estratègia Europa 2020 i la RIS3CAT.

Data de signatura: 31 de juliol de 2015.
Entitat: Clean Sky 2 Joint Undertaking
Objecte: Memoràndum d'entensa per identificar sinergies entre Clean Sky 2 Joint Undertaking i els progrmanes
d'innovació d'ACCIÓ, inclosa la RIS3CAT.

Data de signatura: 3 d'agost de 2015.
Entitat: Institut Català del Sòl
Objecte: regular els termes de la col·laboració entre ACCIÓ i l'INCASOL 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.
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Data de signatura: 30 de setembre de 2015.
Entitat: Oca Instituto de Certificación SL
Objecte: Addenda d'adhesió al conveni marc de col·laboració entre ACCIÓ i les entitats acreditades per ENAC
per a l'execució del Programa de Foment dels incentius fiscals d'ACCIÓ per a la realització de Jornades de
sensibilització i informació de caràcter general, destinades al teixit empresarial català i als agents tecnològics
catalans sobre l'aplicació dels incentius fiscals a l'R+D+i, prioritàriament en els àmbits on estiguin legalment
establerts procediments d'informes motivats; Tallers específics sobre com aplicar les deduccions fiscals a
activitats d'R+D+i adreçats al teixit empresarial català i els agents tecnològics catalans; i oferir avantatges
addicionals-descomptes.

Data de signatura: 18 de novembre de 2015.
Entitat: Associació Catalana d'Entitats de Recerca.
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: 17 de desembre de 2015.
Entitat: Consorci GLOBALleida
Objecte: col·laboració per tal que GLOBALleida dugui a terme la gestió dels ajuts del Programa GR PIME per a
la convocatòria de l'any 2015, en la seva qualitat d'entitat col·laborada prevista a l'article 12 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Data de signatura: 21 de desembre de 2015.
Entitat: Diputació de Tarragona
Objecte: col·laboració per tal que la Diputació de Tarragona dugui a terme la gestió dels ajuts del Programa GR
PIME per a la convocatòria de l'any 2015, en la seva qualitat d'entitat col·laborada prevista a l'article 12 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

-2 Convenis amb despesa econòmica

Data de signatura: 11 de maig de 2015.
Entitat: Associació Empren.eu Emprendedores.
Objecte: el patrocini per part d'ACCIÓ, en els termes establerts al pacte segon següent, de l'esdeveniment 3DS
Health BCN, organitzat per l'associació Empren.eu Emprendedores, i que tindrà lloc a Barcelona els propers
dies 15, 16 i 17 de maig de 2015.
Import: 500,00 euros.

Data de signatura: 15 de juliol de 2015.
Entitat: ARBORIBUS
Objecte: és 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'ARBORIBUS durant el segon semestre de l'any 2015.
Import: 10.000,00 euros.
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Data de signatura: 15 de juliol de 2015.
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 segon semestre de l'any 2015.
Import: 5.000,00 euros.

Data de signatura: 15 de juliol de 2015.
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 segon semestre de l'any 2015.
Import: 2.500,00 euros.

Data de signatura: 15 de juliol de 2015.
Entitat: JoinECrowd, 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 préstec o crowdlending, a realitzar per part d'ECrowd
durant el segon semestre de l'any 2015.
Import: 5.000,00 euros.

Data de signatura: 15 de juliol de 2015.
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 durant el segon semestre de l'any 2015.
Import: 10.000,00 euros.

Data de signatura: 21 de juliol de 2015.
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-Ready edició 2015, que accelera i finança start-ups socials.
Import: 10.000,00 euros.

Data de signatura: 30 de juliol de 2015.
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”.
Import: 15.000,00 euros.

Data de signatura: 9 de setembre de 2015
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Entitat: Fundació TECNOCAMPUS Mataró-Maresme
Objecte: el patrocini per part d'ACCIÓ, en els termes establerts al pacte segon següent, dels Premis Creatic de
la Fundació TecnoCampus, premis adreçats a emprenedors que enguany arriben a la 15a edició, que promouen
la iniciativa empresarial dins de l'àmbit tecnològic i de la innovació i contribueixen al desenvolupament
socioeconòmic de Mataró i el Maresme, mitjançant el suport econòmic, logístic i de creixement de nous
projectes empresarials.
Import: 1.200,00 euros.

Data de signatura: 23 de setembre de 2015.
Entitat: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
Objecte: establir el marc de col·laboració entre l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i ACCIÓ per
l'elaboració de les especificacions funcionals, tècniques i operacionals dels diferents subsistemes del projecte
MOTS (Missions d'Observació de la Terra basats en Petits Satèl·lits), tant del segment espai, com del segment
terra, per l'explotació de les dades a generar i la creació de valor afegit.
Import: 20.000,00 euros.

Data de signatura: 6 d'octubre de 2015.
Entitat: Europe Unlimited SA
Objecte: el patrocini de l'esdeveniment Smart Capital 2015 organitzat per Europe Unlimited a Barcelona.
Import: 5.000,00 euros.

Data de signatura: 8 d'octubre de 2015.
Entitat: Fundació Fòrum Ambiental
Objecte: establir el marc de col·laboració entre l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ, i el
Fòrum Ambiental Barcelona per tal de, mitjançant la plataforma GreenTech, crear un aparador de solucions
mediambientals a Barcelona i Catalunya que serveixi per a la promoció econòmica internacional i la cooperació
internacional, tot ajudant a posar en contacte al proveïdors de solucions locals amb la demanda internacional.
Import: 10.000,00 euros.

Data de signatura: 13 d'octubre de 2015.
Entitat: TESTAMENTO ONLINE SL.
Objecte: el patrocini per part d'ACCIÓ, en els termes establerts al pacte segon següent, de la Jornada Legal
Hackathon (http://legalhackathon.es) de sensibilització en la creació d'empreses en l'àmbit legal a més d'una
sèrie de conferències relacionades en aquest àmbit que es durà a terme a Barcelona, al Valkiria Hub Space, del
carrer Pujades, 126 de Barcelona els dies 23 i 24 d'octubre de 2015. Està adreçada a juristes, programadors,
dissenyadors gràfics i tecnòlegs que competiran amb una finalitat, la d'aportar solucions al problema que se'ls
plantegi i que hauran de resoldre'l en menys de 24 hores si volen endur-se el premi a la millor aplicació web o
mòbil.
Import: 500,00 euros.

Data de signatura: 4 de novembre de 2015.
Entitat: Asociación OuiShare España.
Objecte: el patrocini per part d'ACCIÓ de la primera edició del OuiShare Fest Barcelona 2015 adreçats a
emprenedors, startups, empreses i tècnics locals de desenvolupament econòmic per a l'exploració conjunta de
les oportunitats i reptes que planteja l'economia col·laborativa, els dies 19, 20 i 21 de novembre de 2015 al
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Parc Tecnològic Barcelona Activa.
Import: 5.000,00 euros.

Data de signatura: 5 de novembre de 2015.
Entitat: Fira Internacional de Barcelona.
Objecte: regular la col·laboració entre les parts en relació al Smart City Expo World Congress, i, més
concretament, la participació d'ACCIÓ en aquest esdeveniment en qualitat de “Supporting Institution”.
Import: 48.799,70 euros.

Data de signatura: 23 de novembre de 2015.
Entitat: Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation.
Objecte: establir els termes i condicions sota els quals ACCIÓ aportarà finançament a MWCB per al
desenvolupament del Projecte d'atracció d'acceleradores internacionals, i les regles que regiran la seva efectiva
destinació a les seves finalitats.
Import: 300.000,00 euros.

Data de signatura: 27 de novembre de 2015.
Entitat: Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya
Objecte: el patrocini per part d'ACCIÓ d'un dels PREMIS PIONER 2015 que distingeix aquells investigadors i
investigadores que acaben d'elaborar una tesi doctoral i han obtingut uns resultats clarament orientats a ser
aprofitats comercialment.
Import: 1.000,00 euros.

Data de signatura: 15 de desembre de 2015.
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 primer semestre de l'any 2016.
Import: 15.000,00 euros.

Data de signatura: 15 de desembre de 2015.
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 primer semestre de l'any
2016.
Import: 15.000,00 euros.

Data de signatura: 15 de desembre de 2015.
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
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d'inversió o equity crowdfunding, a realitzar per part de Crowdcube durant el primer semestre de l'any 2016.
Import: 15.000,00 euros

Data de signatura: 23 de desembre de 2015
Entitat: Fundación ESADE
Objecte: establir un marc de col·laboració entre les parts en el marc de les activitats de promoció de l'atracció
d'inversió xinesa a Catalunya que durà a terme l'Esade China Europe Club durant el curs acadèmic 2015-2016.
Import: 15.000,00 euros.

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

Data de signatura: 1 d'abril de 2015
Entitat: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Objecte: repartiment de les despeses de l'Oficina Exterior de Comerç i d'Inversions de Catalunya d'ACCIÓ a
Casablanca (Marroc), produïdes des de l'1 d'abril al 31 de desembre de 2015 per l'ACCD.
Import: 2.005,62 euros.

Data de signatura: 1 de juliol de 2015
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.
Import: 50.400,61 euros.

Data de signatura: 6 de juliol de 2015
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 2015.
Import: 20.176,21 euros.

Data de signatura: 6 de juliol de 2015
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: 4.197,08 euros.

Data de signatura: 6 de juliol de 2015
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 2015.
Import: 11.592,57 euros.

Data de signatura: 6 de juliol de 2015
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 2015.
Import: 18.472,52 euros.

Data de signatura: 13 d'octubre de 2015
Entitat: Agència Catalana de Turisme
Objecte: desenvolupar accions de col·laboració entre la xarxa d'Oficines Exteriors d'ACCIÓ i la xarxa de Centres
de Promoció Turística (CPT's) de l'ACT i, si escau, les empreses contractades per l'ACT en els països objectes
de l'acord per tal portar a terme la promoció turística.
Import: 528.152,52 euros.

Data de signatura: 15 d'octubre de 2015
Entitat: Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya
Objecte: 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 de
la Presidència de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb tot allò establert en aquest conveni i en els
seus annexos, per a l'any 2015.
Import: 403.515,61 euros.

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

Data de signatura: 7 de maig de 2015
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 any 2014.
Import: 61.900,00 euros.

Data de signatura:
Entitat: Consorci GLOBALleida
Objecte: Conveni d'encàrrec de gestió amb la finalitat de regular la gestió de l'acceleradora de creixement
territorial
Import: 61.900,00 euros.

Data de signatura: 7 de maig de 2015
Entitat: Reus Desenvolupament Econòmic, SA
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Objecte: Conveni d'encàrrec de gestió amb la finalitat de regular la gestió de l'acceleradora de creixement
territorial.
Import: 61.900,00 euros.

Data de signatura: 30 de març de 2015
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.
Import: 71.900,00 euros.

Data de signatura: 7 de maig de 2015
Entitat: Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme
Objecte: Conveni d'encàrrec de gestió amb la finalitat de regular la gestió de l'acceleradora de creixement
territorial.
Import: 70.700,00 euros.

Data de signatura: 7 de maig de 2015
Entitat: Reus Desenvolupament Econòmic, SA
Objecte: Conveni d'encàrrec de gestió amb la finalitat de regular la gestió de l'acceleradora de creixement
territorial.
Import: 61.900,00 euros.

(16.033.042)
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