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CONVENI MARC DE COL"LABORACIÓ ENTRE BARCELONA ACTIVA I EL 
CONSORCI DE TRANSFERENCIA DE CONEIXEMENT (CTC) 

Barcelona, a 25 d'abril de 2006 

REUNITS: 
D'una part, Maravillas Rojo Torrecilla, Presidenta de la SOCIFfAT PRIVADA MUNICIPAL BARCELONA 
ACTIVA SAl en endavant també BARCELONA AcrIVA, amb domicili social al carrer Uacuna, 162-164 de 
Barcelona i CIF número A-58295296. 

D'altra part, Manel Balcells i Díaz, Conseller d'Universitats Recerca i Societat de la Informació i President 
del CONSORC! DE TRANSFERENCIA DE CONEIXEMENT, en endavant CTC, amb domicili a Passeig Uuís 
Companys, 23 de Barcelona i CIF número G-63910202. 

ANTECEDENTS: 
BARCELONA AcrIVA, l'Agencia de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Barcelona, té per missió 
promoure ocupació i empreses de qualitat i amb sentit de futuro En aquest sentit, desenvolupa polítiques i 
programes de suport a la iniciativa emprenedora, la consolidació de noves empreses, I'accés, la incJusió i 
la millora de I'ocupació, la formació i la millora competencial, la identificació i divulgació de noves 
oportunitats professionals, la promoció de la innovació i la divulgació i capacitació tecnologica. 

La innovació en les metodologies i programes i els resultats qualitatius i quantitatius de I'activitat de 
BARCELONA ACTIVA en els darrers anys Ii han permes situar-se com a referent a nivell nacional i 
internacional, en especial en I'ambit de I'acompanyament a la creació i consolidació de noves empreses. 
Com a testimoni d'aquest posicionament, BARCELONA ACTIVA ha estat seleccionada bona practica 
mundial pel programa Habitat de Nacions Unides, ha rebut dos premis a l'excel'lencia en el suport a la 
iniciativa emprenedora atorgats per la Comissió Europea i un premi de la xarxa de grans ciutats europees, 
Eurocltles, per les seves polítiques d'impuls a la iniciativa emprenedora. 

El CTC és un consorcl constltu'it per la Generalitat, mitjan<;ant el Departament d'Universitats, Recerca i 
Societat de la Informació (DURSI), el Departament de Treball I Indústrla, el Departament de Salut i per 
totes les universitats catalanes. 

El CTC té com els objectius fonamentals identificar, gestionar i valoritzar el coneixement (R+D), refor<;ar el 
trebal! que duen a terme les universitats catalanes en materia de transferencia de tecnologia i 
coneixement, tot afavorint els projectes cooperatius universitat - empresa que suposin un increment de 
transferencia de coneixement. 

MANIFESTEN: 
Que BARCELONA AcrIVA recull en el seu Pla d'Acció 2004-2007 el compromís d'actuar des de la 
cooperació i la complementarietat alla on s'afegeix valor i compartir amb altres les seves iniciatives així 
com treballar en concertació amb els agents socials articulant un model de consens i participació amb 
objectius comuns. 

Que CTC té com a missió promoure la transferencia del coneixement científic generat a les universitats 
catalanes i als centres de recerca al teixit social i productiu així com la col'laboració entre tots els agents 
del sistema que hi intervenen. 

Que BARCELONA ACTIVA porta anys col'laborant molt estretament amb el conjunt d'universitats que 
constitueixen el CTC i molt especialment amb aquelles amb seu a la ciutat de Barcelona. Que aquesta 
col'laboració es reflexa espedficament en diferents accions conjuntes i molt singularment en el marc del 
Dia de l'Emprenedor on des deis seus inicis les universitats han participat en la seva programació I dlfusló. 
Així mateix, BARCELONA AcrIVA, com a membre de les xarxes catalanes, espanyoles Ilnternacionals de 
"Business Innovation Centres" i Pares Tecnologics, desenvolupa una intensa tasca de relació i contacte 
entre el món de la recerca i el de I'empresa i els emprenedors. 

Que BARCELONA AcrIVA i erc comparteixen una important vocació per la innovació i la transferencia de 
coneixement i molts objectius i valors pel que fa a la rellevimcia de la coopera ció pública - privada i a la 
creació i consolidació d'empreses a Barcelona i, més en concret, en I'ambit de la innovació i la 
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transferencia de coneixement entre la universitat i centres de recerca i les petites i micro empreses 
innovadores. 

Que en aquest marc, BARCELONA AcrrvA i erc presenten un interes comú en col'laborar i treballar 
conjuntament en activitats que afavoreixin la innovació a través de la transferencia de coneixement entre 
les universitats i els centres de recerca i les petites i micro empreses innovadores de Barcelona. 

És per aixo que, reconeixent-se recíprocament les parts capacitat per a convenir i obligar-se, acorden el 
present CONVENI MARC DE COL'LABORACrÓ que es regira per les següents: 

CLAUSULES: 

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI 
El Conveni té per objecte establir el marc de col'laboració estable entre les dues instituclons per tal de 
vincular-les en la realització d'objectius comuns en relació a les accions de transferencia de coneixement 
des de la recerca a la petita i micro empresa innovadora de Barcelona. 

SEGONA.- COL"LABORACIÓ EN L'AMBIT DE LA DIFUSIÓ DE LA RECERCA COM A EINA 
PER LA MILLORA COMPETITIVA 1 LA INNOVA'CIÓ A L'EMPRESA 
BARCELONA AcrIVA programara en les seves activitats dirigides a la creació i la consolidació d'empreses 
acdons que posin en valor la importancia de la innovació i la recerca per millorar la competitivitat de les 
noves empreses. BARCELONA AcrrVA es compromet a programar conjuntament amb erc un mínim de 4 
activitats cada any que posln en valor la recerca que es porta a terme a les universitats I centres de 
recerca catalans i que es dirigeixin a empreses i emprenedors de I'entom BARCELONA AcrrvA. 

TERCERA.- COL"LABORACIÓ EN LA IDENTIFICACIÓ D'EMPRESES INNOVADORES 
BARCELONA AcrrVA recollira anualment les necessitats de recerca de les empreses instal'lades en els 
seus entorns d1nnovació (Viver d'Empreses Glories i Pare Tecnologic Barcelona Nord) i facilitara aquestes 
necessitats al erc per a que les difongul entre els grups de recerca que aquest consideri. El erc elaborara 
un cataleg de grups de recerca susceptible de ser d'interes per aquestes empreses i BARCELONA AcrrvA i 
erc conjuntament vetllaran per a que es produeixi el contacte entre la recerca i I'empresa a través de 
presentacions conjuntes o configuració d'agendes individuals. 

BARCELONA AcrIVA i erc es comprometen anualment a fer un recull de les iniciatives de transferencia de 
coneixement que hagin fructificat com a conseqüencia d'aquestes accions. 

BARCELONA AcrrVA adaptara I'eina F2F (Face to Face), que consisteix en un instrument web de 
configuració d'agendes entre emprenedors, per a que es converteixi en una eina de configuració 
d'agendes i punt de trobada entre emprenedors i recerca. Aquesta nova eina sera testejada en el marc de 
la V edició del Dia de l'Emprenedor. BARCELONA AcrIVA i erc compartiran els costos d'adaptació de la 
eina F2F que en cap cas podran excedir de 10.000 €. En el context de funcionament d'aquesta eina, 
BARCELONA AcrIVA coordinara I'apartat empresa i emprenedors i erc I'apartat recerca. . 

QUARTA.- COL'LABORACIÓ (EN LA DIFUSIÓ DE LA IMPORTANCIA DE LA 
TRANSFERENCIA DE CONEIXEMENT 
BARCELONA AcrrVA i erc acorden dissenyar i produir conjuntament una exposició itinerant on es 
presentln exemples ibones practiques de col'laboració universitat - empresa. Els exemples de 
col'laboració universitat empresa seleccionats i la seva posada en escena hauran de permetre visualitzar 
de forma practica que la recerca pot ser propera i útil a la petita i micro empresa. 

Ambdues parts acorden cofinan~r al 50% els costos derivats del disseny i producció d'aquesta exposició, 
que en cap cas podran superar els 50.000 €. La programaciód'itineran~ de la mencionada exposició es 
realitzara de comú acord entre les parts. Aquesta exposició sera presentada en el marc del Dia de 
l'Emprenedor els dies 30 i 31 de maig de 2006 a Barcelona i en els costos abans mencionats s1nclou el seu 
primer muntatge i desmuntatge. Les parts nomenaran un representant per la coordinació de I'exposició. 
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CINQUENA.- COLoLABORACIÓ EN ELS PREMIS BARCELONA D'OFICI EMPRENEDORA 
Els Premis Barcelona d'Ofici Emprenedora arriben al 2006 a la seva VIII edició. Els premis Barcelona d'Ofici 
Emprenedora són promoguts per l'Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa per reconeixer i 
fer visible la iniciativa emprenedora de la ciutat reconeixent en diferents modalitats de premis la diversitat 
d'emprenedors i emprenedores i la seva contribució al desenvolupament economic i social de la ciutat. Al 
lIarg de les seves edicions, els Premis Barcelona d'Ofici Emprenedora han reconegut diferents modalitats 
que han anat canviant en funció de les prioritats del moment i en la seva VII edició van tenir les següents 
7 modalitats: premi al millor projecte empresarial, a la dona emprenedora, a I'empresa innovadora, a 
I'empresa socialment responsable, a la cooperació empresarial i a I'empresa a tota vela. La VIII edició deIs 
Premis Barcelona d'Ofici Emprenedora es lliuraran en el context de la Nit de l'Emprenedar que tindra lIoc el 
proper 31 de maig a Barcelona. 

BARCELONA AcrJ.VA 1 erc acorden promoure conjuntament una nova modalitat de premi a inc/oure en la 
VIII edició deIs Premis Barcelona d'Ofici Emprenedora en la que es r.econegui aquella empresa I centre de 
recerca que destaquin per la seva col'laboració i els seus resultats en termes d1nnovació i mlllora 
competitiva. El Premi, dotat amb 5,000 € sera patrocinat pel erc i BARCELONA AcrJ.VA en fara la difusió i 
11nc/oura com una més de les 8 modalitats de premi, amb I'especificitat que aquest premi estara obert a 
tota empresa amb domicili fiscal a Catalunya. El xec al guanyador sera IIiurat pel Conseller del 
Departament d'Universitats Recerca i Societat de la Informació en el context de la Gala de lIiurament deis 
Premis Barcelona d'Ofici Emprenedora. La condició de patrocinador d'aquesta modalitat de premi 
apareixera en les peces de comunicació referides a aquest premio El erc s1ntegrara a través de la figura 
del seu Director en el jurat deIs premis Barcelona d'Ofici Emprenedora. BARCELONA AcrJ.VA i erc 
desenvoluparan la tasca previa de selecció de finalistes per aquests premis d'acord amb les bases als 
mateixos que s'annexen al conveni. 

SISENA.- COL'LABORACIÓ EN EL MARC DEL DIA DE L'EMPRENEDOR 
BARCELONA AcrJ.VA convidara a erc a incorporar-se com entitat cal'labaradora de la V Edició del Dia de 
l'Emprenedor per tal de desenvolupar en aquest context el Centre de Transferencia de Coneixement, 
definit com a punt de trobada entre la recerca la innovació, els emprenedors i I'empresa. El Centre de 
Transferencia de Coneixement del Dia de l'Emprenedor consistira en habilitar un espai on presentar 
l'exposiciÓ abans mencionada i ubicar-hi una selecció de projectes de recerca per a que de forma practica 
presentin als emprenedors les solucions sobre les que estan desenvolupant la recerca. En la configuració 
d'aquest espai també hi tindran cabuda la resta d'entltcits que a més de BARCELONA AcrJ.VA promouen el 
Dia de l'Emprenedor com és el Ministerio de Industria a través de la DG PYME, la cambra de Comer~ i el 
Departament de Treball i Indústria a través del ODEM. A aquests efectes, BARCELONA AcrJ.VA coordinara 
un grup de treball format per totes les parts interessades. 

SETENA.- REGULACIÓ SOBRE ELS DETALLS DEL FACE TO FACE 1 L'EXPOSICIÓ 
Els aspectes relacionats amb els drets de propietat intel'lectual, finan~ment, operativa i altres de 
I'aplicatiu Face to Face i de I'exposició que es presenten en les clausules tercera i quarta d'aquest conveni 
es detallaran en annex o annexos al mateix, 

VUITENA.- VIGENCIA 1 RESOLUCIÓ DEL CONVENI 
El present Conveni tindra una durada inicial de 12 mesos a comptar des de la data de la seva signatura i 
sera prorrogat, de forma tacita, per les anualitats successives, mentre no existeixi una declaració de 
voluntat de qualsevol de les parts formalitzada per escrlt I amb una antelació mínima de 15 dies relativa a 
la decisió de resoldre el Conveni o no procedir a la seva prorroga. 

Així mateix, el present Conveni quedara automaticament resalt en el cas que qualsevol de les parts 
incomplís qualsevol de les seves obligacions establertes en el Convenio 

NOVENA.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
Amb I'objectlu de vetllar pel comp/lment del Canveni i establir una metodologia de treball conjunta, es 
constituira una Comissió de seguiment integrada per dues persones de cada part que es reunira amb 
periodicitat semestral per fer un seguiment i avaluar I'avan~ de les tasques realitzades. Aquest grup de 
treball i seguiment sera Iiderat, per part de erc, per Jordi Rojas i per part de BARCELONA AcrJ.VA, per 
Mateu Hernández. 
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DESENA.- DIFUSIÓ DEL CONVENI 
Tant BARCELONA AcrJ.VA com erc podran utilitzar la informació de les accions objecte d'aquest Conveni 
a fi de difondre-Ies entre la seva base social o en accions a través deis mitjans de comunicació. Les parts 
es comprometen a incloure ambdues imatges corporatives en aquests actes de difusió. 

Per a les col'laboracions vinculades a la celebradó del Dia de l'Emprenedor, s'utilitzara també el logotip 
oficial de la Generalitat (Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació) i del conjunt 
d'unlversltats catalanes que constitueixen el ere. 
Per a altres possibles col'laboracions, la comissió de seguiment decidira la conveniencia d'afegir algun 
altre logotip. 

ONZENA. CONTINUITAT DEL CONVENI 
En el cas que alguna o algunes de les clausules del Conveni esdevinguin invalides, iI'legals o no 
executables en virtut de qualsevol norma jurídica, seran considerades ineficaces en la mesura que 
correspongul, pero en la resta, aquest Conveni conservara la seva validesa. 

DOTZENA.- CONFIDENCIALITAT 1 TRACTAMENT DE DADES DE CARACTER PERSONAL 
Les parts es comprometen a guardar la maxima reserva i secret sobre la informació classificada com a 
confidencial. Es considerara Informació Confidencial qualsevol dada a la que les parts accedeixin en virtut 
d~1 present Conveni. Les parts es comprometen a no divulgar aquesta Informació Confidencial així com a 
no publicar-la ni posar-la a disposició de tercers. 

Les parts, en compliment de la legislació sobre protecció de dades personals, assumeixen les següents 
obligacions: 

Guardar la més estricta reserva i confidencialitat sobre les dades personals respecte a les que I'altra part 
ostenta la condició de responsable del fitxer j a les que accedeixi en virtut d'aquest conveni. 

Tractar aquestes dades conforme a les instrucclons del responsable del fitxer i únicament en relació amb 
la finalitat d'aquest convenio 

Implantar, en els sistemes informatics que alberguin aquestes dades, les mesures de seguretat oportunes. 

Una vega da finalitzat el conveni, les dades de caracter personal hauran de ser destruTdes o retornades al 
seu propietario 

TRETZENA.- LEGISLACIÓ APUCABLE 
En tot al/o no regulat en el present Conveni, les parts se sotmeten a la legislació vigent aplicable. 

CATORZENA.- ARBITRATGE 
Per a qualsevol diferencia en la interpretació del contingut i efectes del present Conveni, les parts se 
sotmeten a la competencia del Jutjats i Tribunals de Barcelona o a I'arbitratge de dret, en cas d'acord en 
aquest sentlt. 

I en prova de conformitat, les parts signen el present document per duplicat i a un sol efecte, en el l/oc i la 
data indicats a l'encap~lament. 

Maravillas Rojo Torrecilla Manel Balcells i Díaz 

President del CONSORCI DE TRANSFERENCIA DE 
CON EIXEM ENT 


