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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, L’ÀREA 
METROPOLITANA DE BARCELONA, LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EL CONSELL 
COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT, LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, 
CAIXA CAPITAL RISC I LA FUNDACIÓ PARC UPC PER A LA PRESENTACIÓ DE LA 
CANDIDATURA PER ACOLLIR UN BUSINESS INCUBATION CENTER DE L’AGÈNCIA 
EUROPEA DE L’ESPAI (ESA BIC) I EL DESENVOLUPAMENT DE LES TASQUES EN EL 
MARC DEL ESA BIC BARCELONA 
 
Barcelona, 3 d’abril de 2013 
 
INTERVENEN: 
 
D’una part, Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Alcalde de Barcelona, assistit per Jordi Cases i 
Pallarès, Secretari General de la Corporació. 
 
D’altra part, Antonio Balmón Arévalo, Vicepresident Executiu de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB), qui actua en nom i representació d’aquesta institució, amb seu a Barcelona, al 
carrer 62, número 16-18, sector A de la Zona Franca i amb codi d’identificació fiscal P-0800258F, 
en exercici de la delegació de competències al seu favor realitzada per la Presidència de la 
Institució mitjançant resolució de 21 de juliol de 2011 (BOP Barcelona 19 d’agost), assistit pel 
Secretari General de l’AMB, Sebastià Grau i Àvila. 
 
D’altra part, Salvador Esteve i Figueras, President de la Diputació de Barcelona, facultat d’acord 
amb la Refosa número 1/2013 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, publicada al BOPB de 19 de febrer de 
2013, assistit per la Secretària General Petra Mahillo García, en virtut de les facultats conferides 
pel Decret de la Presidència de la corporació de data 2 de maig de 2012, publicat en el BOPB de 
data 16 de maig de 2012. 
 
D’altra part, Joaquim Balsera Garcia, President del Consell Comarcal del Baix Llobregat, actuant 
en representació d’aquesta institució en virtut de les facultats que li confereix l’Acord de Junta de 
Govern celebrada el dia 3 de desembre 2012. 
 
D’altra part, Antoni Giró i Roca, Rector Magnífic de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 
actuant en representació d’aquesta institució en virtut del nomenament pel Decret 47/2010, de 30 
de març (DOGC núm. 5600 de data 1 d’abril de 2010) i d’acord amb les competències previstes 
a l’Estatut de la Universitat Politècnica de Catalunya, aprovat pel Decret 225/2003, de 23 de 
setembre (DOGC núm. 3982, de 8 d’octubre).  
 
D’altra part, Elisabeth Jordà Llosada, en qualitat de Directora de la Fundació Parc de la 
Universitat Politècnica de Catalunya (Parc UPC), amb NIF G65152787 i seu al carrer Jordi 
Girona, 31, actuant en representació d’aquesta entitat i en virtut de l’escriptura de poder atorgada 
al seu favor davant el notari Francisco Armas Omedes el dia 10 de juny de 2011, amb el número 
1590 del seu protocol. 
 
D’altra part, Marcelino Armenter Vidal, President Executiu de Caixa Capital Risc S.G.E.C.R. SA 
(Caixa Capital Risc), segons nomenament elevat a públic mitjançant escriptura pública atorgada 
davant del Notari de Barcelona Rafael Córdoba Benedicto en data 3 d’agost de 2012 amb 
número de protocol 2.525. 
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MANIFESTEN: 
 
Primer.- L’Agència Europea de l’Espai (en endavant l’ESA) té com a principal objectiu configurar 
el desenvolupament de la capacitat espacial europea i garantir que la inversió en activitats 
espacials tingui un rendiment positiu vers la ciutadania dels estats membres. La coordinació 
entre els diferents estats membres que formen part de l’ESA permet desenvolupar programes i 
activitats d’un major impacte vers activitats realitzades de manera individual. 
 
La missió que té l’ESA i per a la que dissenya i orienta els seus projectes és fonamentalment 
conèixer més a fons el planeta terra, l’entorn espacial que l’envolta, el sistema solar i l’univers; 
però també té com a prioritat el desenvolupament de tecnologies i serveis basats en satèl·lits i 
fomentar la indústria europea. 
 
Segon.- Que, en aquest àmbit d’actuació, l’ESA, mitjançant la Xarxa de Centres d’Incubació 
d’Empreses (BIC -Business Incubation Centres- Network), té la voluntat de recolzar aquelles 
idees empresarials que utilitzin tecnologies transferides des del món espacial i els productes i 
serveis relacionats amb l’espai, ajudant a desenvolupar aquestes idees per a transformar-les en 
empreses viables. En aquest sentit, l’ESA realitza aportacions dirigides a l’incentiu econòmic a 
les empreses, a l’entitat contractant i als projectes ESA BIC. 
 
Tercer.- Que l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant Barcelona Activa SAU SPM, en el marc de la 
iniciativa Barcelona Growth, acompanya i impulsa el creixement econòmic de la ciutat i el seu 
àmbit d’influència, executant les polítiques de promoció econòmica per al suport a la iniciativa 
emprenedora, el creixement empresarial i l’ocupació a més de promocionar la ciutat 
internacionalment i els sectors estratègics en clau de proximitat al territori i compta entre els seus 
equipaments amb dues incubadores i amb el Parc Tecnològic Barcelona Nord.  
 
Quart.- Que Barcelona Activa forma part des de l’any 2003 de la Xarxa d’Incubadores de l’Espai 
ESINET i ha participat en les seves activitats des de llavors, adreçant activitats específiques a les 
empreses del sector aeroespacial i relacionats. A més a  més, Barcelona Activa forma part de la 
EBN (European BIC Network). Sent aquests fets indispensables per a poder presentar la 
candidatura per a acollir una incubadora ESA BIC. 
 
Cinquè.- Que l’Àrea Metropolitana de Barcelona és un ens local supramunicipal de caràcter 
territorial format per 36 municipis, entre els quals existeixen vinculacions econòmiques i socials 
que fan necessària la planificació de polítiques públiques i la implantació de serveis de manera 
conjunta. En aquest àmbit, la Llei 31/2010 aprovada pel Parlament de Catalunya, preveu que la 
nova AMB assumeixi com a competències pròpies les activitats i serveis necessaris per a 
fomentar l’activitat econòmica, promoure l’ocupació i la creació d’empreses en els camps de la 
indústria, el comerç, els serveis i els recursos turístics així com promoure un Pla estratègic 
metropolità que, amb la participació dels agents econòmics, socials i institucionals, afavoreixi la 
modernització, la recerca i la innovació. 
 
Sisè. - Que l’Agencia pel Desenvolupament Econòmic és l’eina creada al juliol de 2012 des de 
l’AMB, per a executar les estratègies, polítiques i accions establertes i aprovades per l’AMB en 
l’àmbit del desenvolupament econòmic. Així, la voluntat de l’AMB a través de l’Agencia de 
Desenvolupament Econòmic, és establir un marc estable de relació i col·laboració com a eina 
principal de execució de les estratègies, polítiques i accions, en matèria de desenvolupament 
econòmic a l’àmbit de l’AMB, recolzant projectes conjunts en aquest àmbit geogràfic. 
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Setè.- Que la Diputació de Barcelona és una institució de govern local amb la finalitat d’impulsar 
el desenvolupament econòmic de la província de Barcelona. Per a tal finalitat, entre d’altres 
actuacions, la Diputació de Barcelona dóna suport a les entitats locals que ofereixen assistència 
a les persones emprenedores, a les empreses en creixement i als sectors d’activitat econòmica, 
articulant amb elles una amplia xarxa de centres locals de serveis a les empreses.  
 
Vuitè.- Que la minuta de conveni ha estat aprovada per Decret de Presidència que se sotmetrà a 
ratificació del Ple de la Diputació de Barcelona a la primera sessió que es celebri. 
 
Novè.- Que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en el marc dels seus objectius d’afavorir el 
desenvolupament territorial de la comarca, a partir de la generació, creació i atracció d’activitat 
econòmica, va realitzar l’any 2010 un estudi per a definir la viabilitat de la creació d’un clúster 
d’aviònica en la comarca del Baix Llobregat, estudi que recollia una diagnosi que va permetre 
identificar els principals agents i actius del territori i formulava de forma detallada un conjunt de 
propostes per a la generació d’oportunitats de futur del sector de l’aviònica, l’aeronàutica i l’espai, 
tant a la comarca del Baix Llobregat com al conjunt de Catalunya. 
 
Desè- El Consell Comarcal del Baix Llobregat validarà la signatura del present conveni, 
posteriorment a l'acta de signatura, en la primera sessió de junta de govern que es celebri. 
 
Onzè.- Que la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) és una institució amb expertesa en els 
àmbits de l’enginyeria, l’arquitectura i les ciències i els seus tres campus i sis centres adscrits 
repartits pel territori català fan d’ella un punt de referència i, en complicitat amb el teixit productiu, 
un agent i motor de canvi econòmic i social, posant en valor la recerca bàsica i aplicada i 
transferint tecnologia i coneixement a la societat. El Parc UPC, creat en 2005, i que actualment 
disposa de 104.000 metres quadrats construïts, s’estableix com l’entitat facilitadora de la 
valorització i transferència tecnològica, oferint i gestionant espais d’incubació i serveis de valor 
afegit. En termes de valorització, el Programa Innova de la UPC ha estat des de la seva creació 
en 1998 un referent i la primera de l’estat Espanyol en nombre de creació d’empreses de base 
tecnològica. 
 
Dotzè.- Que Caixa Capital Risc és la gestora de capital risc de “la Caixa”, que ofereix 
finançament adequat, en funció de l’etapa i maduració del projecte, posant especial èmfasi a les 
empreses de caràcter innovador en l’àmbit de les ciències de la vida, les tecnologies de la 
informació i la sostenibilitat. 
 
En virtut del que s’ha exposat, les parts, reconeixent-se mútuament competència i capacitat per a 
obligar-se, formalitzen el present conveni de col·laboració, que es regirà pels següents 
 
PACTES: 
 
Primer. OBJECTE 
L’objecte del present conveni és d’una banda el treball conjunt entre les parts per a presentar 
una candidatura per acollir un Centre d’Incubació d’Empreses de l’Agència Europea de l’Espai 
(ESA BIC) i d’altra banda, en cas de que la candidatura sigui acceptada, regular el funcionament 
de l’incubadora ESA BIC i el suport a les empreses incubades.  
 
El resultat esperat del ESA BIC, en el marc del present conveni, és incubar, acompanyar i 
assessorar a un màxim de 40 projectes empresarials. 
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Segon. UBICACIÓ 
Les parts acorden que la ubicació de l’ESA BIC Barcelona, una vegada acceptada la 
candidatura, serà l’edifici RDIT del Parc UPC- Parc Mediterrani de la Tecnologia a Castelldefels. 
Aquestes instal·lacions són propietat de la Universitat Politècnica de Catalunya, que proveirà 
l’espai necessari per a ubicar una incubadora en les seves instal·lacions, cobrint així les 
necessitats d’un projecte com l’actual i a la vegada garantint cobrir les necessitats de les 
empreses instal·lades.  
 
Tercer. COMPROMISOS I APORTACIONS DE LES PARTS 
Per a l’assoliment dels objectius del conveni, les parts assumeixen els compromisos següents: 
 
AJUNTAMENT DE BARCELONA, mitjançant Barcelona Activa:  

- Coordinar la presentació de la candidatura de l’ESA BIC. Amb aquesta finalitat, s’ha 
procedit a la contractació de serveis d’assistència tècnica per import de 51.377,20 euros. 

- Gestionar, mitjançant Barcelona Activa SAU SPM en qualitat d’entitat membre de la 
Xarxa d’Incubadores de l’Espai ESINET, la interlocució amb la ESA en representació de 
les parts signants del present acord. 

- Recolzar i ajudar, mitjançant l’equip tècnic necessari, a les empreses incubades. Així 
com garantir el bon funcionament de la incubadora ESA BIC. 

- Assumir la funció de Secretaria Tècnica del Projecte, portant a terme les tasques que es 
descriuran en el pacte quart.  

 
El valor econòmic de les aportacions realitzades per Barcelona Activa s’estima en 451.377,2 
euros. El desglossament d’aquest import és el següent: 51.377,20 €  per la coordinació de la 
presentació de la candidatura de l’ESA BIC i d’altra part, s’estima en 400.000 € el cost dels 
recursos humans i tècnics de la seva organització destinats al projecte. D’altra banda, Barcelona 
Activa rebrà de l’ESA una aportació per import de 175.000 € per a desenvolupar les funcions de 
Secretaria Tècnica i, per tant, el valor econòmic final de les aportacions realitzades per 
Barcelona Activa s’estableix en 276.377,20 €. 
 
AREA METROPOLITANA DE BARCELONA: 

- Contribuir amb el import màxim de 500.000 € en concepte d’ajut a les empreses que 
entrin a la Incubadora ESA BIC. Aquesta aportació tindrà la imputació temporal prevista 
següent: 

ANY  IMPORTS 
2013 50.000,00 € 
2014 100.000,00 € 
2015 100.000,00 € 
2016 100.000,00 € 
2017 150.000,00 € 

 
 
Atès que el present conveni comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o 
realització resta subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius 
pressupostos de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. En aquest sentit, es compromet a tramitar el 
corresponent expedient.  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA: 

- Contribuir amb el import màxim de 250.000 € en concepte d’ajut a les empreses que 
entrin a la Incubadora ESA BIC. Aquesta aportació tindrà la imputació temporal prevista 
següent: 
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ANY  IMPORTS APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

2013 25.000,00 € G/30103/433/46900 
2014 50.000,00 € G/30103/433/469 
2015 50.000,00 € G/30103/433/469 
2016 50.000,00 € G/30103/433/469 
2017 75.000,00 € G/30103/433/469 

Atès que el present conveni comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o 
realització resta subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius 
pressupostos de la Diputació de Barcelona. En aquest sentit, es compromet a tramitar el 
corresponent expedient. 
 
- L’aportació estarà condicionada a l’aprovació de la candidatura ESA BIC Barcelona per part de 
l’ESA. En el cas que es compleixi aquesta condició, el pagament de l’aportació de Diputació de 
Barcelona, es tramitarà  de la manera següent:  
 
- L’aportació dels vint-i-cinc mil euros que correspon a l’any 2013, es realitzarà un cop 
aprovada la candidatura i es justificarà com a màxim el 31 de juliol de 2014, mitjançant informe 
favorable de la Gerència de Serveis de Desenvolupament Econòmic en base a les actes 
degudament signades del Tender Evaluation Form i en funció del calendari d’accés al programa 
d’incubació de les empreses. 
 
- Les aportacions dels cinquanta mil euros corresponents als anys 2014, 2015 i 2016 es 
realitzaran dintre dels respectius exercicis fiscals, previ informe favorable de la Gerència de 
Serveis de Desenvolupament Econòmic, que haurà de ser emès com a molt tard el 28 de febrer 
de l’any següent, annexant les actes degudament signades del Tender Evaluation Form del 
període corresponent.  
 
- L’aportació dels setanta-cinc mil euros que correspon a l’any 2017 es realitzarà, dintre de 
l’exercici fiscal, un cop liquidat el pressupost de tot el projecte per part del Comitè Promotor i 
previ informe favorable de la Gerència de Serveis de Desenvolupament Econòmic annexant la 
documentació corresponent, com a molt tard tres mesos després de la finalització del període de 
vigència del present conveni. 
 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT: 

- Contribuir amb el import màxim de 250.000 € en concepte d’ajut a les empreses que 
entrin a la Incubadora ESA BIC. Aquesta aportació tindrà la imputació temporal prevista 
següent: 

ANY  IMPORTS 
2013 25.000,00 € 
2014 50.000,00 € 
2015 50.000,00 € 
2016 50.000,00 € 
2017 75.000,00 € 

Atès que el present conveni comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o 
realització resta subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius 
pressupostos del Consell Comarcal del Baix Llobregat. En aquest sentit, es compromet a tramitar 
el corresponent expedient. 
 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA: 

- Facilitar l’espai per a la ubicació de l’ESA BIC Barcelona, a la planta baixa ala oest del 
edifici RDIT al Parc Mediterrani de la Tecnologia 
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- Aportar a cadascuna de les empreses incubades a la ESA BIC un màxim de 80 hores de 
suport científic i tècnic provinent dels seus investigadors i/o de les entitats vinculades o 
associades.  

- Facilitar a les empreses incubades l’accés a les instal·lacions científico-tècniques. 
- Donar suport a les empreses incubades, mitjançant assessorament, acompanyament i 

altres serveis de valor afegit.  
- Col·laborar amb Barcelona  Activa, per a garantir el bon funcionament de l’equipament i 

de les activitats que es realitzin en les seves instal·lacions.  
- Gestionar i cobrar per l’ús d’espai a les empreses incubades. Els preus per a ús d’espai 

de la incubadora vindran marcats per la política de preus vigents segons el model Parc 
UPC per a l’edifici RDIT del PMT de Castelldefels. Aquests preus seran validats per les 
parts signants del present conveni, i s’especificaran en un annex al mateix. 
Els ingressos provinents de l’arrendament hauran de ser destinats exclusivament al 
manteniment dels  espais ocupats per la Incubadora i serveis associats. 
Qualsevol canvi de preus o condicions que afectin a la incubadora ESA BIC caldrà que 
siguin de forma prèvia aprovats/des pel Comitè Promotor.  

- Fer-se càrrec dels costos associats a les infraestructures per a tenir incubades a les 
empreses: manteniment correctiu i preventiu de l’edifici, subministraments i serveis de 
neteja d’espais comuns, seguretat, jardineria, despeses comuns de recinte PMT, i en 
general tots els necessaris per al correcte funcionament de la Incubadora. També caldrà 
tenir en compte les necessitats que tingui el personal que hi destinaran les altres parts 
de forma puntual o fixa per a poder realitzar les seves aportacions, com oficines, espais 
de reunions i altres. 

El valor econòmic de les aportacions realitzades per la Universitat Politècnica de Catalunya 
s’estima en 880.000 €, en recursos humans i tècnics de la seva organització destinats al 
projecte.  
 
CAIXA CAPITAL RISC: 

-   Contribuir amb un programa de crèdits participatius per a les empreses incubades per un 
valor total màxim de 2.000.000 €. Aquests préstecs participatius estaran subjectes al 
procediment i a la aprovació del comitè d’inversions de l’entitat financera.  

-  Donar suport a les persones i les iniciatives emprenedores durant la fase d’incubació 
seguint els criteris marcats per l’ESA. 

A més, totes les parts es comprometen a desenvolupar les tasques i assumir les responsabilitats 
i funcions decidides pel Comitè Promotor. 
 
A l’Annex 2 s’inclou un quadre resum amb les aportacions de les diferents institucions signants. 
 
Quart. ESTRUCTURA DE GESTIÓ  
Les parts acorden establir la següent estructura de gestió: 
 
COMITÈ PROMOTOR: 
Estarà integrat per un representant de cadascuna de les institucions i entitats participants i tindrà 
les funcions i responsabilitats següents: 
- Recolzar i impulsar la candidatura del projecte ESA. 
- Donar suport a la promoció i difusió de la candidatura així com del ESA BIC Barcelona 
- Col·laborar en la cerca de projectes candidats per entrar a la Incubadora. 
- Participar en el Tender Evaluation Board (TEB). En el TEB, es realitzarà la selecció dels 

projectes a incubar, que hagin presentat una proposta i estigui validada en el pas previ, el 
Tender Opening Board (TOB).   

- Participar en l’elaboració i/o validació de l’estratègia del projecte ESA BIC i del seu pla 
d’acció. 
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- Validar els pressupostos i l’avaluació i liquidació dels mateixos. 
- Control i seguiment de les activitats i accions realitzades en el marc del projecte ESA BIC així 

com dels seus resultats. 
 
El Comitè Promotor es reunirà amb regularitat mínima semestral per treballar sobre els punts que 
s’hagin suggerit per les diferents entitats. El Comitè Promotor serà convocat per la Secretaria 
Tècnica cada sis mesos o a sol·licitud d’algun dels seus membres. El Comitè Promotor serà 
presidit pel representant de l’Ajuntament de Barcelona. El Comitè Promotor adoptarà els acords 
per majoria dels seus membres. En cas d’empat, la Presidència tindrà vot de qualitat. 
 
El Comitè Promotor podrà plantejar la conveniència i, en el seu cas, decidirà sobre la necessitat 
de tenir un Consell Assessor, quins membres o institucions en formaran part i quines funcions 
haurà de tenir. Com a part de la presentació de la candidatura, es prepararà un llistat de 
persones per a formar part del Consell Assessor, que es posarà a disposició de les parts 
signants, si així ho desitgen. 
 
SECRETARIA TÈCNICA: 
Barcelona Activa assumirà la responsabilitat de la Secretaria Tècnica del projecte i les parts 
col·laboraran per a que aquesta pugui complir amb les obligacions davant de l’ESA i les tasques 
a portar a terme en el marc del projecte. 
 
La Secretaria Tècnica assumirà les funcions següents: 
- Coordinar i elaborar la documentació que recolzarà la candidatura de l’ESA BIC. 
- Coordinar la difusió i comunicació del projecte d’incubadora ESA BIC i de les empreses 

incubades. 
- Donar suport a les empreses incubades, conjuntament amb la UPC i les seves entitats i 

institucions vinculades (Programa Innova, Parc UPC)  
- Coordinar les tasques de la Incubadora ESA BIC: planificació, calendari de treball de projecte, 

avaluació del projecte per part dels participants, elaboració de les corresponents memòries del 
programa i control pressupostari. 

- Ser el canal únic de comunicació i de relació amb l’ESA en relació al projecte ESA BIC i 
activitats derivades d’aquest, realitzant les documentacions justificatives i atenent els 
requeriments que aquesta entitat sol·liciti sobre aquest projecte.  

- Convocar als membres del Comitè Promotor cada tres mesos per a que participin en el Tender 
Evaluation Board (TEB), on es seleccionaran els projectes a incubar. 

- Convocar el Comitè Promotor amb una periodicitat mínima semestral o quan algun dels seus 
membres ho sol·liciti. La Secretaria Tècnica assistirà al mateix amb veu però sense vot i 
realitzarà les actes de la reunió d’aquest Comitè.  

- Preparar amb periodicitat trimestral la proposta de selecció dels projectes a incubar. Recollir 
totes les candidatures de les Open Calls, validar que estigui tota la informació  i conjuntament 
amb l’ESA, en el Tender Opening Board (TOB), realitzar una comprovació que les candidatures 
compleixin amb els requisits establerts. 

- Controlar i seguir el pla de treball, i les fites de les empreses incubades. Compilar els informes i 
la documentació per part de les empreses, per a presentar a qui correspongui. En cas que 
acompleixi les fites pactades, procedir a donar l’ordre de pagament del incentiu. 

- En cas que el Comitè Promotor, acordi la necessitat d’un Consell Assessor, serà la Secretaria 
Tècnica qui els convocarà, i realitzarà les tasques de redacció de les actes del mateix. 

 
Cinquè. PROCÉS DE SELECCIÓ DELS PROJECTES A INCUBAR 
El procés de selecció tindrà tres fases (Open Call, TOB i TEB). Aquest procés es realitzarà 4 
cops l’any, és a dir de forma trimestral. El calendari vindrà marcat per l’ESA. Aquelles empreses 
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que completin el procés satisfactòriament, seran les empreses que s’incubin en el ESA BIC 
Barcelona. 
 
A continuació detallem les 3 fases i la intervenció de les diferents parts en aquestes fases.  
 
Open Call: Les persones emprenedores i les empreses que vulguin instal·lar-se a l’ESA BIC 
Barcelona, hauran de presentar la seva candidatura, aprofitant els canals establerts per a tal fi.  
 
La Secretaria Tècnica, en aquesta part del procés tindrà 2 objectius: 
- Publicar i difondre l’Open Call del ESA BIC Barcelona, amb la finalitat d’obtenir el màxim 
nombre de candidatures possibles, ja siguin a l’estat espanyol o de la resta d’Europa. Per a tal fi 
s’aprofitaran els mitjans disponibles per les parts, per l’ESA i per entitats col·laboradores. 
- Monitoritzar les candidatures per a que tota la documentació demanada a les empreses i/o 
persones emprenedores, estigui complimentada en la data de termini del procés de recepció de 
candidatures. Així com resoldre els dubtes i preguntes que puguin sorgir a aquelles empreses o 
persones emprenedores que hagin presentat la sol·licitud. 

 
El Comitè Promotor, haurà d’ajudar, amb els seus mitjans, a difondre aquesta Open Call.  
 
Tender Opening Board (TOB): Un cop finalitzat el termini per a presentar candidatures, es 
realitza una primera avaluació, per a validar que les sol·licituds presentades compleixin amb els 
requisits marcats per poder accedir al programa d’incubació. En aquesta fase per exemple, es 
valora si la tecnologia compleix amb els requeriments mínims marcats, que l’empresa no tingui 
més de 5 anys i altres. Aquesta fase és assumida per la Secretaria Tècnica conjuntament amb 
l’ESA. 
 
Tender Evaluation Form: (TEB) En aquesta fase, arriben aquelles sol·licituds, que han estat 
validades al TOB. Les entitats del Comitè Promotor, conjuntament amb l’ESA, decidiran quines 
són les empreses que accedeixen al programa d’incubació. Aquelles empreses que accedeixin, 
també veuran aprovat el incentiu econòmic sol·licitat, sempre i quan:  
- No excedeixi dels 50.000 € 
- Realitzi la despesa/inversió del incentiu en els paràmetres establerts, per l’ESA i per el 
Comitè Promotor. 
- Assoleixi les fites marcades per a rebre els incentius.  
 
Sisè. DESTÍ I GESTIÓ DEL PAGAMENT DELS INCENTIUS ECONÒMICS A LES EMPRESES 
La quantia màxima del incentiu econòmic serà com a màxim de 50.000 € per empresa (el 50% 
de l’import del incentiu serà aportat per l’ESA i l’altre 50% serà l’aportació provinent dels imports 
que les parts s’han compromès a aportar en el pacte tercer del present conveni). L’ESA aportarà 
en total un màxim d’un milió d’euros. 
 
Els incentius econòmics a les empreses, com a norma general, aniran destinats a la generació 
de prototips, despeses de validació i valorització del projecte, compres d’actius estratègics i drets 
de propietat intel·lectual. 
 
El Comitè Promotor podrà proposar un llistat d’actius i despeses elegibles, i modificar-los, per a 
poder utilitzar els incentius atorgats, sempre dintre del marc que l’ESA proposi. Aquests incentius 
sortiran del fons creat per les aportacions econòmiques de les parts i per l’ESA. 
 
Les empreses tindran un pla de fites, que serà seguit i avaluat per la Secretaria Tècnica, qui 
realitzarà un informe de seguiment per entregar als membres del Comitè Promotor que ho 
sol·licitin. En funció de l’informe realitzat per la Secretaria Tècnica, es decidirà atorgar o denegar 
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l’entrega del incentiu. En cas d’aprovació, la Secretaria Tècnica tramitarà el incentiu econòmic 
corresponent a l’empresa. 
Barcelona Activa, com a Secretaria Tècnica s’encarregarà de gestionar, segons les normes del 
projecte, els fons destinats per a les ajudes a les empreses instal·lades en la incubadora ESA 
BIC. A aquests efectes, Barcelona Activa serà la perceptora dels fons mitjançant un compte 
corrent propi, que es destinarà a aquesta finalitat i farà les transferències que escaiguin a les 
empreses incubades. 
   
Setè. VIGÈNCIA 
La vigència d’aquest conveni serà de cinc anys a comptar des de la data de la seva signatura i 
podrà ser prorrogat per acord formalitzat per escrit de les parts signants on fixaran, si s’escau, el 
període de la durada de la pròrroga.  
 
Vuitè. CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI 
Són causes d’extinció del present conveni: 
• Si l’ESA no accepta la candidatura de l’ESA BIC Barcelona o en el transcurs del present 

conveni decideix deixar de recolzar el projecte 
• El transcurs de la vigència d’aquest conveni 
• El mutu acord entre les parts 
• Per denúncia expressa de qualsevol de les parts signants, notificada en forma a la resta amb 

una antelació mínima de sis mesos, si considera que s’ha vulnerat o s’ha incomplert alguna 
de les clàusules. En aquest cas, les parts es comprometen a executar les actuacions 
pendents, ja aprovades i iniciades 

• El incompliment greu i reiterat de qualsevol de les parts d’alguna de les estipulacions 
essencials del conveni, sense prejudici de les responsabilitats en les que hagi pogut incórrer. 

• Qualsevol altra que prevegi la normativa vigent d’aplicació 
 
Novè. DIFUSIÓ 
Les parts es comprometen a publicitar i donar visibilitat al Conveni i els seus continguts a través 
de les respectives pàgines web i d’altres suports que es considerin adients. 
 
Desè.- CONFIDENCIALITAT I DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
Les parts declaren que han portat a terme la implementació de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 
de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, a fi d’assegurar el compliment de la 
normativa en vigor. Concretament, les parts es comprometen a guardar la màxima reserva i 
secret sobre la informació classificada com a confidencial. Es considerarà Informació 
Confidencial qualsevol dada a la que les parts accedeixin en virtut del conveni. Les parts es 
comprometen a no divulgar aquesta Informació Confidencial així com a no publicar-la ni posar-la 
a disposició de tercers sota qualsevol modalitat jurídica o de fet. 
 
Onzè. RÈGIM JURÍDIC 
Aquest conveni es regeix, per a la seva interpretació i desenvolupament, per les presents 
clàusules, i en tot allò no previst en les mateixes per l’article 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, així com 
pels articles 303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per 
Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Dotzè. JURISDICCIÓ COMPETENT 
El present acord té naturalesa administrativa i, en conseqüència, totes les qüestions litigioses 
que se’n derivin es sotmetran a la jurisdicció contenciós -administrativa de la ciutat de Barcelona. 
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I perquè així consti i com prova de conformitat, les parts signen el present conveni de 
col·laboració, i a un sol efecte en el lloc i data expressats a l’encapçalament. 
 
 
 
 
 
 
Xavier Trias i Vidal de Llobatera   Antonio Balmón Arévalo  
Alcalde de Barcelona    Vicepresident Executiu 
 Àrea Metropolitana de Barcelona  
 
 
 
 
Salvador Esteve i Figueras                                 Joaquim Balsera Garcia 
President                                             President  
Diputació de Barcelona                                    Consell Comarcal del Baix Llobregat 
 
 
 
 
 
Antoni Giró Roca     Marcelino Armenter Vidal 
Rector       President Executiu  
Universitat Politècnica de Catalunya   Caixa Capital Risc 
 
 
 
 
 
Elisabeth Jordà Llosada     Petra Mahíllo Garcia                                         
Directora       Secretària General                                        
Fundació Parc UPC     Diputació de Barcelona                                          
 
 
 
 
 
 
Sebastià Grau i Avila  Jordi Cases i Pallarès 
Secretari General       Secretari General 
Àrea Metropolitana de Barcelona     Ajuntament de Barcelona 
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Annex 1 
 
Política de preus dels espais del edifici RDIT, per a les empreses de la Incubadora ESA BIC. 
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Annex 2 
 
Gràfic d’aportacions de les parts al projecte ESA BIC BARCELONA
 
Aportacions econòmiques i tècniques del projecte ESA BIC BARCELONA 
Aportació per a un màxim de 40 empreses beneficiàries.
 
 

 
Total valor de les aportacions 

                                                
1
 Tal i com queda reflectit en el pacte Tercer,  la ESA abonarà 175.000 euros a l’entitat contractora, Barcelona 

Activa, per a realitzar tasques de gestió en la ESA BIC. Aquestes tasques de gestió i secretaria tècnica, queden 
reflectides en el pacte quart. Per tant tot i que l’aporta
aquesta quantia per part de la ESA, s’acorda que el valor final de la aportació d’aquesta entitat és de 276.377,2 
euros.  

arts al projecte ESA BIC BARCELONA 

Aportacions econòmiques i tècniques del projecte ESA BIC BARCELONA 
un màxim de 40 empreses beneficiàries. 

 al projecte: 6.145.377,2€ euros1 

         

en el pacte Tercer,  la ESA abonarà 175.000 euros a l’entitat contractora, Barcelona 
Activa, per a realitzar tasques de gestió en la ESA BIC. Aquestes tasques de gestió i secretaria tècnica, queden 
reflectides en el pacte quart. Per tant tot i que l’aportació de Barcelona Activa, es valora en 451.377,2 euros. Al rebre 
aquesta quantia per part de la ESA, s’acorda que el valor final de la aportació d’aquesta entitat és de 276.377,2 
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en el pacte Tercer,  la ESA abonarà 175.000 euros a l’entitat contractora, Barcelona 
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