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CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L'AGÉNCIA PER A LA 
COMPETITIVITAT DE L'EMPRESA I LA UNIVERSITAT ROVIRA I 
VIRGILI AMB LA FINALITAT DE PROMOURE EL PROGRAMA 
START-UP CATALONIA - XARXA D'ACCELERADORES DE 
CATALUNYA, 1 CONCRETAMENT, LA DE L'ÁMBIT D'ACTUACIÓ 
DE LA CATALUNYA SUD. 

Reus, 2 de juliol de 2014. 

REUNITS 

D'una part, l'Honorable Sr. Felip Puig i Godes, Conseller d'Empresa i Ocupació, en la seva qualitat 

de President de l'Agéncia per a la Competitivitat de l'Empresa (en endavant, ACCIÓ) en virtut de 

les atribucions que Ii confereix l'article 18 dels Estatuts de l'Agéncia per a la Competitivitat de 

l'Empresa (anteriorment Agéncia de Suport a l'Empresa Catalana), aprovats pel Decret 51/2010, 

)5\

de 6 d'abril (DOGC núm. 5603 de 08 d'abril de 2010), actuant en nom i representació d'aquesta 

entitat amb domicili al Passeig de Grácia, número 129, CP 08008 de Barcelona i provekla de NIF 
número S-0800476-D. 

I d'altra part, el Dr. Josep Pallarés Marzal„ vicerector de Política Académica i del Personal Docent 

i Investigador de la Universitat Rovira i Virgili, rector substitut per resolució de data 27 de juny de 

2014 del Sr. Josep Anton Ferré Vidal, rector de la Universitat Rovira i Virgili (en endavant, URV) 

en virtut del seu nomenament pel Decret 72/2014, de 27 de maig (DOGC 6633, de 29 de maig de 

2014), que representa aquesta institució d'acord amb les competéncies que preveu l'article 66 de 

l'Estatut de la URV, aprovat pel Decret 202/2003, de 26 d'agost (DOGC 3963, de 8 de setembre 

de 2003) i modificat per l'Acord GOV/23/2012, de 27 de mar9 (DOGC 6100, de 2 d'abril de 2012) 

amb domicili al carrer de l'Escorxador, s/n, CP 43003 de Tarragona i proveida de CIF número 
Q9350003A. 

Les parts es reconeixen la capacitat legal necessária per a l'atorgament d'aquest Conveni als 
efectes oportuns 
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MANIFESTEN 

Primer.-  Que ACCIÓ, entitat de dret públic sotmesa al dret privat, adscrita al Departament 

d'Empresa i Ocupació, és l'instrument del Govern de la Generalitat de Catalunya per promoure la 

innovació, la transferéncia tecnológica, el foment, la captació d'inversions a Catalunya, la 

internacionalització de l'empresa catalana i la seva adaptació a les noves pautes de l'economia 

mundial i la millora continuada de la productivitat de l'empresa catalana. La seva finalitat principal 

és la promoció i el desenvolupament de l'empresa catalana per mitjá de l'execució de les 

actuacions i el desplegament dels serveis de suport necessaris per tal d'impulsar la competitivitat 

del sector empresarial catalá i la seva preséncia i interrelació en els mercats internacionals, de 

conformitat amb els seus Estatuts. 

Seqon.-  Que la URV és una entitat sense ánim de lucre i amb personalitat jurídica própia, que té 

com objectiu principal la prestació del servei públic de l'educació superior i de la investigació, 

mitjançant la docéncia, la recerca i l'estudi, de conformitat amb els seus Estatuts. 

Que la URV, per la seva responsabilitat social i compromís amb el territori, ve desenvolupant 

activitats de foment i suport a l'emprenedoria, comptant amb la Cátedra sobre el Foment de 

l'Emprenedoria i Creació d'Empreses des del 2006 i amb el Centre de Transferéncia de 

Tecnologia i Innovació de la Fundació URV, que compta amb una Unitat de Valorització de la URV 

i desenvolupament de l'emprenedoria. 

Que des de fa dos anys la URV constitueix un referent a la demarcació de Tarragona pel que fa a 

la propagació de la cultura emprenedora i el suport a les bones práctiques, coordinant les 

actuacions de les diferents institucions territorials (vivers d'empreses municipals i comarcals, 

cambres de comer9, organitzacions empresarials, altres organitzacions públiques, Diputació de 

Tarragona, Consell Social de la URV, etc.), que comparteixen els mateixos objectius de 

sensibilització per a emprendre, necessitat de formar emprenedors, assessorament de nous 

projectes recerca en el camp de l'emprenedoria. Aquesta col.laboració es concreta en un 

Conveni de Col•laboració entre la URV, el seu Consell Social i els agents del territori, pel qual es 

regula la Cátedra URV-Empresa sobre el Foment de l'Emprenedoria i la Creació d'Empreses en el 

que participen una trentena d'entitats i amb uns objectius concrets de creació de noves empreses i 

creixement económic, donant lloc a la plataforma institucional "URV Emprén". L'adhesió a aquest 

Conveni per part de totes les entitats incloses en la plataforma "URV Emprén" reconeix el lideratge 

de la URV en aquest ámbit i Ii atorga la representació de totes les entitats que hi participen en els 

futurs acords de col• laboració en que la URV hi sigui present. 
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Que la URV té cobertura territorial al conjunt de la demarcació de Tarragona, a través dels seus 

diversos campus. A més, pot oferir una cobertura específica al desenvolupament de les Terres de 

l'Ebre a través de la seva Cátedra d'Economia Local i Regional. 

Com a conseqüéncia dels punts anteriors, la URV pot oferir una col laboració integral, de qualítat, 

en el camp del foment de l'emprenedoria, creixement i desenvolupament d'empreses al conjunt 

del territori, amb l'estament més adient per a cada necessitat. 

Que el marc de col.laboració que facilita la plataforma URV Emprén, fa possible la representació 

de totes les entitats que s'hi engloben al programa d'acceleració d'empreses. 

Tercer. -  Que el programa Catalunya Emprén va ser impulsat pel Govern de la Generalitat amb els 

objectius, entre d'altres, de fomentar l'esperit emprenedor a Catalunya, potenciar un entorn 

favorable a la creació d'activitat emprenedora i fomentar el creixement i la consolidació 

d'empreses. El Programa Start-up Catalonia, que forma part i s'impulsa des del Catalunya Emprén 

i que compta amb el suport técnic i material d'ACCIÓ pretén reduir la mortalitat de les empreses 

de recent creació i amb potencial de creixement tot acompanyant-les, en les seves primeres 

etapes de vida empresarial, i assessorant-les amb bons professionals convençuts que els fa 

augmentar les probabilitats d'arribar amb éxit a les futures fases del cicle de vida de les empreses. 

Quart.-  Que ACCIÓ, a través del Programa "Start-up Catalonia, Xarxa d'Acceleradores", per tal de 

donar suport i impuls al creixement d'empreses ja constitukles, de menys de cinc anys de vida i 

que ja facturen, amb un servei, producte o model de negoci innovador, amb visió internacional i 

que mostren un potencial de creixement, amb un equip compromés i amb ambició per créixer (en 

endavant Start-ups o empreses indistintament) amb l'objectiu d'aconseguir un entorn favorable pel 

seu creixement comptant amb la implicació d'altres agents del territori. 

Cinqué.-  Que és voluntat de la URV integrar i posar en relació aquest programa que es 

desplegará a la Catalunya Sud, més concretament, al TecnoParc de Reus amb la resta de 

polítiques de promoció que realitza, donant suport, fent difusió i promoció del mateix. 

Conseqüentment, l'Agéncia per a la Competitivitat de l'Empresa i la URV acorden celebrar un 

conveni de col.laboració en base a les següents: 
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CLÁUSULES 

PRIMERA.- Objecte del conveni 

Aquest Conveni té per objecte establir un marc de col.laboració entre ACCIO-Catalunya Emprén i 

la URV per a la promoció, difusió i suport, de conformitat amb totes les cláusules d'aquest conveni 

i del seu annex, del Programa "Start-Up Catalonia", Xarxa d'Acceleradores, i concretament 

d'aquell relacionat amb l'acceleradora de la Catalunya Sud, en conformitat amb el Pla de Govern 

2013-2016, alineat amb l'estratégia Europa 2020 i amb les polítiques de dinamització de l'activitat 

empresarial i de reactivació de l'economia. 

Els diferents serveis d'aquest Programa queden relacionats a l'Annex d'aquest conveni. 

SEGONA.- Obligacions de les parts 

1) Són obligacions de l'Agéncia per a la Competitivitat de l'Empresa: 

Facilitar tota la informació técnica, instruccions criteris que siguin necessaris per a 

que l'ENTITAT puguin fer promoció, difusió i suport del Programa "Start-Up Catalonia", 

Xarxa d'Acceleradores. 

Donar a conéixer que l'ENTITAT és prescriptora de l'acceleradora de la Catalunya Sud 

del Programa "Start-Up Catalonia", Xarxa d'Acceleradores d'acord amb l'objecte del 

present conveni. 

2) Són obligacions de l'ENTITAT: 

Difondre, promoure i donar suport a tots els serveis que consten en el catáleg de 

serveis del Programa "Start-Up Catalonia, xarxa d'acceleradores" de l'Annex i donar-

los a conéixer a les empreses de nova creació del seu ámbit d'actuació. 

Facilitar a ACCIÓ el contacte amb possibles tutors, mentors, consultors i empreses del 

territori que puguin fer incrementar l'ecosistema emprenedor de les acceleradores que 

preveu Programa "Start-Up Catalonia. En aquest cas, l'ENTITAT es posará en 

contacte amb l'equip d'Start-up Catalonia per tal d'acordar quins perfils proposats 

poden ser col.laboradors del Programa, sent la decisió última responsabilitat exclusiva 
d'ACCIÓ. 

Utilitzar les imatges i marques dels programes indicats pel Catalunya Emprén-ACCIÓ, 

a la publicitat gráfica i visual de les actuacions, i en tot cas sempre d'acord amb les 

instruccions d'Start-up Catalonia d'ACCIÓ 

Acollir-se a la política comunicativa que marca aquest Conveni, és a dir, totes les 

accions comunicatives o de difusió del programa han d'estar préviament autoritzades 

per Start-up Catalonia d'ACCIÓ. 

Donar suport a ACCIÓ-Catalunya Emprén en la coordinació de tots els agents del 
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territori implicats en l'ámbit de l'emprenedoria i el creixement empresarial per sumar 

esforços i crear sinergies de col.laboració. 

Ajudar a millorar el programa "Start-Up Catalonia" en tot el que sigui possible 1, per 

tant, tots aquells actes o actuacions no previstos en aquest Conveni que tinguin o 

puguin tenir relació amb l'objecte d'aquest Conveni i/o estiguin adreçades al mateix 

públic objectiu de les Acceleradores, de conformitat amb les indicacions del Catalunya 

Emprén-ACCIÓ. 

ACCIÓ i l'ENTITAT es comprometen a col.laborar en tot moment, d'acord amb els principis de 

bona fe i eficácia en els termes acordats. 

TERCERA.- Seguiment i control de les actuacions 

3.1 Les parts creen una Comissió de Seguiment d'aquest conveni de carácter paritari integrada 

per un mínim d'un representant d'ACCIÓ i un representant de l'ENTITAT amb les següents 

funcions: 

a) Interpretar les cláusules d'aquest conveni, en cas de discrepáncia. 

b) Realitzar el seguiment i control del Conveni. 

c) Resoldre conflictes. 

A les reunions de la Comissió de Seguiment pot assistir, amb veu i sense vot, el personal técnic o 

assessor de qualsevol de les parts quan la seva preséncia es consideri convenient pels seus 

membres. Així mateix, la Comissió determinará les seves própies normes de funcionament, sent 

d'aplicació supletória les normes reguladores del funcionament dels órgans col.legiats que preveu 

la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de régim jurídic i de procediment de les administracions públiques 

de Catalunya. 

De totes maneres, queda expressament regulat que en el moment de les votacions en les 

reunions de la Comissió de Seguiment, el/s vot/s de/Is representant/s d'ACCIO tindrá/n el mateix 

valor que els de l'ENTITAT. A l'hora, ACCIO ostentará la presidéncia de la Comissió de Seguiment 

en cas d'empat, el seu vot será de qualitat. 

La Comissió de Seguiment es reunirá tres vegades l'any, o de forma extraordinária quan així ho 

sol.liciti qualsevol de les parts. 

3.2 Donat que les actuacions de l'acceleradora tindran efecte a tot el territori de la demarcació de 

Tarragona i que es busquen complicitats amb els diferents agents del territori, per dur-les a terme 

l'ENTITAT podrá, a tal efecte, assistir al Comité de gestió de l'acceleradora de la Catalunya Sud 

com expert en la matéria per assessorar en tot alló que sigui necessari. 
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QUARTA.- Informació Confidencial i Protecció de dades 

La informació que les parts es lliurin per al desenvolupament d'aquest Conveni tindrá carácter 

confidencial, a menys que s'acordi expressament el contrari. 

En quant a les dades personals tractades durant l'execució de l'objecte del present Conveni, será 

d'aplicació la Llei 15/1999 de 13 de desembre de 1999, que regula el tractament de dades de 

carácter personal, així com el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el 

Reglament de desenvolupament de la Llei orgánica 15/1999 de 13 de desembre de 1999. 

En aquest sentit, les parts es comprometen específicament a: 

(i) Recavar el consentiment de l'afectat, encara que tácit, durant la captació de dades 

personals per tal de legitimar la cessió mútua de dades. Aquesta cessió es fará 

únicament amb objecte d'acomplir la finalitat per a la que foren recollides. 
(ii) Mantenir el nivell de seguretat de nivell básic de les dades recollides. 
(iii) No aplicar-les ni utilitzar-les amb finalitat diferent a l'objecte del conveni. 
(iv) No comunicar-les, ni per a la seva conservació, a d'altres persones, excepte pel cas 

del supósit recollir en aquesta cláusula. 

(v) Destruir-les o retornar-les a la contrapart en el format i en els suports utilitzats per 

emmagatzemar les dades. 

CINQUENA.- Modificacions 

Qualsevol modificació del contingut d'aquest conveni será acordada per les parts i formalitzada en 
addenda al conveni. 

SISENA. Termini de vigéncla 

El període de vigéncia d'aquest conveni s'inicia a la data de la seva signatura i finalitzará 	de 
juliol de 2015, podent-se prorrogar en la forma i amb les previsions que estipulin ambdues parts 

mitjançant les corresponents addendes, per escrit, i s'incorporaran al present Conveni. 

SETENA.- Causes de resolució 

El conveni es resoldrá per les següents causes: 

a) Per acord mutu de les parts. 

b) Per finalització de les actuacions previstes. 

c) Per resolució quan s'incompleixin les obligacions establertes en aquest conveni per 

qualsevol de les parts, amb acreditació prévia de la part denunciant. 
d) Per l'expiració del temps de vigéncia. 
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e) Per si fos impossible o innecessária l'execució del conveni per qualsevol causa. 
f) Per les causes generals establertes a la legislació vigent. 

La part que proposi resoldre el conveni ho haurá de comunicar a l'altra part per escrit amb un mes 
d'antelació. 

VUITENA.- Jurisdicció 

Per a qualsevol qüestió o divergéncia que pugui sorgir entre les parts sobre la interpretació o 

incompliment de les cláusules d'aquest conveni, les parts ho hauran de solucionar de mutu acord 

en el si de la comissió de seguiment i, si és el cas que no s'arriba a un acord, les parts se 

sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la Ciutat de Barcelona, renunciant expressament 
a qualsevol altre fur. 

I en prova de conformitat, les parts signen el present document, per duplicat, a un sol efecte, en el 
lloc i data que figuren a l'encapçalament. 

Hble. Sr. Felip Puig des Dr. Josep Pallar' s Marzal 

Agéncia per a la Co 

l'Empresa 
etitivit 	t de Universitat R 	ira i Virgili 
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Annex: Catáleg de serveis de la xarxa d'acceleradores "Start-up Catalonia" 

L'ENTITAT que acull l'Acceleradora disposará del següent catáleg de serveis del Programa Xarxa 

d'Acceleradores "Start-up Catalonia" per a les empreses start-ups, de conformitat amb tot alló 

establert en el Conveni i en tots els seus annexes: 

• Tutorització: Al Ilarg de sis (6) mesos, des de l'entrada en el programa, les start-up 

comptaran amb un tutor que els ajudará en la realització i implementació del pla de 

creixement. En aquest període l'empresa disposará d'aquest assessorament, per 

un total de 40 hores. Cada start-up podrá seleccionar el tutor que més Ii convingui 

de la xarxa de tutors del Programa. Juntament amb ell fixará els objectius de 

creixement a assolir i el pla d'actuació corresponent. El tutor és la persona que 

guiará l'start-up al Ilarg del programa, orientant a l'equip en l'execució del pla 

d'actuació i actuant de facilitador de recursos i contactes en la mida del possible. 

• Mentoring: el programa Start-up Catalonia posa a l'abast de les start-ups una xarxa 

de mentors, amb qui poden sol.licitar trobar-se en diferents moments del programa. 

Els mentors són reconeguts empresaris i/o directius amb acreditada experiéncia en 

el món empresarial, bé en la creació d'empreses, en la direcció de grans empreses 

multinacionals o empresaris d'éxit amb empreses própies. Els mentors aportaran la 

seva visió a les start-ups perqué aquestes puguin tenir en compte punts de vista i 

elements de reflexió valuosos en els moments de valor del seu projecte 

empresarial, quan han de prendre decisions estratégiques i contrastar enfocaments 

empresarials. 

• Activitats de networking: l'acceleradora realitzará diferents activitats de networking 

adreçades a les empreses del seu territori en les que podran participar de forma 

prioritária les start-ups que formin part del programa d'acceleració. 

• Demo Days: es duran a terme fins a tres Demo Days en els ámbits que s'indiquen a 

continuació. Les empreses participants hauran de participar en, al menys, un 
d'aquests tres demo days. 

• Estratégia empresarial: les start-ups hauran de saber explicar en un termini 

curt de temps el seu enfocament estratégic davant un seguit d'empresaris 

del territori que hi donaran el seu feedback. 

• Finançament: les start-ups s'exposaran davant de professionals relacionats 

amb el món de la inversió privada i explicaran el seu projecte empresarial. 
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• Internacionalització: les start-ups es reuniran amb professionals dels 

mercats interessants per conéixer els aspectes a tenir en consideració de 

cara a obrir en aquell lloc de destí. 

• Capacitació dels equips emprenedors: programa de capacitació dels equips 

emprenedors amb un enfocament práctic, per revisar i dominar els aspectes clau de 

l'empresa. L'objectiu és reduir al máxim el període de validació del producte/servei i 

d'arribada al mercat i aconseguir que els equips promotors es capacitin per 
executar un pla de creixement per a l'empresa. 

Aquesta capacitació dels equips emprenedors s'ha d'estructurar en els següents 
blocs: 

a) Capacitació en gestió empresarial: a través de la metodologia Lean Start-Up o 

similar. L'objectiu és donar a conéixer eines, conceptes i metodologies que 

facilitin a les empreses la reducció del temps i la inversió necessária per obtenir 

la validació del client i la conseqüent arribada al mercat. 

b) Capacitació en l'ámbit del finan9ament: per entendre les variables clau a 

controlar en la gestió financera i per preparar els equips promotors per trobar i 

negociar amb possibles inversors, en cas que aquesta sigui l'opció seleccionada 
per l'empresa. 

c) Equip: Per a qué l'emprenedor pugui formar i liderar l'equip humá necessari. 

d) Capacitació en les ventes: suport orientat a desenvolupar una estratégia de 

márqueting i vendes integrada en el pla de creixement. 

e) Sectorialització: adquirir informació i coneixement sobre el sector de l'empresa 

en qüestió així com conéixer les seves tendéncies i exemples de bones 
práctiques d'estratégia i de gestió. 
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