RESOLUCIÓ D’ACREDITACIÓ D’ENTITATS TECNIO

GENERALITAT DE CATALUNYA

Vista la sol·licitud presentada a l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (en endavant ACCIÓ),
d’acord amb allò que disposa la Resolució EMC/3304/2019, de 29 de novembre (DOGC núm. 8019 de
9.12.2019), per la qual s'estableixen els requisits i un procediment d'acreditació de les entitats
TECNIO per al període 2020-2023.
Atesa la verificació del compliment dels requisits establerts en la citada resolució per cadascun dels
sol·licitants en les diferents tipologies d’entitats;
Atesa la proposta de resolució de la Comissió de validació i segons el que disposa l’article 6 la
Resolució,

RESOLC
Primer.- Acreditar a Grup de Transferència de Tecnologia d’IQS (IQS Tech Transfer), amb NIF
G58022849, com entitat TECNIO d’Acció.
Segon.- Les entitats TECNIO acreditades han de complir totes les condicions de col·laboració que
consten a la RESOLUCIÓ EMC/3304/2019, de 29 de novembre, per la qual s'estableixen els requisits i
un procediment d'acreditació de les entitats TECNIO per al període 2020-2023; i la política de
comunicació i protecció de dades establerta a l’article 11 de la citada Resolució.
Tercer.- De conformitat amb l’article 7 de la Resolució EMC/3304/2019, de 29 de novembre, les
entitats TECNIO acreditades ho seran fins el 31 de desembre de 2023, a comptar des de la data de
notificació a l’entitat acreditada d’aquesta resolució, tret que concorri alguna causa de revocació.
Quart.- Les entitats TECNIO podran veure revocada la seva designació de conformitat amb
l’establert a l’article 10 de la Resolució EMC/3304/2019, de 29 de novembre.
Cinquè.- Aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot impugnar davant l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la
seva notificació, sens perjudici que, potestativament, es vulgui interposar recurs de reposició en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, de conformitat amb els articles 46
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i 77 de la
Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
respectivament.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a la part interessada.
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L’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (en endavant, ACCIÓ), com a responsable del tractament de les mateixes, l’informa que les seves dades han
estat recollides amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud d’acreditació així com per oferir-li informació per mitjans electrònics sobre els serveis de
similar naturalesa que aquesta entitat ofereix. L’informem també que les seves dades podran ser objecte de cessió a d’altres entitats amb l’única finalitat
de poder complir amb la seva sol·licitud. ACCIÓ l’informa que té subscrits acords de confidencialitat i privacitat conforme la normativa de protecció de
dades amb aquestes terceres entitats, així com amb els proveïdors de serveis que suporten la gestió de la seva sol·licitud. ACCIÓ l’informa també que vostè
podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició adreçant un escrit al correu electrònic dades.accio@gencat.cat o
enviant un escrit a la nostra adreça postal, Passeig de Gràcia, 129 08008 de Barcelona. Per més informació sobre el tractament de les seves dades pot
dirigir-se al següent enllaç: http://www.accio.gencat.cat/avis-legal
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