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0.

CARTA DEL PRESIDENT
Benvolguts companys de Clúster,
Em plau presentar-vos la memòria d’activitats de l’exercici 2017. Un any on hem consolidat el
nostre projecte, reivindicant la nostra tasca centrada en el foment de la competitivitat i la
generació de negoci en l’àmbit TIC.
L’any 2017 ens ha servit per fer créixer la nostra massa associativa, tot arribant als 600 milions
d’euros en facturació agregada. Hem enfortit les sinèrgies en l’àmbit TIC i en el mapa de
Clústers catalans sota el paraigües del programa Catalonia Clústers d’ACCIÓ. També hem
fomentat la nostra vocació de col·laboració europea en el marc del projecte Neptune de la
Comissió Europea.
Tot plegat ens ha permès iniciar 8 projectes de recerca i innovació tecnològica al llarg del 2017,
que ens permeten situar-nos al capdavant dels nous reptes de futur que ens planteja la
revolució tecnològica. D’aquesta manera, hem propulsat projectes en àmbits com l’aplicació
de la tecnologia blockchain en l’àmbit sanitari, l’analítica de dades o la millora en l’experiència
de l’usuari, entre d’altres.
La nostra vocació europea també s’ha vist reflectida en el nou conveni de col·laboració amb
el Pôle Systematic (ecosistema digital de la regió de París), que ens permetrà dibuixar noves
oportunitats tecnològiques que ajudin al foment de la competitivitat del teixit empresarial
català.
Iniciem el 2018 amb la voluntat de fomentar la nostra interacció amb la resta de Clústers, tant
a nivell català com europeu. Volem seguir impulsant la internacionalització de les nostres
empreses associades i fomentar accions d’aproximació de la demanda a la oferta.
Des del Clúster Digital estem convençuts que el creixement i la innovació requereixen d’una
col·laboració estreta i sincera entre empreses i persones. Per això, també volem encarar
aquest nou exercici en la creació d’un context de col·laboració que permeti el foment d’un
suport mutu i de l’enfortiment del sector TIC català.
La revolució digital en què ens trobem immersos propiciarà temps de canvis i oportunitats per
al sector tecnològic i digital de Catalunya. Des del Clúster Digital volem estar preparats per
esdevenir un punt de trobada en l’àmbit TIC català i convertir-nos en una eina eficaç per a
l’enfortiment del nostre teixit empresarial i el foment de la innovació.
Vull agrair la vostra tasca que permet que el Clúster Digital segueixi creixent, dia a dia, i
aprofito per animar-vos a seguir treballant, innovant i teixint complicitats en un 2018 on
s’albiren encara més projectes!
Albino Campo
President
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1. INTRODUCCIÓ
El Clúster Digital de Catalunya és un espai de trobada, de col·laboració i de xarxa format per
un grup d’empreses, entitats i grups de recerca amb un nexe d’unió: les TIC.
Agrupant start-ups, primes, grans empreses i altres entitats, l’objectiu del Clúster Digital passa
per impulsar la competitivitat del sector TIC català, tot potenciant una nova cultura
empresarial basada en la col·laboració i la innovació oberta.
Mitjançant la promoció d’iteracions intensives i la compartició d’eines i experiències, el Clúster
Digital aporta coneixement als seus integrants sobre els reptes i tendències clau del mercat
per alinear-se i posar en valor les pròpies estratègies i generar noves oportunitats de negoci.
Finalment, cal destacar que el 2017 ha esdevingut un any cabdal per a la política de clústers
de Catalunya, la qual ha celebrat el seu 25è aniversari. Un any en què el Clúster Digital de
Catalunya ha aconseguit fomentar sinèrgies en l’àmbit TIC i en el mapa de clústers, i tirar
endavant nous projectes innovadors.

Missió del Clúster Digital
Catalitzar els recursos del sector TIC català multiplicant les seves capacitats
individuals i aprofitant les sinergies existents entre els agents, contribuir al
desenvolupament de les empreses, augmentant la seva competitivitat i volum de
negoci amb nous productes i serveis intensius en coneixement i alt valor afegit, així
com posicionar el clúster i els seus membres com a referència d’innovació
col·laborativa a nivell nacional i internacional.

Visió del Clúster Digital
Ser un espai de referència a Catalunya en l’àmbit de les TIC per la seva capacitat
per establir vincles de col·laboració i instruments de desenvolupament apropiats
entre els agents TIC (empreses PIMES i grans, universitats, centres d’R+D+i) amb
les administracions, amb altres sectors i la societat, en general, i per la seva
capacitat per maximitzar l’aprofitament de recursos per a l’impuls i
desenvolupament de projectes en R+D+I que busqui l’excel·lència en àmbits TIC
prioritaris.

Objectius del Clúster Digital
Fomentar la cultura de la competitivitat i de la col·laboració Generar projectes i
incrementar el volum de capital tecnològic i de negoci TIC dels membres.
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Serveis i beneficis del Clúster Digital
El Clúster Digital, mitjançant diverses accions, genera un seguit d’avantatges als seus associats
amb l’objectiu de millorar la competitivitat en l’àmbit TIC i fomentar la generació de negoci.

Serveis per als membres de l’entitat:
• Organització i difusió d’esdeveniments per a l’impuls del sector TIC.

• Identificar, canalitzar i difondre les oportunitats que existeixen en el sector

TIC.
• Establir interrelacions entre agents TIC i d’altres sectors (Interrelació Oferta i

demanda TIC)
• Impuls i creació de projectes col·laboratius.
• Realització de Seminaris especialitzats.
• Creació d’espais de networking diferencials per a les empreses TIC.
• Facilitar la valorització tecnológica i nous models de negoci.
• Participació en projectes R+D+I propis.
• Estimular la internacionalització.

Beneficis per als membres de l’entitat :
• Presència en un ecosistema d’innovació TIC.
• Trobar fonts d’acceleració (suport finançament, etc) de la R+D+I propia.
• Networking privilegiat i accés a información d’interès i específica del sector

TIC.
• Posicionament I major visiblitat de marca com a empresa del sector TIC.
• Increment del teu negoci.
• Integració i participación en nous models de negoci TIC.
• Trobar nous clients, proveïdors i partners.
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Organismes de governament
El Clúster Digital, constituït com a entitat jurídica pròpia el 2015, disposa dels seus propis
òrgans de gestió i govern. En aquestes condicions, s'estructura a través de la Junta Directiva,
el Consell Assessor i l’Assemblea general.

Assemblea General
L'Assemblea General és l'òrgan sobirà del Clúster Digital
i està integrada per tots els membres de l'associació, que
en formen part per dret propi i irrenunciable. Va tenir lloc
el 8 de febrer i en el seu marc es va aprovar tant la gestió
de l’any anterior com el Pla d’Accions que ha guiat les
actuacions de l’associació al llarg del 2017.

Consell assessor
El Clúster Digital disposa d'un Consell Assessor, òrgan
que es reuneix bimensualment amb l'objectiu de
determinar i avaluar les línies d'acció del clúster. Al llarg
de 2017, el Consell Assessor ha mantingut la seva funció
consultiva en decisions estratègiques de l’associació i
s’ha reunit en 6 ocasions: 01/02, 28/03, 24/05, 12/07,
21/09 i 29/11.

Junta Directiva
Amb un total de 6 reunions distribuïdes al llarg de
l’exercici, la Junta Directiva ha regit i administrat
l’associació. Les reunions s’han realitzat el 24/01, 21/03,
17/05, 05/07, 19/09 i 29/11.
La Junta directiva també s’ha encarregat de representar
el Clúster Digital davant d’organismes oficials.

Xifres actuals del Clúster Digital

+ 45

9

600 M€

empreses associades

Projectes en curs

de facturació
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2. CERTIFICACIONS DEL CLÚSTER
Bronze Label
Des del seu compromís i esforç per
l’excel·lència, el Clúster Digital disposa de
l’European Cluster Excellence Initiative
Bronze Label Certificate, emès per
l’European Secretariat for Cluster Analysis.

Homologació AEI (AGRUPACIÓ EMPRESARIAL INNOVADORA)
L’associació és Agrupació Empresarial
Innovadora (AEI), homologació reconeguda
pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme,
necessària per a l’accés dels seus membres
als ajuts a la competitivitat de les Petites i
Mitjanes Empreses.

Programa Catalunya Clústers
Enguany, el Clúster Digital ha renovat la
seva pertanyença al Programa Catalunya
Clústers, impulsat per la Direcció General
d’Indústria de la Generalitat de Catalunya.
Pertànyer al programa Catalunya Clústers
garanteix la satisfacció d’un mínim de
requisits i accés a una sèrie de serveis, entre
els quals:
•
•
•

•

Orientació estratègica
Capacitació de clústers managers
Tutoria i assessorament en matèria
de cooperació internacional i
innovació.
Activitats de Networking

Així mateix, permet formar part d’un
ecosistema de 30 clústers catalans,
representatius de més de 1500 empreses
del territori i establir-hi relacions basades
en la recerca de la competitivitat per als
nostres membres.
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3. ACORDS I COL·LABORACIONS
En el marc de la pertanyença de l’entitat al programa Catalunya Clústers d’ACCIÓ, el Clúster
ha participat a la Missió internacional de Clúster Managers a Singapur, per un costat, i a la VI
Immersió Estratègica de Clúster Managers, per l’altre:

Missió internacional de Clúster
Mànagers a Singapur
Del 08/05/2017 al 12/05/2017 el Clúster
Digital va participar en la missió
internacional de Clúster Managers a
Singapur

VI Immersió Estratègica de
Clústers Managers
Els dies 6 i 7 de juliol del 2017 el Clúster
Digital va participar en la VI Immersió
Estratègica de Clústers Managers.
Col·laboració amb ACCIÓ

Així mateix, es va signar un conveni de col·laboració amb Pôle Systematic, amb l’objectiu
d’identificar i treballar conjuntament en projectes europeus.

Signatura de Conveni de
Col·laboració entre el Clúster
Digital i Pôle Systematic
(ecosistema digital regió de París)
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4. PROPOSTA DE VALOR
Generació de coneixement
Introducció
Una de les línies estratègiques que conformen el Pla Estratègic del Clúster Digital fa referència
a fomentar les condicions òptimes per a l’estímul de la innovació i la recerca entre empreses
i agents que en són membres.
Per això, el Clúster Digital organitza i participa en accions que permetin compartir experiències
i coneixement al voltant de les temàtiques TIC amb major projecció.
Aquesta línia estratègica del Clúster Digital pretén aportar coneixement als seus integrants
sobre els reptes i tendències clau del mercat, per alinear-se i posar en valor les pròpies
estratègies.
Durant el 2017 el Clúster Digital ha desenvolupat les següents activitats:
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Activitats realitzades

CAFÈ TIC “Blockchain, Tecnologia
i Aplicacions”
El 31/05/2017 el Clúster Digital va
organitzar un Cafè TIC centrat en la
tecnologia Blockchain i el seu impacte
en les empreses i el mercat.

Data | 31/05
Assistents | 14

Visita al supercomputador Mare
Nostrum al BSC
El 13/12/2017 el Clúster Digital va
participar en una visita al
supercomputador Mare Nostrum al
Barcelons Supercomputing Center
(BSC).
Data | 13/12
Assistents | 10

Presentació Informe “Estratègia
de mercat de CiberSeguretat”
El 13/07/2017 el Clúster Digital va
participar en la presentació de l’Informe
“Estratègia de mercat de Ciber
Seguretat” en el marc del Grup de
Treball en Ciberseguretat.
Data | 13/07
Assistents | 11
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Generació d’oportunitats de negoci
Introducció
Des del Clúster Digital de Catalunya treballem per generar oportunitats de negoci en l’àmbit
TIC amb els seus associats a través de la detecció de noves oportunitats de negoci, de la
creació de sinèrgies i de la promoció de projectes col·laboratius.
Es parteix d’una doble perspectiva: promoure la generació de projectes entre i amb empreses
TIC i promoure la generació de projectes entre empreses TIC i companyies i/o agents d’altres
sectors econòmics amb necessitats tecnològiques.
Les activitats generades en aquest àmbit estratègic responen als següents objectius específics:

•

Promoure i establir interrelacions entre empreses i entitats TIC i altres sectors.

•

Impulsar i crear espais per al desenvolupament de projectes col·laboratius a través de
la integració i participació en plataformes col·laboratives d’intercanvi d’informació.

•

Activar sessions de pol·linització creuada del Clúster Digital amb altres sectors i clústers
sectorials per fomentar la interrelació entre oferta i demanda.
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Activitats realitzades

Sessions Interclúster amb Clúster
HealthTech
El 22/11/2016, el 26/01/2017 i el
12/04/2017 es van celebrar sessions
Interclúster amb Clúster Health Tech de
tecnologies mèdiques per promoure la
competitivitat del sector de les
tecnologies de la salut a Catalunya,
centrada
principalment
en
la
ciberseguretat.
Data | 22/11/16 Assistents | 27
Data | 26/01

Assistents | 09

Data | 12/04

Assistents | 20

Sessions Cross Sectorial Sector
TIC-Sector Industrial
Agroalimentari
El 13/12/2016, el 02/02/2017 i el
07/03/2017 es van celebrar les sessions
Cross Sectorial Sector TIC – Sector
Industrial Agroalimentari encarada a
trobar solucions innovadores que
s’adaptin al canvi de tendències del
consumidor.
Data | 13/12/16 Assistents | 27
Data | 02/02

Assistents | 10

Data | 07/03

Assistents | 20
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Interclúster Digital - CWP
El 20/04/2017, el 17/05/2017 i el
13/06/2017 es van celebrar sessions
Interclúster amb CWP (sector de l’aigua).
El 22/06/2017 i el 29/06/2017 es van
realitzar reunions temàtiques.

Data | 20/04 Assistents | 22
Data | 17/05 Assistents | 08
Data | 13/06 Assistents | 11

Sessions Interclúster amb el
Clúster Indescat de l’esport
El 25/10/2017 i el 21/11/2017 es van
celebrar sessions Interclúster entre el
Clúster Digital i el Clúster Indescat de
l’esport.
Data | 25/10 Assistents | 22
Data | 21/11 Assistents | 09
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Generació de projectes i oportunitats de finançament
Introducció
El Clúster Digital dona suport a les seves empreses associades per tirar endavant nous
projectes innovadors, generar oportunitats de finançament i preparar i presentar projectes a
diferents línies de subvenció.
Concretament, es pretén donar suport tècnic i assessorament per a que els projectes que es
generin en el marc del Clúster puguin obtenir finançament extern amb càrrec a fons nacionals,
comunitaris i/o d’organismes multilaterals. Així, el Clúster Digital posa a disposició dels seus
membres que hagin demanat aquest suport un servei de recursos tècnics especialitzats en
aquesta tasca.
Al llarg del 2017 hem realitzat trobades i hem participat en jornades al voltant de diversos
programes d’ajuts:

1. Suport a Agrupacions Empresarials Innovadores - AEI 2017 (Ministeri d’Energia,
Turisme i Agenda Digital, MINETUR).
2. Reforç de la Competitivitat-IRC 2017 (ACCIÓ, Generalitat de Catalunya)
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Activitats realitzades

Ajuts suport AEI
El Clúster Digital va rebre finançament
dels Ajuts de suport AEI per a la millora
de la competitivitat de les PIME per a
projectes que tracten diverses qüestions
com la cadena de fred en aeroports, de
blockchain
en
l’àmbit
salut,
desenvolupament d’un Marketplace 4.0
i gestió de purins (liderat per FEMAC)

Projectes finançats:

Block Chain Salud
Estudi de la viabilitat per a la implementació de tecnologia
BlocChain al sector de la salut per a la gestió oberta i securitzada
de la identitat de pacients i dispositius.
Empresa del Clúster participant: KONODRAC&AVASCLOUD

Cool Airport System
Estudi de la viabilitat per al manteniment de temperatura
controlada als aeroports per als sectors químic-farmacèutic i
d’alimentació a través de l’anàlisi de dades en punts crítics de
distribució i càrrega.
Empresa del Clúster participant: GPA&ENIDE SOLUTIONS

Marketplace Habilidators 4.0
Estudi de viabilitat per a una Plataforma Marketplace
d’Habilitadors Tecnològics de la Indústria 4.0

MarketPlace Manure (Clúster Digital com a participant)
Empresa del Clúster participant: Nexus Geographics&Cl
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Iniciatives de Reforç a la
Competitivitat 2017-ACCIÓ
Les iniciatives de reforç a la
Competitivitat 2017-ACCIÓ han atorgat,
al llarg del 2017, finançament a dues
iniciatives del Clúster Digital.
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Generació d’oportunitats d’internacionalització
Introducció
El Clúster Digital organitza i participa en activitats dirigides a millorar el posicionament del
Clúster Digital i de les seves empreses associades a nivell internacional. Aquesta tasca
d’internacionalització es realitza través de l’organització d’actes propis de rellevància
internacional, o a través de la participació en actes amb l’objectiu de representar les empreses
del Clúster i donar a conèixer els seus productes, així com explorar possibles projectes futurs
o vies de col·laboració i finançament.
D’aquesta manera, es contribueix al posicionament a través d’una major cooperació
internacional i d’intercanvi de bones pràctiques entre clústers.
En la tasca d’internacionalització realitzada pel Clúster Digital destaca la participació, de la mà
d’Eurecat, en el projecte Neptune -innovació en l’economia del Blue Growth-, en el marc del
Programa de Finançament Europeu Horizon 2020 -Línia Innosup-. Un programa adreçat a
petites i mitjanes empreses i emprenedors i en col·laboració amb 14 clústers europeus.
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Activitats realitzades:

Projecte NEPTUNE
El Clúster Digital va participar, durant el
2017 i de la mà d’Eurecat, en el Projecte
Neptune, que va finançar 5 projectes
amb un import total de 240.000 euros,
fet que ha permès que les empreses
catalanes hagin pogut desenvolupar
projectes de recerca i innovació amb
altres empreses europees.
Un total de 3 empreses del Clúster Digital
han
participat
amb
projectes
innovadors.
Geonumerics ha rebut finançament per
a un projecte en l’àmbit de la cartografia
digital d’alta resolució; Fctecnics per a un
projecte en l’àmbit del tractament de
l’aigua i Sparsity Tecnologies per a
l’optimització de rutes marítimes.
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Posicionament i visibilitat
Introducció
El Clúster Digital pot facilitar que les empreses membre puguin estar presents en certes
jornades o bé representar el conjunt del Clúster TIC en determinats entorn per posicionar la
marca Clúster Digital i els seus agents membres. D’aquesta manera es potencia el
posicionament i es contribueix a esdevenir referència en el sector TIC.
Pel que fa el 2017 destaca pel projecte Big Data Catalonia, una iniciativa promoguda pel
Centre d’Excel·lència de Big Data de Barcelona i el Clúster Digital de Catalunya, amb el suport
de la Generalitat de Catalunya mitjançant SmartCatalonia, i que té l’objectiu d’impulsar la
cultura de les dades i dinamitzar aquest sector.
Big Data Catalonia vol identificar totes les empreses i agents que hi ha en la cadena de valor
de l’economia de les dades a Catalunya per crear sinèrgies i promoure el país com un dels
principals pols d’activitat del sector a Europa.
Altres activitats en aquest camp han consistit en una jornada d’interacció amb clústers de
Navarra i el País Basc i una jornada conjunta amb ACCIÓ al voltant del plantejament competitiu
del Clúster, dels seus objectius i projectes.
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Activitats realitzades

Jornada ACCIÓ plantejament
competitiu posicionament i
visibilitat
El 22/11/2017 el Clúster Digital va
participar en una jornada sobre
competitivitat on es va presentar
davant de més de 100 empreses.
Data | 22/11
Assistents | 60

Interclústers Euskadi, Navarra i
Catalunya
El 29/03/2017 el Clúster Digital va ser
present a la jornada “Interclústers
Euskadi, Navarra i Catalunya”.
Data | 29/03

Presentació de la 1a sessió de la
Iniciativa Big Data Catalonia
El 26/10/2017 el Clúster Digital va
participar en la primera sessió de la
iniciativa Big Data Catalonia.
Data | 26/10
Assistents | 50
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6. COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ
Introducció
El Clúster Digital és conscient de la transcendència de la comunicació i difusió a l’hora de fer
arribar, tant als seus associats, com a l’opinió pública, la tasca realitzada per al foment de les
TIC a Catalunya.
Per això, el Clúster Digital fa ús de diverses eines per a la disseminació de la seva actualitat
entre els seu associats i amb àmbits externs:
1. Pàgina web.
2. Butlletí mensual.
3. Xarxes socials: Twitter i Linkedin.

Pàgina web
El web del Clúster Digital és l’espai de referència per a la comunicació i difusió de la seva
actualitat. Al llarg del 2017 s’hi ha publicat contingut d’actualitat en l’àmbit TIC a Catalunya,
com ara notícies o convocatòries lligades a l’evolució del projecte Neptune. També s’han
publicat entrevistes als responsables dels nous membres del Clúster Digital.
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Butlletí mensual
El Butlletí mensual és la newsletter del Clúster, que difon entre els seus associats. Té una
periodictat mensual i inclou un resum extens de l’activitat del Clúster Digital del mes anterior.
Inclou apartats amb notícies destacades, informació sobre esdeveniments passats i futurs, així
com informació sobre eines de finançament per a empreses. Al llarg del 2017 s’han difós un
total d’onze Butlletins informatius del Clúster Digital
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Xarxes socials
El Clúster Digital fa ús de les xarxes socials per donar a conèixer les seves activitats i difondre
informació d’actualitat i d’interès en l’àmbit TIC. Concretament, el Clúster Digital difon
continguts, tant propis com externs, a Twitter i Linkedin.
Twitter
Seguidors: 1.256 (189 nous seguidors al llarg del 2017)

Linkedin
Seguidors: 76 (36 nous seguidors al llarg del 2017).
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7. ANNEXES
Annex I. Informació de les empreses membre del Clúster Digital
A continuació s’adjunta taula descriptiva de les entitats que conformen el Clúster Digital:

LOGO

DESCRIPCIÓ
Barcelona Activa, integrada en la gerencia
de Empleo, Empresa y Turismo, es la
organización responsable de impulsar el
desarrollo económico de la ciudad,
diseñando y ejecutando políticas de
empleo para toda la ciudadanía, y
favoreciendo el desarrollo de una
economía diversificada y de proximidad.
Las actividades del Grup AIA se centran
en la generación de productos y soluciones
informáticas para ofrecer mejoras
innovadoras y de alto valor añadido a
problemas complejos de los clientes y del
mercado basándose en la aplicación real
de metodologías de Inteligencia Artificial.
Costaisa es una compañía especializada en
salud que desde hace más de 45 años
ofrece servicios de consultoría y
soluciones en estrategias de negocio,
tecnologías de la información y de la
comunicación, desarrollo de aplicaciones
y externalización de servicios.
Eurecat (Centre Tecnològic de Catalunya)
es un centro tecnológico que ofrece al
tejido empresarial servicios de I+D
aplicado, servicios tecnológicos,
consultoría tecnológica, formación de alta
especialización, desarrollo de productos y
servicios innovadores y promoción y
difusión de la innovación tecnológica.
Consultora tecnológica especializada en la
gestión de la información corporativa,
gestión y protección de la información de
las organizaciones. Acompaña a las
organizaciones en la gestión inteligente y
segura de la información de sus
plataformas digitales.
Fhios suma 20 años de experiéncia
trabajando en proyectos de referencia en el
mundo digital. El personal de FHIOS está
formado por diferentes perfiles de
profesionales: especialistas de márketing
online, comercio electrónico, tecnología,
outsourcing, servicios gestionados,
estrategia IT.
La facultad de informática de la UPC
proporciona enseñanza superior de
ingeniería informática a sus alumnos,
apoyando las clases con la posibilidad de
prácticas en empresas del sector.

NOM I PÀGINA WEB

Barcelona Activa
www.barcelonactiva.cat

Grupo AIA
www.aia.es

Androme
www.costaisa.com

Bdigital
www.bdigital.org

Davinci
www.davinci-ti.es

Fhios
www.fhios.es

FIB – UPC
www.fib.upc.es
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DESCRIPCIÓ
Soluciones TI: Pasando por el desarrollo,
el diseño y la integración.
Redes y Comunicaciones: Somos
integradores de sistemas con un alto
conocimiento del mercado, con gran
capacidad técnica.
Seguridad TIC: Garantizando la
protección que necesita en su negocio.
Consultoría: Realizando estudios de sus
necesidades, análisis de la evolución y
propuestas de mejora.
El Instituto de Investigación en
Inteligencia Artificial (IIIA) es un centro
dedicado a la investigación en Inteligencia
Artificial (IA) perteneciente al Consejo
Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC). Los temas de investigación son:
Sistemas de Aprendizaje, Agentes
Inteligentes, Razonamiento Lógico y
Búsqueda, Mercados Electrónicos, Robots
Autónomos, Música con IA.
Ilimit es un proveedor de servicios
tecnológicos y de telecomunicaciones
dirigido a empresas. Fundada en el año
1995, cuenta actualmente con más de
1.000 clientes y una infraestructura
consolidada de Centro de Datos y Redes
IP propias.
Empresa de consultoría aeroportuaria y
márqueting para compañías aereas,
aeropuertos e instituciones.
Grup SERHS toma actuación en seis áreas
de negocio: distribución y logística
(productos perecederos y no perecederos);
turismo y viajes, hoteles, gestión y
producción alimentaria; proyectos y
equipamientos, servicios y nuevas
tecnologías.
Nexus Geographics fue fundada en 1997.
Actualmente está compuesta por un
equipo de 40 especialistas geógrafos,
cartógrafos e ingenieros informáticos
altamente cualificados, que dedican su
actividad profesional a innovar en el uso
práctico de la información geográfica y a
facilitar su adaptación por parte de
nuestros clientes para incrementar su
eficacia.
Oracle es una empresa estadounidense de
software corporativo. La empresa
desarrolla, fabrica, comercializa,
distribuye y suministra software de base
de datos y middleware, así como software
de aplicaciones.
Desarrollo y despliegue de las TIC dentro
del sector marítimo- portuario. Sus
soluciones se basan en plataforma para
proveer e-Services, Productos de
desarrollo propio y Servicios
Profesionales (consultores, ingenieros,
analistas, programadores)

NOM I PÀGINA WEB

ICA
www.grupoica.com

IIIA
www.iiia.csic.es

ilimit
www.ilimit.com

GPA
www.gpa.aero

Migjornser
www.serhs.com

Nexus Geographics
www.nexusgeographics.com

Oracle
www.oracle.com

Portel
www.portel.es
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NOM I PÀGINA WEB

Empresa del sector TIC especializada en
Informática Gráfica, con dos líneas de
negocio. A) Integradores de soluciones
Cad, Cam, Gis, ofreciendo los servicios de
formación, consultoría, implantación,
soporte, mantenimiento y outsourcing. B)
Desarrolladores de soluciones y proyectos
en los campos de la Gestión de Territorio
y de la Industria.

Seys
www.seys.es

Empresa global que ofrece servicios de
telecomunicaciones, así como productos
tecnológicos para empresa y particulares.
Creación y gestión de soluciones de
comercio electrónico a medida.
Experiencia de compra online y
omnicanal.
Desarrollo y comercialización de software,
dispositivos y servicios de ciberseguridad,
como firewalls, antivirus, prevención de
intrusiones y seguridad en dispositivos de
usuario, entre otros.
Solución omnicanal de analítica y
marketing digital para personalizar la
experiencia de compra y mejorar el
impacto del marketing en los espacios
físicos.
Ingeniería de software avanzado, expertos
en tecnologías de Big Data, analítica
predictiva y seguridad, con una plataforma
tecnológica propia para incorporar
fácilmente prestaciones de inteligencia y
seguridad en las aplicaciones de nuestros
clientes.
Alinear ciberseguridad con estrategias de
negocio. Análisis y gestión de
vulnerabilidades de activos digitales.
Monitorización y gestión de servicios de
seguridad cloud.
Soluciones en Automatización, Control
industrial e Ingeniería de procesos.
Soluciones de gestión de contenidos
audiovisuales y flujos de trabajo.
Servicios de consultoría y soluciones IT
en las áreas de mobilidad y logística.
Empresa dedicada a servicios de
comunicaciones en la nube, orientada a
ofrecer soluciones de valor añadido.
Empresa especializada en desarrollar
soluciones a medida para cubrir las
necesidades de presencia a Internet: ofrece
servicios de registro de dominios y
alojamiento web dirigidos a todo tipo de
clientes.
Empresa de servicios gestionados de
hosting, e-mail y cloud.
Especialistas en mantenimiento de
aplicaciones, desarrollo en J2EE y .NET,

Telefónica
www.telefonica.es

The Etailers
www.theetailers.com

Fortinet
www.fortinet.com

Beabloo
www.beabloo.com

Konodrac
http://konodrac.com/

Ackcent
http://ackcent.com/

Aetech
http://www.aetech.biz/
Ebantic
http://ebantic.com/
Enide
http://www.enide.eu/
Numintec
http://www.numintec.com/

Cdmon
https://www.cdmon.com/ca

Planisys
http://www.planisys.com/es/
Carver
http://carver-as.com/
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NOM I PÀGINA WEB

gestión de la información y expedientes,
movilidad y seguros.
Empresa tecnológica orientada a servicios
cloud.

Ackstorm
http://ackstorm.com/

Empresa dedicada a la creación,
desarrollo, comercialización y explotación
de productos, propios o de terceros, y
servicios en els camps de la tecnología y
de los sistemas informáticos y
especialmente en el área de la gestión de
grandes volúmenes de datos, así como en
la promoción, divulgación y formación
relativa a esta tecnología.

http://www.sparsitytechnologies.com/

Empresa dedicada a la investigación,
desarrollo y comercialización de
dispositivos y soluciones biotecnológicas
para el sector mésdico.

http://www.fctecnics.com/

Empresa dedicada al desarrollo de
software.
Empresa dedicada a servicios de
consultoría e innovación tecnológica.
Empresa dedicada a la investigación y
desarrollo de tecnología en el campo de la
geomática i, en particular, del
posicionamiento y navegación de alta
precisión.
Empresa dedicada a desarrollo de software
y consultoria IT.
Empresa dedicada a investigación,
desarrollo y comercialización de software.
Servicios de gestión de proyectos y
construcción management, y servicios de
altísima calidad en BIM
Empresa dedicada al desarrollo de
soluciones móbiles y productos digitales.
Empresa dedicada a actividades de
programación informática.
Empresa dedicada a la prestación de
servicios de suministro y/o
mantenimiento de equipos de impresión
y/o productes IT de la marca Ricoh y/o de
cualquier otra
marca, así como cualquier otro servicio
sociado.
Ajudar a universitats, Centres de Recerca i
Institucions a desenvolupar plenament el
seu potencial, a través de la col·laboració
professional d’alta qualitat
Centre d’investigació de la Universitat de
Girona especialitzat en Intel·ligència
Artificial, Social Search, Digital
Preservation and Social Currencies

https://www.timtul.com/
http://www.tandem-company.com/

http://geonumerics.es/

https://www.plainconcepts.com/
https://www.licens3d.com/
EiPM
http://www.eipm.es/cat/
http://www.hippo.tech/

http://www.mosaicfactor.com/

http://www.ricoh.es/

http://www.link-sl.eu/

http://www.centreeasy.com/en/
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Empresa dedicada al desenvolupament de
solucions de Business Intelligence
per a la gestió de RRHH

http://www.movework.es/

Empresa dedicada al desenvolupament de
software centrat en la millora de
l’experiència d’usuari al sector retail .

http://www.boiradigital.com/
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Annex II. Resultats de l’Enquesta del Clúster Digital referent al 2017
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Annex III. Quadre d’indicadors
TAULA D'INDICADORS

Resultats Obtinguts
Quantificació resultats

Nº

ACORDS I COL·LABORACIONS

Nº de convenis signats

1

GENERACIÓ DE CONEIXEMENT

Nº d'Activitats

3

Nº Participants

35

Nº d'Activitats

4

Nº Participants Cluster (empreses)

69

Nº Participants Externs (empreses)

43

Nº de Reptes Detectats

32

Nº de Projectes Identificats

4

Nº Projectes Presentats

14

Nº Projectes Finançats

8

Empreses Clúster Digital

8

GENERACIÓ D'OPORTUNITATS
D'INTERNACIONALITZACIÓ

Nº d'Activitats

1

Nº de Projectes

3

POSICIONAMENT I VISIBILITAT

Nº d'Activitats

3

nº Participants

>100

GENERACIÓ D'OPORTUNITATS DE NEGOCI

GENERACIÓ D'OPORTUNITATS DE
FINANÇAMENT

PROJECTES

COMUNICACIÓ

Nº Projectes Europeus

1

Nº Propostes AEI

4

Nº Propostes IRC

2

Butlletins interns

11

Nº Followers Linkedin

76

Nº Followers Twitter
Campanyes Mailchimp

1256
70

41

