10DENCEHISPAHARD,S.L.

B62844725

Dos (2) dominis per la iniciativa 5GBarcelona i
transferència al gestor de dominis de l'ecosistema de
MWCapital

31/03/2021

56,39 €

AADIMATIQ, SLU

B63021299

Traducció a l'anglès de les memòries dels comptes
anuals de la Fundació de l'exercici 2019

10/04/2020

1.401,22 €

AADIMATIQ, SLU

B63021299

Servei de traducció de documents pel Patronat de
MWCapital

30/04/2020

2.810,13 €

AADIMATIQ, SLU

B63021299

Servei de traducció de documents pel Patronat de
MWCapital (pla estratègic i iniciatives COVID)

10/05/2020

321,90 €

AADIMATIQ, SLU

B63021299

Servei de traducció del document intern corporatiu
"Accions COVID-19"

24/05/2020

60,50 €

ABCDM MANAGEMENT SL

B66674599

Coordinació i trasllat de les oficines del MediaTIC al Pier
01: oficina tècnica de producció i planificació dels treballs

30/06/2020

5.166,70 €

ABCDM MANAGEMENT SL

B66674599

Realització de la mudança de tot el material de branding
de l'oficina del MediaTIC al Pier 01

31/07/2020

4.114,00 €

ADELA MARTÍNEZ

12*******

31/12/2020

7.343,49 €

Servei de suport per dedicar-se a la venda de grans
comptes pel programa BDT

AFTER SHARE, S.L.U

B64457427

Servei de programació de contingut interactiu i realitat
augmentada per la zona expositiva de MWCapital al
MWC 2020

05/05/2020

7.183,77 €

ALBA ROVIRA

36******

Servei de revisió del text sobre la documentació produïda
a Espanya sobre el treball en plataformes

31/05/2020

2.904,00 €

ALBERT CANIGUERAL BAGÓ

388******

Participació al grup de treball sobre l'informe "Platform
work in Spain: Literature review and stakeholder
mapping" del programa DFS

15/07/2020

424,00 €

AMAZON ESPAÑA

W0184081H

Compra del llibre "Automating Inequality: How HighTech Tools Profile, Police, and Punish the Poor"

30/04/2020

13,56 €

AMAZON ESPAÑA

W0184081H

P.O. complementària de la compra del llibre "Automating
Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and
Punish the Poor"

30/04/2020

1,51 €

AMT COMUNICACIÓN SL

B64263783

Agència de suport pel projecte "Mobile Talks from Home"

31/05/2020

7.229,75 €

AMT COMUNICACIÓN SL

B64263783

Identificació, testeig i gestió durant els esdeveniments
Mobile Talks from Home d'una plataforma per emisió en
streaming de les sessions de contingut

25/05/2020

6.655,00 €

AMT COMUNICACIÓN SL

B64263783

Identificació, testeig i gestió durant els esdeveniments
Mobile Talks from Home d'una plataforma d'emissió en
streaming per les sessions de contingut

05/05/2020

108,90 €

AMT COMUNICACIÓN SL

B64263783

Servei d'agència de suport pel projecte Mobile Talks from
Home amb motiu de les sessions addicionals

15/06/2020

3.872,00 €

ANTEO ETL GLOBAL, S.L.

B64339088

Servei de gestió adminisitrativa - comptable per la
Fundació

31/05/2020

5.107,41 €

ANTEO ETL GLOBAL, S.L.

B64339088

Servei de gestió administrativa-comptable per la
Fundació administrativo-contable para el mes de Junio

30/06/2020

2.553,71 €

ANTEVERTI CONSULTING SL

B65457806

Servei d'identificació i contractació de ponents d'alt nivell
per l'esdeveniment anual de l'ON5G

30/06/2020

18.089,50 €

ARROYO

41******

Servei de consultoría i redacció de l'informe final del
projecte d'avaluació de l'impacte del COVID a les
plataformes laborals digitals

31/07/2020

3.021,00 €

ARTES Y EVENTOS
PRODUCCIONES ASOCIADAS
SL

B67335919

Mudança de l'oficina MediaTIC a la del Pier 01mudanza
oficina del Mediatic y oficina Pier01.

30/06/2020

6.655,00 €

ASP GLOBAL REPORTS, S.L.

B63577019

Incorporació d'un sistema de gestió documental al portal
de la iniciativa 5GBarcelona

15/05/2020

7.199,50 €

ASSOCIACIÓ DE
PROFESSIONALS TIC DE
CATALUNYA

G67047860

Patrocini de la jornada "Les TIC contra la COVID19:
eines i estratègies per frenar la pandèmia"

30/05/2020

6.050,00 €

BEATRIZ BELMONTE

01******

Assessorament per un informe sobre disseny i inclusió
digital

30/06/2020

5.977,40 €

BIT, SA

A08229171

Servei de formació als formadors dels tallers sobre
estratègia de sensibilització i captació impulsat pel
programa BDT

31/05/2020

7.199,50 €

BIT, SA

A08229171

Formació en noves tecnologíes a l'equip de BDT de
MWCapital

30/08/2020

10.890,00 €

BIWEL SALUD EMPRESARIAL
SL

B55205108

Impuls del programa "Confinament saludable", que inclou
activitats i continguts diaris

30/06/2020

4.840,00 €

BIWEL SALUD EMPRESARIAL
SL

B55205108

Plataforma per la gestió del pla de wellness amb
continguts varis

31/07/2020

3.388,00 €

CAPTIOTECH SL

B65077414

Servei de generació de fitxers sobre informes de
despeses del nou ERP SAP

30/04/2020

1.573,00 €

CARINE DERANGERE

Y34******

Servei d'scouting i divugació pel repte del Civic Lab del
programa DFS

30/04/2020

5.990,00 €

CARINE DERANGERE

Y34******

Suport en la gestió de finalistes del repte i coordinació de
BBDD de la convocatòria Tech & Climate del DFS Lab

15/07/2020

677,60 €

CARLOTA CATALDI

X7******

Servei d'il·lustració gràfica d'un grup de treball sobre el
disseny de sistemes de decisió automàtica

30/06/2020

1.272,00 €

CELER PAWLOWSKY, S.L

B60266798

Servei de transcripció d'entrevistes realitzades en el
treball de camp per l'investigació sobre les plataformes
digitals en el sector assistencial.

30/06/2020

2.178,00 €

CELER PAWLOWSKY, S.L

B60266798

Ampliació del projecte de gestió editorial en castellà dels
informes del Think Tank 2019

31/07/2020

1.834,00 €

CELER PAWLOWSKY, S.L

B60266798

Traducció del castellà a l'anglès d'un text de programa
per la web

31/07/2020

1.815,00 €

CHRYSALIS GESTION SL

B65246514

Suport en la realització de dos workshops, realitzats el 12
de maig i l'11 de juny

12/06/2020

3.388,00 €

CHUK IKEH

54******

Elaboració d'una proposta de solució gràfica i teòria
sobre els reptes relacionats amb el disseny de decisions
automàtiques al sector públic

15/07/2020

3.025,00 €

COOKIE BOX S.L

B64954316

Subministrament de material audiovisual i formació als
talleristes

20/05/2020

6.897,00 €

B64954316

Servei d'adaptació de pantalles al català i pujada i
configuració a la plataforma Taket

15/05/2020

611,05 €

COOKIE BOX S.L

B64954316

Impartició d'un taller aspiracional basat en contingut ja
elaborat i que serveixi de motivació als assistents per
formar-se en professions digitals

30/06/2020

828,85 €

CRUNCHBASE INC

181

Subscripció anual a la base de dades Crunchbase PRO

06/05/2021

1.675,36 €

DAVID MUÑOZ

204******

Participació al grup de treball sobre l'informe "Platform
work in Spain: Literature review and stakeholder
mapping" del programa DFS

15/07/2020

484,00 €

DIGITAL RIVER IRELAND LTD

IE6426071C

Contractació d'una plataforma pel material fotogràfic de
MWCapital

25/05/2020

83,34 €

EURO-FUNDING EU
PROJECTS, S.L.

B84460252

Suport a la preparació del reporting final del projecte
europeu "Impact Connected Car"

30/05/2020

3.600,00 €

FACILITEM SOLUCIONES,
S.L.U.

B65893034

Obres de reformes a les oficines de la Fundació al Pier
01

25/08/2020

19.032,13 €

FIRA INTERNACIONAL DE
BARCELON

Q0873006A

Servei de rigging i electricitat per l'escenari hologràfic

10/06/2020

11.975,87 €

FUNDACIÓ PRIVADA I2CAT

G63262570

Patrocini pel programa "Hackovid", organitzat per i2CAT
del 3 al 15 d'abril.

30/04/2020

6.050,00 €

GESEME 1996 SL

B61193124

Assegurança de PRL pel desenvolupament del pla de
contingències de retorna a l'oficina davant la COVID 19

15/06/2020

1.028,50 €

GESEME 1996 SL

B61193124

31/12/2020

1.028,50 €

COOKIE BOX S.L

Medicina del treball - vigilància de la salut

GESEME 1996 SL

B61193124

Servei de validació del compliment de la PRL per part
dels proveïdors i autònoms per garantitzar que tenen la
documentació i formació pertinent

31/12/2020

1.028,50 €

GOOD TECH LAB

FR62821370053

Servei de revisió i correcció de contingut per un informe
sobre l'impacte mediambiental de les tecnologíes
emergents

20/06/2020

1.210,00 €

GOOGLE IRELAND LIMITED

IE 6388047V

Gestió i publicació de campanyes a la plataforma
YouTube per donar a conéixer l'esdeveniment Mobile
Week

15/05/2020

1.849,31 €

HOOTSUITE INC

496

Adquisició d'una eina de gestió de xarxes socials per dur
a terme la comunicació - subscripció

21/04/2021

300,00 €

B67533067

Servei de preparació i facilitació de sessions de treball
online del projecte d'impacte de la COVID-19 en
plataformes laborals a Espanya i Sudamèrica

31/08/2020

8.445,60 €

B66423948

Elaboració de l'estratègia per la celebració d'un grup de
treball sobre el disseny de sistemes de decisió
automàtica i inclusió digital

30/06/2020

4.840,00 €

B66845140

Preparació i dinamització de dos tallers online per obtenir
un anàlisis funcional per desenvolupar una plataforma
transversal d'innovació oberta

15/06/2020

7.139,00 €

INTERNATIONAL INSTITUTE
OF INFORMATION
TECHNOLOGY BANGALORE

486

Investigació qualitativa a la Índia per l'informe del
programa DFS "Gender, professionalisation and digital
labour platforms: The case of Beauticians in India”

30/05/2020

13.550,00 €

ISABEL IZQUIERDO

XD******

Elaboració d'una proposta de solució gràfica i teòria
sobre els reptes relacionats amb el disseny de decisions
automàtiques al sector públic

30/06/2020

3.025,00 €

HYPE CORPORATE S.L.

IMPERFECT FUTURES SL
(IAM)

INDUCT RESEARCH AND
DEVELOPMENT SL

IURISDIAGONAL SL

B62943717

Assessorament jurídic en el marc de la 2a esmena al
HCPA

30/06/2020

18.029,00 €

IURISDIAGONAL SL

B62943717

Serveis professionals d'assessorament al Comité de
Conducta i gestió del canal de denúncia de la Fundació

31/12/2020

6.824,40 €

JAIME SEVILLA

48******

Redacció a l'anglès d'un informe sobre respostes d'IA a
la emergència climàtica

30/04/2020

7.260,00 €

JAVIER FRANCISCO RIPOLL

46******

Adquisició d'un informe de conclusions i àrees de millora
de l'edició de la Mobile Week Catalunya 2020

30/05/2020

1.000,00 €

JOSE IGNACIO SERRANO

46******

Contractació d'un expert per la preparació i moderació de
4 sessions de Mobile Talks en format online

15/05/2020

4.598,00 €

JOSE IGNACIO SERRANO

46******

Contractació d'un expert per la preparació i moderació de
4 sessions addicionals de Mobile Talks en format online

30/06/2020

4.598,00 €

JULIA RODRÍGUEZ

53*******

Serveis de comunicació i seguiment pressupostari

31/07/2020

9.982,50 €

KANTAR MEDIA SA

A78040235

Servei de clipping per MWCapital que cobreixi paper,
online, radio i televisió

22/06/2021

3.049,20 €

KNOCK BRAND DESIGN,
S.L.

B65915522

Servei d'impressió d'una peça gràfica pel Welcome
Dinner GSMA - MWC 2020

15/04/2020

77,79 €

LA VANGUARDIA EDICIONES,
S.L.U.

B61475257

Subscripció anual al diari "La Vanguardia"

01/06/2021

55,84 €

LABEL-GRUP NETWORKS
S.L.

B60809597

Servei de consultoría, desenvolupament i programació
d'un aplicatiu per un dels programes de MWCapital

30/09/2020

17.061,00 €

LILIANA ARROYO

410******

Revisió de la metodología del treball de camp de
l'informe sobre el sector de l'assistència a Espanya

31/07/2020

424,00 €

LINKEDIN IRELAND

IE9740425P

Provisió de despesa per les campanyes en mitjans
digitals a la plataforma Instagram

30/08/2020

1.500,00 €

LINKEDIN IRELAND

IE9740425P

Publicació a la plataforma LinkedIn d'una posició interna
pel programa DFS

12/07/2020

689,70 €

LLUIS TORRENT

38******

Participació de jurat a la convocatòria Tech & Climate

30/06/2020

551,20 €

LLUIS TORRENT

38******

Disseny, organització i execució d'una sessió virtual de
treball del working group de l'informe “Climate Risks and
Opportunities of Emerging Tech

30/06/2020

3.180,00 €

MARCO RIGHETTO

Y01******

Elaboració d'una proposta de solució gràfica i teòria
sobre els reptes relacionats amb el disseny de decisions
automàtiques al sector públic

30/06/2020

3.025,00 €

MARIA GARCIA

40******

Redacció i maquetació de l'informe sobre resultats del
workshop 5GBarcelona amb la UAB

31/05/2020

308,55 €

MARIA IZQUIERDO

PA******

Elaboració d'una proposta de solució gràfica i teòria
sobre els reptes relacionats amb el disseny de decisions
automàtiques al sector públic

30/06/2020

3.025,00 €

MEDINA MEDIA EVENTS, S.L.

B93634954

Patrocini de l'esdeveniment "5G Forum 2020"

23/04/2020

4.840,00 €

NATALIA MONTORO

51******

Suport i entrega de l'informe "Climate cost of Emerging
Tech"

30/06/2020

3.466,20 €

NURCONTROL OÜ

EE102129928

Servei de suport en la gestió del projecte d'impacte de la
COVID 19 a les plataformes laborals digitals a Espanya i
Sudamèrica

31/07/2020

2.988,41 €

NURCONTROL OÜ

EE102129928

Participació de jurat a la convocatòria Tech & Climate

30/06/2020

1.911,80 €

OHMYBOX!

B65983462

Contractació de dos magatzems de 8m2 al c/ Àlava

30/08/2020

1.609,30 €

PALOMA AGUADO

71******

Suport en la revisió i actualitzat de continguts web del
programari 5GBarcelona

31/07/2020

3.025,00 €

PALOMA AGUADO

71******

Suport a la migració i actualització dels continguts web
del projecte ON5G

31/07/2020

1.210,00 €

B57447849

Pulicació d'un anunci d'agraïment del MWC Barcelona
2020 el día posterior a l'esdeveniment a les edicions
impreses dels tres diaris generalistes amb més lectors a
Catalunya

08/05/2020

9.075,00 €

RITA GRIFFITHS

494*****

Revisió i correcció de contingut per un informe sobre
igualtat de gènere y corrección de contenido para un
informe sobre igualdad de género en sistemas de
seguridad social digitales.

20/06/2020

701,80 €

ROSA JOVÉ

35******

Traducció del castellà a l'anglès del document relatiu al
Consorci de la Fundació

05/05/2020

1.617,08 €

SALESFORCE.ORG EMEA
LIMITED.

GB211008772

Llicència de l'eina Salesforce per les accions comercials
de MWCapital

29/04/2021

6.969,60 €

SHU YANG LIN

SY******

Elaboració d'una proposta de solució gràfica i teòria
sobre els reptes relacionats amb el disseny de decisions
automàtiques al sector públic

30/06/2020

3.025,00 €

SINGULAR PEOPLE, SL

B86978988

Elaboració d'una proposta de solució gràfica i teòria
sobre els reptes relacionats amb el disseny de decisions
automàtiques al sector públic

30/06/2020

3.025,00 €

SOKO DIGITAL SL

B66901315

30/06/2020

7.139,00 €

PRENSA IBÉRICA 360 S.L.U.

Conceptualització del workshop 5G "Un món connectat",
dirigit a sessions d'un públic infantil

TALENT UP SOURCING S.L

B67114736

Ampliació de l'estudi per cobrir l'afectació de la COVID19
respecte als llocs de feina digital

31/05/2020

1.089,00 €

TAXI CASTELLDEFELS S.L.

B66830670

Servei de "transfers" per les sessions de treball del
programa DFS

03/04/2020

280,00 €

THE ROCKET SCIENCE
GROUP, LLC

35

Servei de mailchimp per la gestió de bases de dades de
mitjans de comunicació

31/12/2020

18,15 €

THE ROYAL KRAB, SL

B67393553

Servei d'actualització i seguiment de la plataforma
utilitzada pels Mobile Talks from Home

30/06/2020

4.235,00 €

THESAURUS SERVEIS
DOCUMENTALS S.L

B60299708

Serveo de dinamització de contingut a la web de l'ON5G
Dinamización del contenido en la web del ON5G.

31/07/2020

10.587,50 €

TINKLE COMMUNICATIONS
S.L.

B84824127

Servei de relacions públiques i gabinet de premsa del
programa Digital Future Society

30/06/2020

17.968,50 €

TMI MEDIA

7786113949

Elaboració d'una proposta de solució gràfica i teòria
sobre els reptes relacionats amb el disseny de decisions
automàtiques al sector públic

30/06/2020

3.025,00 €

TWITTER INTERNATIONAL
COMPANY

IE9803175Q

Campanyes de comunicació a través de la plataforma
Twitter

15/06/2020

4.235,00 €

TWITTER INTERNATIONAL
COMPANY

IE9803175Q

Provisió de despesa per les campanyes en mitjans
digitals a la plataforma Twitter

30/08/2020

2.500,00 €

UNIVERSITAT POMPEU
FABRA

Q5850017D

Elaboració d'una proposta de solució gràfica i teòria
sobre els reptes relacionats amb el disseny de decisions
automàtiques al sector públic

30/06/2020

3.025,00 €

U-TAKIT, S.L.

B55549869

20/05/2020

6.171,00 €

Realització de "playtests" amb el client

WE QUESTION OUR
PROJECT, SL

B66233909

Elaboració d'una proposta de solució gràfica i teòria
sobre els reptes relacionats amb el disseny de decisions
automàtiques al sector públic

30/06/2020

3.025,00 €

XURRIS & CO SCP

J66612631

Servei de creació d'il·lustracions per l'informe de
Seguretat Pública de l'ON5G

30/04/2020

850,00 €

XURRIS & CO SCP

J66612631

Maquetació d'un estudi sobre l'estat del talent a
Barcelona

15/06/2020

4.598,00 €

XURRIS & CO SCP

J66612631

P.O. Complementària del servei de maquetació d'un
estudi sobre l'estat del talent a Barcelona

15/06/2020

363,00 €

