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CONVENIS OTRI      

DATA 
SIGNATURA 

CONVENI 
PARTS OBJECTE TIPUS DATA 

FINALITZACIÓ 
IMPORT (IVA 

EXCLÒS) 
INFORMACIÓ 
ADDICIONALS 

31/10/2015 

FUNDACIÓ 
IRSICAIXA I 

FUNDACIÓ LLUITA 
CONTRA LA SIDA 

Prorrogar el conveni signat amb data 31/10/2013 per 
a la creació de la Càtedra de la SIDA i malalties 
relacionades. 

Annex II al conveni de 
col·laboració signat a 
31/10/2013 

31/10/2016 -   

16/12/2015 FUNDACIÓ 
TICSALUT 

Prorrogar el conveni signat amb data 16/12/2013 per 
a la creació de la Càtedra de TIC i SALUT 

Annex I al conveni de 
col·laboració signat a 
16/12/2013 

16/12/2016 -   

06/03/2016 URBASER SA 
Evaluación de un Nuevo modelo de gestión de 
residus urbanos: 4 contenedores: P/C-V-FORM-
SECO (Modelo Residuo Mínimo) 

Conveni de transferència de 
coneixement 06/08/2016 15.477,33   

02/01/2016 INSTITUT CATALÀ 
D'ONCOLOGIA 

Prorrogar el conveni signat amb data 6/11/2012 per 
a la creació de la Càtedra de Cures Pal·liatives  

Annex II al conveni de 
col·laboració signat a 
6/12/2012 

31/12/2016 -   

14/03/2016 

Ruben Gerardo 
Hidalgo Santamaría i 
Verónica Mosquera 

Colinas 

Regulació de la copropietat i l'ús, gestió i protecció 
de la invenció "bioestimulant/ biofertilitzant i el 
mètode de producció i fabricació" 

Acord de copropietat 

A la finalització 
de la vigència 

dels drets 
derivats 

- 

Invenció derivada d'un 
Treball Final de Grau 
que té com a coautora la 
professora Marta Cullell 
de la UVic-UCC i 
suposa la cotitularitat del 
34% dels drets per la 
FUB 

12/04/2016 GENERALITAT DE 
CATALUNYA 

Gestió del servei del Centre d’Autonomia Personal 
SÍRIUS VIC Contracte BE-2016-1521 31/12/2016 17.999,00   
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DATA 
SIGNATURA 

CONVENI 
PARTS OBJECTE TIPUS DATA 

FINALITZACIÓ 
IMPORT (IVA 

EXCLÒS) 
INFORMACIÓ 
ADDICIONALS 

05/05/2016 

FUNDACIÓ 
CATALANA PER LA 

RECERCA I LA 
INNOVACIÓ 

Organització i desenvolupament de l’activitat "Escola 
d’estiu d’actualització científica per a professors de 
secundària" Juliol de 2016 

Acord de col·laboració 
empresarial 07/07/2016 1.960,00   

23/05/2016 

UNIVERSITAT DE 
GIRONA i 

AJUNTAMENT DE ST. 
HILARI SACALM 

Regular el desenvolupament de la Càtedra d'Aigua, 
Natura i Benestar Acord Marc de col·laboració 23/05/2018 -   

23/05/2016 

UNIVERSITAT DE 
GIRONA i 

AJUNTAMENT DE ST. 
HILARI SACALM 

Regular l'aportació de les parts a la Càtedra d'Aigua, 
Natura i Benestar pel curs 2016/17 Acord Específic 30/06/2017 4.000,00   

27/05/2016 DIVASA-FARMAVIC 
S.A. 

Desenvolupament d’assajos per avaluar productes 
amb possible interès comercial FASE II 

Acceptació de Pressupost de 
Transferència de 
Coneixement 

12/09/2016 5.669,33   

27/05/2016 INSTITUT CATALÀ 
DE LES DONES 

Desenvolupament d’activitats vinculades als Estudis 
Interdisciplinaris de Gènere durant l’any 2016  

Conveni de transferència de 
coneixement 31/12/2016 3.826,45   

30/05/2016 YELLOW WINDOW Study on Gender-Based Violence in Sport Acceptació proposta 30/06/2016 2.000,00   

30/05/2016 FUNDACIÓ ARETÉ 
Projecte BIOARTCAFÈ: Reciclatge professional en 
matèria de nutrició, dietètica i seguretat alimentària, 
disseny de la carta i fitxes d’elaboració 

Acceptació de Pressupost de 
Transferència de 
Coneixement 

31/07/2016 2.437,00   

30/05/2016 

CONSELL DE 
COL·LEGIS 

D'INFERMERES I 
INFERMERS DE 

CATALUNYA (CCIIC) 

Estudi de recerca "Indicadors d’avaluació de les 
cures infermeries. Projecte de consens i 
implementació" 

Conveni de transferència de 
coneixement 31/12/2017 16.200,00   
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DATA 
SIGNATURA 

CONVENI 
PARTS OBJECTE TIPUS DATA 

FINALITZACIÓ 
IMPORT (IVA 

EXCLÒS) 
INFORMACIÓ 
ADDICIONALS 

01/06/2016 DEPURADORES 
D'OSONA SL 

Estudi de la productivitat metanogènica dels llots 
d’Edar de Vic i dictàmen sobre la biometanització 

Conveni de transferència de 
coneixement 31/08/2016 5.742,00   

02/06/2016 ESCOLA POMPEU 
FABRA (MANLLEU) 

Projecte MAC: Millora de l’aprenentatge i avaluació 
del càlcul mental curs 2015-2016 

Acceptació de Pressupost de 
Transferència de 
Coneixement 

31/05/2016 570,80   

02/06/2016 

Whole Genix S.L. / 
Institut 

d’Investigacions Josep 
Carreras contra la 

leucèmia (IJC) 

Refining and improving a NGS gene panel for clinical 
diagnosis of hereditary hematologic diseases and 
discovery of new genes  

Doctorat Industrial Setembre 2019 8.472,00   

06/06/2016 AJUNTAMENT DE 
MANLLEU 

Creació d’indicadors d’impacte i avaluació 
d’economia social i solidària de Manlleu i àrea de 
confluència 

Contracte 31/12/2016 5.785,13   

08/06/2016 DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA 

Realització de l’acció formativa “Disseny i la 
implementació de polítiques públiques LGBTI” 

Acceptació de Pressupost i 
adjudicació contracte menor 31/07/2016 1.200,00   

13/06/2016 QUADRANT ALFA SL 
La ludificació aplicada al desenvolupament d'eines 
per incrementar la productivitat del sector turístic 
català en diferents aspectes 

Doctorat Industrial Setembre 2019 8.496,00   

16/06/2016 ESCOLA LLUÇANÈS Projecte Aprendre a investigar / Investigar per 
aprendre 

Acceptació de Pressupost de 
Transferència de 
Coneixement 

30/06/2016 456,72   

20/06/2016 
EMBOTITS 

ARTESANS CAN 
DURAN,SA 

Regular l'ús de la informació que ambdues parts es 
revelin en l'execució conjunta de projectes 
cientificotècnics 

Acord de confidencialitat 20/06/2026 -   

21/06/2016 AJUNTAMENT DEL 
VENDRELL 

Conceptualització, disseny i execució de la marca de 
territori "El Vendrell" Adjudicació directa 01/09/2017 12.375,00   
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DATA 
SIGNATURA 

CONVENI 
PARTS OBJECTE TIPUS DATA 

FINALITZACIÓ 
IMPORT (IVA 

EXCLÒS) 
INFORMACIÓ 
ADDICIONALS 

30/06/2016 

KARLSHOCHSCHULE 
INTERNATIONAL 

UNIVERSITY 
(Alemanya) 

Acord de col·laboració per a la codirecció de tesis 
doctorals per part de professorat de les dues 
universitats. 

Conveni de col·laboració 
entre dues universitats 31/08/2019 -   

04/07/2016 GENERALITAT DE 
CATALUNYA 

Estudi de les ceràmiques medievals decorades en 
verd i morat, trobades en excavacions de la ciutat de 
Solsona (FASE I, FASE II, FASE III) 

Acceptació de Pressupost de 
Transferència de 
Coneixement 

16/10/2016 2.485,97   

28/07/2016 
CONSELL 

COMARCAL 
D'OSONA 

Projecte Enxaneta, un model d’acompanyament a 
l’èxit acadèmic de l’alumnat d’Osona: escoles, 
famílies i territori 

Concessió de subvenció 30/06/2017 159.626,00   

29/07/2016 ECOBIUM 
BIOTECH,S.L. 

Regulació de la llicència d'ús i explotació de la patent 
"Procedimiento de obtención de una composición 
promotora del crecimiento vegetal que comprende 
pseudomonas pútida y usos de la misma". 

Acord de llicència 
A la finalització 
de la vigència 
de la patent 

1.581,34 

La FUB té un 34% de 
titularitat de la patent i la 
llicencia a l'empresa, en 
règim de no exclusivitat, 
per tal que sigui 
l'empresa qui s'ocupi de 
provar el seu valor al 
mercat i d'assumir-ne el 
manteniment. No s'han 
establert royalties. 

22/08/2016 AJUNTAMENT DE 
BARCELONA 

Propostes d’acció per al desenvolupament d’una 
política alimentària municipal amb enfocament de 
sobirania alimentària a la ciutat de Barcelona 

Acceptació de Pressupost i 
adjudicació contracte menor 31/07/2016 4.317,50   
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CONVENIS DE MOBILITAT PER A L’ESTUDI (signats entre el 23 de maig i el 7 d’octubre de 2016) 

Data 
signatura Tipologia Institució partner País Institució Facultat Àrea estudi Validesa  Places Observacions 

21/05/2016 ESPECIFIC  
MOBILITAT Université du Québec à Montreal Canadà BAU Disseny Tàcit No definides 

Les dues universitats 
acorden les places 
cada curs acadèmic 

21/05/2016 ESPECIFIC  
MOBILITAT 

Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro Brasil BAU Disseny Tàcit 4 places, mig curs   

27/05/2016 MARC Universidad Viña del Mar Xile UVic-UCC   Tàcit     

03/06/2016 MARC Universidad de Valparaíso Xile UVic-UCC   Tàcit     

06/06/2016 ERASMUS+ University of Southampton Regne Unit BAU Disseny 2021 1 plaça, mig curs Renovació conveni ja 
existent  

06/06/2016 ERASMUS + The Hague University of Applied 
Sciences Països Baixos FETCH Esports 2021 2 places, mig curs 

Ampliació d'àrees de 
conenixement a un 
conveni existent 

06/06/2016 SICUE Universidad de Santiago de 
Compostela Espanya UST Multimedia Tàcit 2 places, curs 

complert   

06/06/2016 ESPECIFIC  
MOBILITAT Universidad de Viña del Mar Xile FEC, FCSB Comunicació 

Salut Tàcit 2 places, mig curs 
2 places, mig curs   

09/06/2016 ERASMUS + Coventry University Regne Unit UST Ciències de la 
Terra 2021 2 places, mig curs   

30/06/2016 SICUE Universidad de Alicante Espanya UST Mecatrònica 
Multimedia Tàcit 2 places, mig curs 

2 places, mig curs   

30/06/2016 ERASMUS+ Univerzita Mateja Bela Eslovàquia FETCH Llengües 2021 4 places, mig curs   

30/06/2016 ERASMUS+ Pomeranian University Polònia FETCH 
Eduació 
Llengües 
Ciències socials 

2021 

2 places, curs 
complert 
2 places, curs 
complert 
2 places, curs 
complert 

  

12/07/2016 ERASMUS+ Univerzita Mateja Bela Eslovàquia FETCH Eduació 2021 1 plaça, mig curs   
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Data 
signatura Tipologia Institució partner País Institució Facultat Àrea estudi Validesa  Places Observacions 

15/07/2016 ERASMUS+ Semmelweis University Hongria FCSB Ciències de la 
Salut 2021 2 places, mig curs   

15/07/2016 ESPECIFIC  
MOBILITAT 

Pontifície Universidad Católica de 
Chile Xile FEC Comunicació  2021 3 places, curs 

complert   

02/09/2016 ERASMUS+ Bath Spa University Regne Unit FCSB, UST Biologia 
Salut 2021 2 places, mig curs 

2 places, mig curs 

Amplicació d'àrees 
de coneixement a un 
conveni ja existent 

14/09/2016 ERASMUS+ Instituto Superior da Maia - IPMAIA Portugal FETCH Esports 2021 2 places, curs 
complerts   

29/09/2016 ERASMUS+ University of the West of Scotland Regne Unit FETCH, UST 

Educació 
Ciències 
ambientals i 
biologia 
Psicologia 
Esports 

2021 

2 places, mig curs 
2 places, mig curs 
1 plaça, mig curs 
1 plaça, mig curs 

  

06/10/2016 ERASMUS+ Tallin Health Care College Estonia FCSB Ciències de la 
Salut 2021 4 places, mig curs   
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RELACIÓ DE CONTRACTES EXISTENTS DE SERVEIS 

Classe de 
Servei 

Entitat Jurídica/ 
Professional Objecte Contracte Data 

Contracte 
Inici 

Servei 
Final 

Servei 
Import Iva 

Exclòs 
Import Total 

Iva Inclòs Observacions Descripció Lots Revisat 
OSGT 

Subministrament 
FAURA-CASAS 
AUDITORS-
CONSULTORS,SL 

Prestació del servei 
d'auditoria financera dels 
comptes anuals de la FUB 
i de les empreses Eumo 
Gràfic,SAU i Eumo 
Editorial,SA 

11/07/2016 11/07/2016 11/07/2020 67.600,00 € 81.796,00 € 
Núm. Expedient 
Concurs UVIC-
UCC201601 

  NO 

Subministrament CÒDOL VIC 
GESTIÓ,SL 

Concessió del servei 
d'habitatge de la 
Universitat de Vic-
Universitat Central 
Catalunya 

11/07/2016 11/07/2016 11/07/2018 - - 
Núm. Expedient 
Concurs UVIC-
UCC201602 

  NO 

Subministrament GENERALI 
ESPAÑA,SA 

Servei d'assegurança de 
Danys Materials, 
d'Accidents i 
Responsabilitat Civil i 
Patrimonial de la 
Universitat de Vic-
Universitat Central 
Catalunya 

29/07/2016 01/08/2016 01/08/2018 39.710,24 € 39.710,24 € 
Núm. Expedient 
Concurs UVIC-
UCC201603 

LOT 1: 
Assegurança de 
pèrdues o danys 
materials al 
patrimoni  

NO 

Subministrament MAPFRE ESPAÑA 29/07/2016 01/08/2016 01/08/2018 28.660,50 € 28.660,50 € 
Núm. Expedient 
Concurs UVIC-
UCC201603 

LOT 2: 
Assegurança de 
responsabilitat Civil 
i patrimonial  

NO 

Subministrament 

SVRNE MUTUA 
DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 
PRIMA FIJA 

29/07/2016 01/08/2016 01/08/2018 63.752,36 € 63.752,36 € 
Núm. Expedient 
Concurs UVIC-
UCC201603 

LOT 4: 
Assegurança 
col·lectiva 
d'accidents per 
estudiants  

NO 

Subministrament 

SVRNE MUTUA 
DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 
PRIMA FIJA 

29/07/2016 01/08/2016 01/08/2018 17.259,64 € 17.259,64 € 
Núm. Expedient 
Concurs UVIC-
UCC201603 

LOT 5: 
Assegurança 
col·lectiva 
d'accidents per al 
personal de 
conveni  

NO 
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Classe de 
Servei 

Entitat Jurídica/ 
Professional Objecte Contracte Data 

Contracte 
Inici 

Servei 
Final 

Servei 
Import Iva 

Exclòs 
Import Total 

Iva Inclòs Observacions Descripció Lots Revisat 
OSGT 

Subministrament BUFET 
VALLBÉ,SL 

Servei d'assessorament i 
suport jurídic en matèria 
de dret laboral i de la 
Seguretat Social 

29/08/2016 01/09/2016 01/09/2019 89.833,45 € 108.698,47 € 
Núm. Expedient 
Concurs UVIC-
UCC201604 

  NO 
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RELACIÓ DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ  (actualitzat a 11/10/16) 

DATA  PARTS OBJECTE TIPOLOGIA DURADA IMPORT (IVA EXCLÒS) 

15/01/2016 
Consorci per a la 
Normalització 
Lingüística 

Establir el marc de col·laboració per 
promoure les relacions de caràcter 
acadèmic, científic i professional. 

Conveni marc de 
col·laboració 

Fins al 31/12/2018. 
Transcorregut aquest període 
les parts han de manifestar la 
voluntat de prorrogar durant 
un nou període. 

  

15/01/2016 Unicampus Media, S.L. 

Rescissió de mutu acord, l'acord de 
resolució del conveni de col·laboració (per a 
la instal·lació de MUPIS) signat el 14 de 
desembre de 2010, quedant sense efecte el 
31 gener 2016 

Conveni de col·laboració  31/01/2016   

20/01/2016 

Institut de Cultura de 
Barcelona (ICUB) a 
través del Museu del 
Disseny de Barcelona 
(MDB) 

Col·laboració per promoure diferents 
formats d'activitats educatives (disseny, 
creativitat i innovació) 

Conveni marc de 
col·laboració 

Fins al 20/01/2018. Pròrroga 
tàcita per 2 anys més   

08/02/2016 
Organización Nacional 
de Ciegos Españoles 
(ONCE) 

Contracte (cessió) per poder usar el logotip 
de l'ONCE amb l'exclusiva finalitat 
d'incloure-ho en l'apartat d'agraïments per la 
col·laboració realitzada per l'ONCE a la 
realització del documental titulat : "Una 
mirada diferent : dones i ceguesa " 

Conveni de col·laboració  

Només es farà servir per a 
aquesta finalitat i es procedirà 
a la seva destrucció de totes 
les còpies que hi hagi 

La cessió es fa a títol gratuït 

10/02/2016 Calidad Pascual, S.A.U. 

Desenvolupament amb col·laboració 
financera pel projecte Robòtica Educativa,  
als tornejos ( FIRST LEGO League i Junior 
FIRST LEGO ) i col·laboració financera del 
equip de robòtica Garrins Metàl·lics 

Conveni de col·laboració 
empresarial (patrocini) 31/08/2016 Cobrament de 2000 

20/02/2016 Fundació Caixa 
d'Enginyers 

Col·laboració empresarial per al 
desenvolupament del projecte Robòtica 
Educativa, finançament de: FIRST LEGO 
League, Junior FIRTS LEGO League, World 
Robot Olympiad i Garrins Metàl·lics. 

Conveni de col·laboració 
empresarial (patrocini) 

Fins al 31/08/2016. En cas de 
prorroga, s'establiran els 
convenis i/o annexos 
corresponents 

Cobrament de 7000 
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DATA  PARTS OBJECTE TIPOLOGIA DURADA IMPORT (IVA EXCLÒS) 

29/02/2016 

Facultat de Lletres de la 
Universitat de Girona 
(UdG) i l'Eduard de 
Cáceres Bosch 
(estudiant del Màster en 
Ensenyament de 
l'Espanyol i el Català 
com a Segones 
Llengües a la Facultat 
de Lletres (UdG) 

Cooperació educativa per a la realització de 
pràctiques acadèmiques externes a la FUB 
(Escola d'Idiomes de la Uvic-UCC), en data 
29 de febrer de 2016 

Conveni de col·laboració  30/05/2016   

29/02/2016 

Facultat de Lletres de la 
Universitat de Girona 
(UdG) i la Clara Ordás 
Álvarez (estudiant del 
Màster en Ensenyament 
de l'Espanyol i el Català 
com a Segones 
Llengües a la Facultat 
de Lletres (UdG) 

Cooperació educativa per a la realització de 
pràctiques acadèmiques externes a la FUB 
(Escola d'Idiomes de la Uvic-UCC), en data 
29 de febrer de 2016 

Conveni de col·laboració  30/05/2016   

04/03/2016 Viguera Editores 

Col·laboració per a la validació de 
programes de formació contínua, signat el 
4/3/2016 + Annex 1 (pressupost) Import a 
facturar per alumne per al Màster en 
Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat 

Conveni de col·laboració  Fins al 30/09/2017 

Cobrament: d'acord amb l'annex 
econòmic corresponent. L'import 
total a facturar es calcularà en funció 
del nombre real d'alumnes. 

07/03/2016 Col·legi Oficial de 
Psicologia de Catalunya 

Establiment d'un marc global de 
col·laboració en els àmbits: acadèmics, 
científics, professionals, investigació i 
innovació 

Conveni marc de 
col·laboració 

Fins al 07/03/2017. Abans de 
la finalització, es podrà 
prorrogar de forma expressa, 
per períodes anuals 

  

07/03/2016 

Institut d'Estudis 
Catalans a través de la 
Societat Catalana de 
Llengua i Literatura 
(SCLiL) 

Coedició de l'obra: Literatura catalana 
contemporània: crítica, transmissió textual i 
didàctica 

Conveni de col·laboració  
Fins al 7/03/2018, queda 
renovat per un altre període 
biennal, i així successivament 

Aportació de la UVIC: 1.000 € (4% 
iva inclòs) i Aportació de la Societat 
Catalana de Llengua i Literatura: 
1951,52 € (4% iva inclòs) 
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DATA  PARTS OBJECTE TIPOLOGIA DURADA IMPORT (IVA EXCLÒS) 

17/03/2016 Instituto Cervantes 

Termes de la col·laboració per a les 
convocatòries de l'any 2016 per a exercir 
com centro d'exàmens dels diplomes 
d'espanyol com llengua estrangera DELE 

Conveni de col·laboració    

Subjecte al nombre d'alumnes 
matriculats i a la quantitat que resulti 
un cop deduïts els percentatges 
especificats 

18/03/2016 Fundació Abadia de 
Montserrat 2025 

Col·laboració per a regular la VII Escola 
d'Estiu de Literatura Infantil i Juvenil, que 
tindrà lloc del 6 al 8 de juliol de 2016, en el 
marc de la XXI Universitat d'Estiu de la 
Uvic-UCC 

Conveni de col·laboració  

Fins a la finalització de 
l'activitat (8/07/2016) i la 
corresponent liquidació 
econòmica. 

Subjecte a les despeses derivades 
d'aquesta activitat 

13/04/2016 
Institute for Leadership 
and Comunication 
Studies, ILCS (Morocco) 

Establir el marc de col·laboració de les 
accions de caràcter acadèmic, científic, 
professional, formació de pràctiques, 
publicacions, etc. 

Conveni marc de 
col·laboració 

31/08/2017 Prorrogable 
tàcitament en períodes 
anuals. 

  

18/04/2016 Betara, S.L. 

Establir el marc de col·laboració de les 
accions de caràcter acadèmic, científic, 
professional, formació de pràctiques 
d'estudiants, etc. 

Conveni marc de 
col·laboració 

18/04/2017. Pròrroga 
automàtica en períodes 
anuals successius. 

  

05/02/2016 Casa Tarradellas, S.A. 

Col·laboració en el finançament dels 
torneigs First Lego League i Junior First 
Lego i col·laboració en el finançament  de 
l'equip de robòtica Garrins Metàl·lics 

Conveni de col·laboració 
empresarial (patrocini) 31/08/2016 2.000 € 

14/03/2016 Richi Foundation 
Col·laboració per promoure i potenciar els 
seus valors en el marc del programa "Richi 
Talent" 

Conveni de col·laboració  

14/03/2017. Pròrroga 
automàtica de forma 
indefinida per períodes d'igual 
durada 

  

12/05/2016 

Col·legi d'Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i 
Enginyers d'Edificació 
de Barcelona 

Realització de programes de formació, en el 
marc del Centre Internacional de Formació 
Contínua de la Uvic-UCC 

Conveni de col·laboració  Fins a la finalització dels 
programes de formació 

Subjecte al nombre d'alumnes 
matriculats i a la quantitat que resulti 
un cop deduïts els percentatges 
especificats 
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DATA  PARTS OBJECTE TIPOLOGIA DURADA IMPORT (IVA EXCLÒS) 

11/02/2016 Universitat de Girona 

Dur a terme conjuntament la formació 
pràctica externa de l'estudiant en els camps 
dels estudis oficials que ofereix la 
Universitat de Girona, tal com es determina 
en els plans d'estudis respectius. 

Conveni marc de 
col·laboració 

11/02/2017.  Pròrroga tàcita 
en períodes anuals 
successius. 

  

22/02/2016 Graduate School 
Ostwürttemberg 

Conveni per a l'organització del curs sobre 
mètodes estadístics ajustat a la regulació de 
la UVic-UCC per als programes de 
Formació Contínua. 

Conveni de col·laboració  Fins a la finalització del curs 
(4/03/2016) Cobrament de 700 

02/05/2016 

L'Administració de la 
Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el 
Departament 
d'Ensenyament 

Desenvolupar, en règim d'alternança i amb 
formació dual, el cicle formatiu de grau 
superior Màrqueting i publicitat i Gestió de 
vendes i espais comercials i els cicles 
formatius de grau mitjà i Activitats 
comercials i Activitats comercials (orientat a 
la logística), a l'Institut de Vic. 

Conveni de col·laboració  

Finalització del curs 2020-
2021.Es pot continuar amb 
aquesta col·laboració en 
cursos posteriors, mitjançant 
la signatura de nous 
convenis. 

  

12/05/2016 

Col·legi d'Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i 
Enginyers d'Edificació 
de Barcelona 

Realització de programes de formació, en el 
marc del Centre Internacional de Formació 
Contínua de la UVic-UCC 

Conveni de col·laboració  
Fins a la finalització dels 
programes de formació i la 
seva liquidació econòmica. 

Subjecte al nombre d'alumnes 
matriculats i a la quantitat que resulti 
un cop deduïts els percentatges 
especificats 

29/03/2016 Certis Obres i Serveis, 
S.A. 

Col·laboració en el marc  dels Premis UVic-
UCC als millors treballs de recerca 
d'estudiants de batxillerat 2016 (18a edició) 

Conveni de col·laboració 
empresarial (patrocini) Fins al 30/06/2016 2.500 euros 

29/03/2016 Bon Preu, S.A.U. 
Col·laboració en el marc  dels Premis UVic-
UCC als millors treballs de recerca 
d'estudiants de batxillerat 2016 (18a edició) 

Conveni de col·laboració 
empresarial (patrocini) Fins al 30/06/2016 2.500 euros 

12/05/2016 El Casino de Vic i 
L'Ajuntament de Vic 

Annex conveni per a la creació de l'Ateneu 
de Vic, on s'estableix l'aportació econòmica 
de l'Ajuntament de Vic al Casino de Vic per 
l'any 2016 

 Addenda   

Pagament de 20.000 euros de 
l'Ajuntament al Casino (50%  a 
l'acceptació explícita de la subvenció 
i 50% restant un cop s'hagi justificat 
la subvenció) 
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DATA  PARTS OBJECTE TIPOLOGIA DURADA IMPORT (IVA EXCLÒS) 

12/05/2016 Ajuntament de 
Granollers 

Apostar per continuar el desplegament 
territorial estratègic amb la impartició de 
diverses titulacions de graus  de la Uvic-
UCC i de cicles formatius de grau superior 
del centre Teknós. 

Conveni de col·laboració  
Fins al 3/06/2020. 
Prorrogable quadrianualment 
per acord exprés. 

  

23/02/2016 Universidad Viña del 
Mar, Chile 

Establir el marc de col·laboració de les 
accions de caràcter acadèmic, científic, 
professional, formació de pràctiques 
d'estudiants, etc. 

Conveni marc de 
col·laboració 

Fins al 23/02/2019 (3 anys) 
Prorrogables tàcitament en 
períodes anuals successius. 

  

07/04/2016 

Fundació TICSALUT / 
Consorci Hospitalari de 
Vic / Fundació Hospital 
Santa Creu de Vic / 
L'EAP ABS Centelles i 
l'EAP Vic SLP Cap del 
Remei 

Regular la participació de totes les entitats 
en l'organització de les jornades R+D+I TIC 
SALUT I SOCIAL 2016 (29 i 30 de setembre 
de 2016 a l'edifici EL Sucre) 

Conveni de col·laboració  
Fins al tancament econòmic 
de les jornades, previst per al 
desembre de 2016. 

Subjecte a l'obtenció d'ingressos per 
inscripcions i patrocinis. 

05/05/2016 

Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari 
de Catalunya // BAU, 
Centre Universitari de 
Disseny S.L. 

Realització i finançament de la 6ª edició de 
l'estudi de la inserció dels graduats en el 
món laboral, del 2n estudi sobre la inserció 
laboral dels graduats en màsters, des del 
treball de camp fins a la difusió de l'estudi. 

Conveni de col·laboració  

Fins quan AQU Calalunya 
hagi tramès els resultats de 
l'estudi a cada universitat i 
hagi realitzat la presentació 
dels resultats i elaborat els 
estudis que se'n derivin. 

Aportació de BAU a l'AQU de 495,55 
euros. 

07/06/2016 Fundació Puig i Cunyer 
Potenciar el desenvolupament de projectes 
col·laboratius comuns i afins als objectius 
de cada institució. 

Conveni marc de 
col·laboració 

Fins el 07/06/2017. 
Prorrogables tàcitament en 
períodes anuals successius. 

  

29/02/2016 

Facultat de Lletres de la 
Universitat de Girona 
(UdG) // Sandra Forcada 
Tubau 

Conveni de cooperació educativa: 
Realització de pràctiques acadèmiques 
externes a la Universitat de Vic-Universitat 
Central de Catalunya. 

Conveni de col·laboració  

Fins el 15/06/2016. Es podrà 
ampliar en el cas de no haver 
fet les hores de pràctiques 
que no s'hagin pogut dur a 
terme a causa d'un permís. 
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DATA  PARTS OBJECTE TIPOLOGIA DURADA IMPORT (IVA EXCLÒS) 

26/04/2016 Fundació d'Estudis 
Superiors d'Olot 

Realització de programes de formació de 
postgrau en el marc del Centre 
Internacional de Formació Contínua de la 
UVic-UCC + annex 1 (pressupost) 

Conveni de col·laboració  
Fins a la finalització dels 
programes de formació i la 
seva liquidació econòmica. 

Subjecte al nombre d'alumnes 
matriculats i a la quantitat que resulti 
un cop deduïts els percentatges 
especificats. 

11/01/2016 Consorci de la Vall del 
Ges, Orís i Bisaura 

Realització de cursos de formació contínua 
en el marc del Centre Internacional de 
Formació Contínua de la UVic-UCC + 
annex 1 (pressupost) 

Conveni de col·laboració  

Fins a la finalització dels 
programes de formació i la 
seva corresponent liquidació 
econòmica. 

Subjecte al nombre d'alumnes 
matriculats i a la quantitat que resulti 
un cop deduïts els percentatges 
especificats. 

01/06/2016 Fundación Vicente 
Ferrer 

Establir el marc de col·laboració de les 
accions de caràcter acadèmic, científic, 
professional, formació de pràctiques 
d'estudiants, etc. 

Conveni marc de 
col·laboració 

1/06/2017. Pròrroga 
automàtica en períodes 
anuals successius. 

  

21/06/2016 
Fundació Internacional 
de la Dona 
Emprenedora 

Promoure relacions de caràcter acadèmic, 
científic i professional. Desenvolupar 
activitats de docència, investigació, 
transferència de coneixement, intercanvi 
d'informació, formació, etc. 

Conveni marc de 
col·laboració 

21/06/2017. Pròrroga 
automàtica en períodes 
anuals successius. 

  

24/02/2016 Universitat Oberta de 
Catalunya 

Assignació temporal de professorat i/o 
personal tècnic de la UVic a la UOC.  Addenda 30/06/2016 Cobrament de 8.225,25 euros 

29/06/2016 Seminari Diocesà del 
Bisbat de Vic 

Allotjaments pel que fa al servei 
d'allotjaments i de menjador de què disposa 
el Seminari de Vic 

Conveni de col·laboració  
31/07/2017. Es prorrogarà 
automàticament en períodes 
anuals successius 

  

29/04/2016 
Universitat Autònoma de 
Barcelona // Universitat 
de Barcelona 

Pròrroga del conveni signat el 1/09/2014 
per a la realització conjunta del màster 
"Ensenyament de català com a 1a i 2a 
llengua" i la diplomatura de postgrau v. 
"Ensenyament de català per a persones 
adultes" 

Conveni de col·laboració  30/09/2018   
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DATA  PARTS OBJECTE TIPOLOGIA DURADA IMPORT (IVA EXCLÒS) 

26/04/2016 Fundació d'Estudis 
Superiors d'Olot (FES) 

Annex 1 - Pressupost al conveni signat el 
26 d'abril de 2016 per a la realització de 
programes de formació de postgrau. 

 Addenda 31/12/2017 Subjecte al nombre d'alumnes 
matriculats 

30/06/2016 Centre d'Estudis el 
Seminari 

Promoure relacions de caràcter acadèmic, 
científic i professional. Desenvolupar 
activitats de docència, investigació, 
transferència de coneixement, intercanvi 
d'informació, formació, etc. 

Conveni marc de 
col·laboració 

31/12/2017. Es prorrogarà 
automàticament en períodes 
anuals successius. 

  

18/03/2016 
Consorci per a la 
Normalització 
Lingüística  

Conveni específic per a observacions per 
a la recerca al Centre de Normalització 
Lingüística Montserrat 

Conveni de col·laboració  31/05/2017   

12/07/2016 

Fundació Bancaria 
Caixa d'Estalvis i 
Pensions de Barcelona, 
"la Caixa" 

Afavorir el desenvolupament de les diverses 
activitats de caràcter cultural i social que la 
Uvic-UCC du a terme en el 
desenvolupament del seu objecte 
fundacional. 

Conveni marc de 
col·laboració 

Fi de curs acadèmic 
2016/2017 

Dotació de Fundació La Caixa: 
30.000 euros // Dotació de la Uvic-
UCC: 30.000 euros 

01/06/2016 Manuel Llanas Pont 

Conveni Donació: Regular la donació del 
Dr. Manuel Llanas i Pont de part del fons 
documental d'Edicions Proa del període 
1970-1983 a favor de la UVic-UCC. 

Conveni de col·laboració  Indefinit   

15/01/2016 JCM Technologies, S.A. 

Col·laboració per part de JCM amb el 
finançament de l'equip denominat 
Superpanders, que participa en la Unidesert 
2016 

Conveni de col·laboració 
empresarial (patrocini) 30/06/2016 

Cobrament: 500 euros (destinats a la 
inscripció de l'equip Superpanders a 
la Unidesert 2016) 

07/06/2016 
Institut Superior de 
Ciències Religioses de 
Vic (ISCRVIC) 

Col·laboració per a la realització d'una 
activitat de formació contínua en el marc de 
la Universitat d'Estiu de la Uvic-UCC 

Conveni de col·laboració  15/06/2016 i la corresponent 
liquidació econòmica 

Subjecte al nombre d'alumnes 
matriculats 
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DATA  PARTS OBJECTE TIPOLOGIA DURADA IMPORT (IVA EXCLÒS) 

28/07/2016 Club Bàsquet Vic 

Acord d'intencions que permet avançar la 
col·laboració de la UVic-UCC al CBVic a 
l'espera de la signatura d'un nou conveni 
entre les dues institucions 

Acord d'intencions 01/09/2016   

11/05/2016 Eduscopi, S.L. Realització del curs d'especialització en 
comunicació científica (expert universitari) Conveni de col·laboració  Juny 2017 Subjecte al nombre d'alumnes 

matriculats. 

01/05/2016 KREAS i CREACCIÖ 

Contracte d'encàrrec d'organització de la 
formació, per regular el Sistema de 
Formació Professional per a l'ocupació en 
l'àmbit laboral 

Contracte d'encàrrec 
d'organització de 
formació 

  Subjecte al nombre d'alumnes 
matriculats. 

28/06/2016 La Salle Manlleu i  
alumna Formació pràctica en centres de treball Conveni de col·laboració  25/07/2016   

22/02/2016 
Col·legi Oficial de 
Treball Social de 
Catalunya (TSCAT) 

Realització del Postgrau en Resolució de 
conflictes i mediació familiar + annex 1 
(règim econòmic) 

Conveni de col·laboració  Juny 2017 Subjecte a les diferents variants del 
règim econòmic 

23/02/2016 BTC Centre d'Estudis 
Superiors, S.L. 

Impartició del Màster Universitari en 
Prevenció de Riscos Laborals de la UVic-
UCC (verificació del 2016). S'impartirà a 
través de BTC-CES, centre vinculat a la 
UVic-UCC 

Conveni de col·laboració  Indefinit Subjecte a les condicions 
econòmiques que regiran el curs. 

24/02/2016 Bon Preu SAU 

Pressupost (annex 4) al conveni específic 
de col·laboració per a la realització de 
cursos a mida (Anglès A2.2C) signat el 
24/02/2015  

 Addenda 07/06/2016 Subjecte en base a nombre 
d'estudiants que realittzen el curs. 

24/02/2016 Bon Preu SAU 

Pressupost (annex 5) al conveni específic 
de col·laboració per a la realització de 
cursos a mida (Anglès B2.1C) signat el 
24/02/2015  

 Addenda 09/06/2016 Subjecte en base a nombre 
d'estudiants que realitzen el curs. 

24/02/2016 Bon Preu SAU Pressupost (annex 6) al conveni específic 
de col·laboració per a la realització de 

 Addenda 08/06/2016 Subjecte en base a nombre 
d'estudiants que realitzen el curs. 
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DATA  PARTS OBJECTE TIPOLOGIA DURADA IMPORT (IVA EXCLÒS) 

cursos a mida (Anglès C1.2) signat el 
24/02/2015  

04/06/2016 Fundació La Farga Activitat d'interès general: Premi Vicenç 
Fisas Conveni de col·laboració  

Vigent mentre Fundació La 
Farga expressi el seu interès 
en la continuïtat del premi. 

Aportació de Fundació la Farga de 
1000 € (pel premi millor Treball Final 
de Grau) 

19/06/2016 Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC) 

Modificació del conveni específic de 
col·laboració interuniversitària para la 
realització conjunta del Grau de Traducció, 
Interpretació i Llengües Aplicades. 

Conveni de col·laboració      

21/06/2016 

Administració de la 
Generalitat de 
Catalunya (Departament 
d'Empresa i 
Coneixement i 
Departament 
d'Ensenyament) // 
Universitat Oberta de 
Catalunya. 

Disseny i la implantació del Pla Pilot del 
Programa Universitari de Formació 
Permanent per al Desenvolupament 
Professional de Mestres de Catalunya. 

Conveni marc de 
col·laboració 31/12/2019 

La Generalitat manifesta la voluntat 
de contribuir al finançament, d'acord 
amb les seves disponibilitats 
pressupostàries. 

30/06/2016 Sra. Teresa Mirambell 
Lleopart 

Activitats d'interès general: Atorgament 
Beca Josefa Lleopart a 2 estudiants del 
màster en Innovació en Didàctiques 
Específiques de FETCH de la UVic-UCC 
per a un treball de recerca sobre l'escola del 
Colomer de Taradell. 

Conveni de col·laboració  
Finalització del treball de 
recerca i la corresponent 
liquidació econòmica. 

La Sra. Teresa Mirambell, farà una 
aportació de 4000 € (la meitat en el 
moment de la signatura i l'altra 
meitat a la finalització del treball) 

15/07/2016 Mútua dels Enginyers  
Regular l'atorgament de dues Beques 
Especials "La Mútua del Enginyers" per a la 
Mobilitat Internacional 

Conveni de col·laboració 
empresarial (patrocini) 

Curs acadèmic 2016/2017. 
S'entendrà prorrogat 
automàticament, curs a curs. 

La Mútua concedirà dues beques de 
1000 € cadascuna (2000 €) amb la 
finalitat de contribuir a la mobilitat 
internacional d'estudiants UVic de 
l'àmbit de les enginyeries. 

20/07/2016 Club Patí Vic 

Realització d'actes i relacions mútuament 
acordades, actuacions de caràcter 
publicitari i d'esponsorització que li són 
encarregats per la UVic-UCC + Annex 1 
(esponsorització) 

Conveni marc de 
col·laboració 

Dues temporades (2016/2017 
i 2017/2018) 

Pagament de 3000 € anuals més iva 
(6000 €): 3000 € a la signatura del 
contracte per la temporada 
2016/2017 i 3000 € amb data 
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DATA  PARTS OBJECTE TIPOLOGIA DURADA IMPORT (IVA EXCLÒS) 

14/07/2017 per la temporada 
2017/2018 

25/07/2016 

Consell Comarcal del 
Bages // Ajuntament de 
Manresa // Ajuntament 
de Sallent // Ajuntament 
de Sant Joan de 
Vilatorrada // Fundació 
CTM Centre Tecnològic 
// Fundació Universitària 
del Bages FUB // 
Fundació Universitària 
Balmes // Patronat 
Metal·lúrgica del Bages 
// Ajuntament de 
Cardona //Ajuntament 
de Callús // Ajuntament 
de Súria // Ajuntament 
de Balsareny // 
Plataforma Social de 
Suport a la Minera i 
l'Activitat Industrial a la 
Catalunya Central 
(ProMineria) 

Carta de compromís a on totes les parts 
es reconeixen mútuament i recíprocament 
la capacitat legal suficient per signar , en 
nom i representació de les entitats 
respectives per desenvolupar de manera 
conjunta les operacions del PECT Bages 

Conveni de col·laboració      

29/07/2016 ECIB-Escola de Cinema 
de Barcelona 

Realització d'activitats formatives en l'àmbit 
de la cinematografia i l'animació, que es 
concretaran en els corresponents convenis 
específics. 

Conveni marc de 
col·laboració 

S'estableix per un període 
indefinit   

08/06/2016 Institut d'Estudis 
Fotogràfics 

Annex 3 (pressupost curs acadèmic 
2016/2017) al conveni de col·laboració per 
a la realització de diverses activitats de 
formació contínua, signat el 10/07/2014 

 Addenda Curs acadèmic 2016/2017 Subject al curs i al nombre 
d'estudiants que es matriculin 

05/09/2016 Prous Institute for 
Biomedical Research 

Col·laboració empresarial en activitats 
d'interès general a favor de la UVic-UCC, 
per destinar-lo als projectes de recerca que 
desenvolupa la UVic-UCC 

Conveni de col·laboració 
empresarial (patrocini) 2 anys 

Prous Institute aportarà 20.000 € 
(10.000€ a data 5/10/2016 i 10.000€ 
el 20/01/2017) 
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DATA  PARTS OBJECTE TIPOLOGIA DURADA IMPORT (IVA EXCLÒS) 

07/09/2016 
Agència de Gestió 
d'Ajuts Universitaris i de 
Recerca (AGAUR) 

Establir la col·laboració per al 
cofinançament, elaboració, gestió i control 
d'una convocatòria pública d'ajuts a l'estudi 
per als alumnes de la UVic-UCC-Campus 
Vic que cursin estudis universitaris oficials 
de grau, 1er cicle, de 1er i 2on cicle o 
només de 2on cicle, durant el curs 
acadèmic 2016/17. + Annex 1 (Continguts 
mínims de la convocatòria) 

Conveni de col·laboració  Curs acadèmic 2016-17 

AGAUR aportarà la quantitat màxima 
de 204.303,96€. La UVIc-UCC 
aportarà la quantitat màxima de 
23.903,17€  

08/09/2016 

Generalitat de 
Catalunya Departament 
d'Ensenyament Institut 
de Vic // Alumne 

Acord individual amb l'alumne per a 
l'activitat formativa en el desenvolupament 
de la beca de formació + Planificació pla 
d'activitats per a la formació pràctica en 
centres de treball 

Conveni de col·laboració  25/05/2017 

L'alumne percebrà l'import de la 
beca per compensar despeses de 
transport, ajut a l'estudi i d'altres 
conceptes relacionats amb la 
formació. 

27/05/2016 
CRUE Universidades 
Españolas // CEDRO i 
VEGAP 

Annex 1 (Contracte d'usos digitals per a 
la Universidad) al conveni subscrit entre 
CRUE Universidades Españolas, CEDRO i 
VEGAP el 30 de març de 2016  

 Addenda 

31/08/2016 o fins el 
31/08/2017 (en el suposat 
previst en l'estipulació 9a. Del 
conveni) 

Per al 2016 la UVic-UCC abonarà 
10.499,€ + iva 

27/09/2016 Grup ESERP 

Col·laboració acadèmica en la impartició de 
titulacions pròpies de Màster i Postgrau 
d'ESERP, en el marc del Centre 
Internacional de Formació Contínua de la 
UVic-UCC, i que es regiran per la Normativa 
d'Estudis Propis de la UVic-UCC. 

 Addenda 
30/06/2021 i es renovarà 
tàcitament per períodes de 5 
anys. 

Subjecte al programa formatiu i al 
nombre d'alumnes matriculats. 
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