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  DATA PARTS OBJECTE TIPOLOGIA DURADA IMPORT (IVA EXCLÒS)

31/10/2017
Fundació IrsiCaixa // 
Fundació Lluita Contra la 
Sida (FLS)

Annex IV: 
Prorrogar fins al 
31/10/2018 la 
vigència del 
conveni signat el 
31/10/2013

Acord de prórroga 31/10/2018

27/11/2017 Telefónica Educación 
Digital

Annex II: Model de 
contracte 
d'incorporació de 
cursos 
(Planificación de 
Decisiones 
Anticipadas para 
la atención integral 
e integrada de 
personas con 
enfermedades y 
condiciones 
crónicas 
complejas) 
d'universidats a la 
Plataforma Miriada 
X.

Annex 27/11/2018 Subjecte al nombre d'estudiants 
matriculats

24/11/2017 Telefónica Educación 
Digital

Annex II: Model de 
contracte 
d'incorporació de 
cursos (Atención 
integral e 
integrada de 
personas con 
enfermedades 
avanzadas y sus 
familias en 
servicios de salud 
y sociales) 
d'universidats a la 
Plataforma Miriada 
X.

Annex 24/11/2017 Subjecte al nombre d'estudiants 
matriculats

17/11/2017 Museu de Valls

Cessió temporal 
de la UVic-UCC al 
Museu de Valls de 
l'exposició 
"Correspondència 
Femenina (1780-
1939)

Conveni de col·laboració 6/2/2018

El Museu de Valls es farà 
càrrec de les despeses del 
transport i el muntatge de 
l'exposición , inclòs el seu 
retorn final.

2/1/2017 Institut Català  
d'Oncologia

Annex III al 
conveni de 
col·laboració per al 
desenvolupament 
de la Càtedra de 
Cures Pal·liatives, 
signat el 6/11/2012

Acord de prórroga 31/12/2018

24/11/2017 La Farga Fundació

Adenda al conveni 
de col·laboració, 
per contemplar 
l'increment de la 
dotació al Premi 
Vicenç Fisas i 
Comellas

Addenda

Vigent mentre 
Fundació La Farga 

expressi el seu interès 
en la continuitat del 

premi.

Aportació de Fundació la Farga 
de 2000 € (pel Premi Vicenç 
Fisas i Comellas))
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20/9/2017 Universitat Oberta de 
Catalunya

Addenda 42: 
assignació 
temporal de 
professorat i/o 
personal tècnic de 
la UVic a la UOC 
(assesorament i 
col·laboració en la 
docència).

 Addenda
Durant el primer 

semestre del curs 
2017/2018

Els que derivin de l'aplicació 
dels honoraris previstos per la 
UOC pels encàrrecs d'atenció 
docent i acadèmica per a cada 
semestre acadèmic

1/9/2017 Grup ESERP

Annex 2 
(pressupost i 
règim econòmic de 
programes de 
postgrau 
PRESENCIALS) al 
conveni de 
col·laboració 
acadèmica per a la 
impartició de 
màsters i 
postgraus propis, 
signat el 
27/09/2016

Annex Curs acadèmic 
2017/2018

Subjecte  al nombre d'alumnes 
matriculats.

1/9/2017 Grup ESERP

Annex 3 
(pressupost i 
règim econòmic de 
programes de 
postgrau ONLINE) 
al conveni de 
col·laboració 
acadèmica per a la 
impartició de 
màsters i 
postgraus propis, 
signat el 
27/09/2016

Annex Curs acadèmic 
2017/2018

Subjecte  al nombre d'alumnes 
matriculats.

1/9/2017 Institut Català  
d'Oncologia

Realización 
conjunta del 
Máster 
Universitario en 
Atención Paliativa 
a Personas con 
Enfermedades 
Avanzadas de la 
UVic-UCC

Convenio de Colaboración 31/8/2019 Se elaborará un presupuesto 
para cada edición.

24/11/2017

Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari 
de Catalunya (AQU 
Catalunya)

Establir les 
relacions per a la 
realització, per 
part d'AQU 
Catalunya, del 
treball de camp de 
l'enquestes de 
satisfacció de 
titulats i titulades 
de grau i màster 
de la Universitat.

Conveni de col·laboració 24/11/2018

15/3/2017 Segula Tecnologías 
España, SAU

Establiment el 
marc  de 
col·laboració en 
els àmbits: 
acadèmics, 
científics, 
professionals, 
investigació, 
formació de 
pràctiques, etc.

Conveni marc de col·laboració 15/3/2018

10/2/2017 Ajuntament de Sant Feliu 
de Llobregat

Cessió temporal 
de l'exposició 
"Correspondència 
Femenina (1780-
1939)"

Conveni de col·laboració 3/4/2017
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9/1/2017 Facultad de Biologia de la 
Universitad de Barcelona

Desarrollo de 
prácticas 
académicas 
externas de 
estudiantes de la 
UB en la FUB

Convenio de cooperación educat Un curs académico

18/12/2017 Academic Studies Abroad 
(ASA)

Impuls a l'estada 
d'estudiants 
estrangers: 
Programa Study 
Abroad en la UVic-
UCC

Conveni de col·laboració 18/12/2018

13/11/2017

Administració de la 
Generalitat, UdB, UAB, 
UPC, UPF, UdG, UdL, 
URV, URL, UOC, UIC i la 
Universitat Abat Oliba 
CEU

Establir les pautes 
per a les Proves 
d'accés a la 
universitat per a 
més grans de 25 i 
de 45 anys.

Conveni de col·laboració 1/1/2021
Cada any es signarà una 
addenda al conveni per aprovar 
un pressupost.

15/12/2017 Fundació Víctor Grífols i 
Lucas

Addenda al 
conveni signat el 
20/04/2015: 
desenvolupament 
d'un programa 
d'activitats de 
formació contínua 
des de la Càtedra 
de Bioètica

Addenda 15/12/2018
13.200 € que la FVGL abona 
(pagament a la persona que 
desenvolupi la tasca)

7/9/2017 Club Natació Vic-ETB
Modificació de la 
clàusula tercera de 
l'annex III

Modificació d'annex A partir del curs 2017-
18

Subjecte al nombre d'accesos a 
les instal·lacions, dels membres 
de la comunitat 

30/11/2017 L'Agrària de Torelló 
SCCL

Potenciar el 
desenvolupament 
de projectes 
d'I+D+i 
col·laboratius

Conveni marc de col·laboració

30/11/2020, 
prorrogables tàcitament 

en períodes anuals 
successius

27/12/2017

Fundació Privada 
Hospital de Campdevànol 
// Fundació d'Estudis 
Superiors en Ciències de 
la Salut

Ambit geneal de 
suport a la 
docència, la 
recerca i la 
tranferència de 
coneixement en 
Ciències de la 
Salut.

Conveni marc de col·laboració
27/12/2022, 

prorrogable tàcitament 
per períodes d'un any.

17/10/2017
Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná, 
PECRP (Brasil)

Actualitzar el 
programa per a 
l'obtenció de la 
doble titulació 
internacional 
integrant el Grau 
en Periodisme de 
la UVic-UCC i la 
Graduaçao em 
Jornalismo de 
laPUCPR

Conveni Específic 17/10/2020

21/4/2017 Ajuntament de Palamós

Realització 
d'activitats 
solidàries, de 
cooperació i 
voluntariat

Conveni de col·laboració 

Un any des de l'1/09/17 
i es prorrogaran en  

períodes anuals 
successius fins a un 

màxim de quatre any.

6/9/2017 e-soccerland // Ekkono 
Method

Annex III al 
conveni de 
col·laboració, 
signat el 
15/12/2015 
(pressupost i 
règim econòmic 
Ekkono Method 
Itinerari de 
formació sub-13)

Annex Curs acadèmic 
2017/2018

Subjecte al nombre d'alumnes 
matriculats
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30/11/2017 Mallerich Films-EPAC

Validació del 
Màster en 
Producció 
Cinematogràfica 
2017-18 + annex 
(pressupost i 
règim econòmic)

Conveni de col·laboració + annex 1/7/2018 Subjecte al nombre d'alumnes 
matriculats

13/12/2017 Fundació Privada de la 
Caixa d'Enginyers

Col·laboració en 
activitats d'interès 
general a favor de 
la UVic-UCC: 
finançament 
projecte Robòtica 
Educativa (FIRST 
LEGO League i 
Junior FIRTS 

Conveni de col·laboració 
empresarial (patrocini) 13/12/2018 7.000 €, destinats al projecte 

Robòtica Educativa

20/9/2017

Institut d'Estudis Nord-
Americans (IEN) // 
Fundació Universitèria 
Balmes (FUB)

Arrendament de 
l'IEN a la FUB de 2 
espais per a usos 
diferents als 
d'habitatge

Conveni de col·laboració i lloguer 
d'espais. 31/10/2022 7.328,3/mensuals

20/12/2017

Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari 
de Catalunya (AQU 
Catalunya)

Realització de 
cursos per a la 
promoció de la 
participació dels 
estudiants en 
l'assegurament de 
la qualitat del 
sistema 
universitari i la 
creació d'una 
borsa d'estudiants 
amb competències 
per participar en 
aquests 
processos.

Conveni de col·laboració 31/8/2018 Col·laboració de l'AQU de 
1.000 €

2/8/2017

Generalitat de Catalunya 
/ Ajuntament de Girona / 
Àrea Metropolitana de 
Barcelona / Consorci de 
la Costa Brava / Consorci 
del Ter / Junta Central 
d'Usuaris d'Aigües del 
Baix Ter / Plataforma 
Aigua és Vida / Grup de 
Defensa del Ter

Taula del Ter: 
Retorn efectiu del 
cabal del riu Ter i 
la reducció de la 
dependència de 
l'àrea de 
Barcelona envers 
la seva 
transferència 
s'assolirà en tres 
fases.

Arcord

26/5/2017 Desig for All Foundation

Regular la 
participació en la 
realització del 
Màster en Gestió 
del Disseny per a 
Tothom, en el 
marc del Centre 
Internacional de 
Formació 
Contínua de la 
UVic-UCC

Conveni de col·laboració 

Fins a la finalització del 
Màster, i la 

corresponent liquidació 
econòmica.

Subjecte al nombre d'alumnes 
matriculats.

27/10/2017 Universidad Madero de 
Puebla (México)

Realitzación de 
cursos de 
formación continua 
en formato Online

Convenio específico de colaboración

Por un año, 
prorrogable 

tácitamente en 
períodos anuales 

sucesivos.

Sujeto al número de alumnos 
matriculados.

30/10/2017 Institut Joan Lluís Vives

Promoció i 
organització de la 
Lliga de Debat de 
Secundària i 
Batxillerat.

Conveni de col·laboració
30/10/2020, i abans del 
termini es pot acordar 

la seua pròrroga.

La UVic-UCC assumeix les 
despeses derivades de la 
mobilitat i estada (no superant 
en cap cas els 1.200 €)
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29/11/2017
Agencia Nacional de 
Evaluación de Calidad y 
Acreditación (ANECA)

Evaluación de la 
actividad 
investigadora de 
los profesores 
contratados 
permanentes.

Conveni de col·laboració 29/11/2021
Sujeto al número de solicitudes 
de evaluación (150 € cada 
solicitud)

9/11/2017 Ajuntament de Vic

Elaboració i 
implementació del 
projecte "La 
coherència i 
continuïtat a 
l'etapa 0/6 anys a 
la ciutat de Vic"

Conveni específic de col·laboració 31/8/2018

L'Ajuntament abonarà el 60% 
de 12.500 € a la signatura i el 
40% restant al finalitzar el 
projecte.

20/12/2017

Departament d'Empresa i 
Coneixement (Generalitat 
de Catalunya) i les 
Universitats Catalanes

Impulsar la 
inserció i la millora 
de l'ocupabilitat de 
les persones 
joves, estudiants i 
titulats 
universitaris.

Conveni de col·laboració 

A la finalització i 
tancament de tots els 

processos de 
revocació i 

reintegrament iniciats.

Subvenció del Departament 
d'Empresa i Coneixement a les 
diferents universitats catalanes. 
Import per a la UVic-UCC 
(47.155 €)

3/11/2017

Ajuntament de Vic // 
Creacció Agència 
d'Emprenedoria // 
Associació Nits de 
Cinema Oriental

Addenda IV al 
conveni entre totes 
quatre entitats per 
al Projecte 
Horitzó Àsia 
(Pròrroga)

 Addenda 30/6/2018
L'Ajuntament de Vic: Aportació 
de 2.500 € a la UVIc-UCC 
(mitjançant 2 pagaments)

12/12/2017

Diputació de Barcelona 
(Àrea de Cultura, 
Educació i Esports, 
Gerència dels Serveis de 
Cultura)

Atorgament d'una 
subvenció 
destinada a 
finançar les 
tasques de 
preparació de 
l'Exposició 
paleontològica 
"Osona 40 millions 
d'anys enrere"

Resolució 15.000 €

20/11/2017 Viguera Editores, S.L.U.

Annex II al conveni 
de col·laboració 
per a la validació 
deprogrames de 
formació contínua, 
signat el 
04/03/2016 
(pressupost i 
règim econòmic: 
Màster en Trastorn 
per dèficit 
d'atenció i 
hiperactiviat)

Annex 31/12/2018 Subjecte al nombre d'alumnes 
matriculats.

1/9/2017 Institut Català 
d'Oncologia

Conveni de 
col·laboració per a 
la realització del 
Màster Universitari 
en Atenció 
Pal·liativa a 
Persones amb 
Malalties 
Avançades de la 
UVic-UCC

Conveni de col·laboració 31/8/2019

Subjecte a un pressupost per a 
cada edició, que ha de 
proposar un balanç equilibrat i 
sense pèrdues.

19/10/2017

Administració de la 
Generalitat, UdB, UAB, 
UdG, UdL, URV, URL, 
UIC i la Universitat Abat 
Oliba CEU

Organització i 
realització de la 
prova d'aptitud 
personal (PAP) 
per accedir als 
graus d'educació 
infantil i primària.

Conveni de col·laboració
01/01/2021, amb la 
excepció de l'annex 

que finalitza la vigència 
el 31/12/2017
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20/4/2017

Institut Internacional 
d'Investigació de la 
Societat de la Informació i 
el Coneixement 
(Quadrant Alfa, S.L.)

Realització del 
Màster en 
Màrqueting Digital 
i Xarxes Socials 
de la UVic-UCC.

Conveni de col·laboració
Fins a la finalització del 

Màster, i la 
corresponent liquidació 

econòmica.

Subjecte al nombre d'alumnes 
matriculats.

20/4/2017

Institut Internacional 
d'Investigació de la 
Societat de la Informació i 
el Coneixement 
(Quadrant Alfa, S.L.).

Annex 1 al conveni 
de col·laboració 
per a la realització 
del Màster en 
Màrqueting Digital 
i Xarxes Socials 
signat el 
20/04/2017

Conveni de col·laboració 1/10/2018 Subjecte al nombre d'alumnes 
matriculats.

23/11/2017 GBSB Global Business 
School.

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 23/11/2018

15/5/2017
Institut Ramon Llull // 
Universitat Oberta de 
Catalunya

Realització del 
Curs 
d'especialització 
en estudis 
catalans: traducció 
literària (català-
alemany)

Conveni de col·laboració 31/10/2018

La UVic-UCC es farà carrec del 
pagament de les despeses 
associades a la impartició de 
les assignatures de la UVic-
UCC i de la coordinació i 
tutorització transversals dels 
estudiants.

9/10/2017 Fundació Salut i 
Comunitat 

Pròrroga (annex 1) 
per a la realització 
del Curs Salut, 
Drogues i 
Sexualitats 
Saludables.

Annex 19/12/2017

13/10/2017 Escola d'Infermeria de la 
Universitat d'Andorra

Realització de 
Programes de 
formació en el 
marc del Centre 
Internacional de 
Formació 
Contínua de la 
UVic-UCC regit 
per la normativa 
d'Estudis Propis 
de la UVic-UCC.

Conveni de Col·laboració

Fins a la finalització 
dels programes de 

formació indicats en 
forma d'annex i la 

corresponent liquidació 
econòmica. 

Subjecte al pressuposts en 
forma d'annex per a cada 
programa formatiu.

13/10/2017 Escola d'Infermeria de la 
Universitat d'Andorra

Annex I 
(pressupost i 
règim econòmic) al 
conveni de 
col·laboració per a 
la realització de la 
activitat/curs: 
Gènere i Salu, 
signat el 
13/10/2017.

Annex gener de 2018
Subjecte al nombre d'estudiants 
matriculats, previsió de 15 
estudiants (3.200 €)

24/10/2017 Col·legi Vedruna Escorial 
Vic

Regular la 
col·laboració per a 
estades de 
recerca 
d'estudiants de 
batxillerat a la 
UVic-UCC

Conveni de col·laboració 24/10/2018
No comporta cap 
contraprestació econòmica per 
a les parts.
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17/11/2017
Institut Superior de 
Ciències Religioses de 
Vic.

Establir el marc de 
col·laboració per a 
l'organització 
conjunta del 
Congrés 
Internacional 
d'Història del 
Bisbat de Vic 
"EPISCOPUS - La 
diòcesi de Vic i 
l'Església a 
Catalunya en el 
context europeu".

Conveni de col·laboració 31/12/2017
S'assumirà les despeses de la 
realització del congrés a parts 
iguals.

3/10/2017
Comunidad de Madrid 
(Consejeria de Educación 
e Investigación)

Facilitar a los 
alumnos de Grado 
de Magisterio y 
Grados 
relacionados con 
la enseñanza, 
matriculados en 
Escuelas 
Universitarias de 
Formación del 
Profesorado y 
Facultades de 
Magisterio, la 
realización de 
prácticas en 
centros docentes 
de la Comunidad 
de Madrid.

Conveni de col·laboració 30/6/2018
No comporta  
contraprestaciones económicas 
para las partes.

15/11/2017 Associació de Donants 
de Sang d'Osona

Dipòsit i custòdia a 
la UVic-UCC del 
Capgròs de 
l'Estudiant de Vic, 
amb el seu vestit i 
un llibre.

 

28/6/2017 Goethe-Institut Barcelona

Dur a terme 
activitats que 
fomentin  la 
qualitat en l'àmbit 
de  l'ensenyament 
de l'alemnay com 
a llengua 
estrangera i la 
certificació oficial.

Conveni marc de col·laboració 31/12/2017
Qualsevol servei facturable 
serà objecte de convenis 
específics o annexos.

11/7/2017 Fundació Vella Terra

Per a la 
participació dels 
estudiants de la 
UVic-UCC en  
activitats 
solidàries, de 
cooperació i 
voluntariat

Conveni de col·laboració

1/9/2018 i es 
prorrogarà 

automàticament en 
períodes anuals 

succesius.

9/10/2017

Institut Universitari de 
Ciència i Tecnologia SA 
integrat a InKemia IUCT 
Group SA

Adscripció del 
Institut Universitari 
de Ciència i 
Tecnologia a la 
UVic-UCC com a 
"Institut 
Universitari de 
Recerca"

Conveni d'adscripció
Indefinida, podent-se 
modificar previ acord 

de les parts.
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1/6/2017 Osonament

Per a la 
participació dels 
estudiants de la 
UVic-UCC en  
activitats 
solidàries, de 
cooperació i 
voluntariat

Conveni de col·laboració

1/9/2018 i es 
prorrogarà 

automàticament en 
períodes anuals 

succesius.

26/9/2017 BTC Centre d'Estudis 
Superiors, SL.

Annex econòmic I 
(curs 2017-18) al 
conveni de 
col·laboració 
acadèmica per a la 
impartició del 
Màster Universitari 
en Prevenció de 
Riscos Laborals, 
signat el 
23/02/2016.

Annex Curs 2017/2018
La UVic-UCC facturarà 11.700 
€ (780 € /crèdit, en concepte de 
15 crèdits)

27/10/2017
Servei Català de la Salut 
// Institut Català de la 
Salut // SEAT

Promoure la 
millora de la 
coordinació de 
l'atenció 
assistencial al 
sector sanitari del 
Baix Llobregat 
Nord.

Conveni marc de col·laboració 27/10/2021

1/6/2017 Eduscopi SL

Pressupost per a 
la realització del 
Curs 
d'especialització 
en Comunicació 
científica (expert 
universitari). 
Annex 2 al conveni 
signat el 
11/05/2016.

Annex 6/7/2018 Subjecte al nombre d'alumnes 
matriculats.

1/2/2017 Fundació Salut i 
Comunitat 

Modificació al 
conveni de 
col·laboració 
signat el 
22/09/2016 
(realització del 
curs salut, 
Drogues i 
Sexualitats 
Saludables) per fer-
ho de febrer a 
maig de 2017.

Modificació d'annex 1/5/2017

16/10/2017
Fundació d'Estudis 
Superiors de Ciències de 
la Salut (FESS)

Addenda II: 
Condicions 
econòmiques de 
titulacions al 
Contracte 
Federatiu amb la 
FUB.

Addenda Curs 2017-2018 i 
successius.

Transferència (en concepte de 
cànon) del 5,5% de l'import dels 
crèdits matriculats.

9/10/2017
Institut Universitari de 
Recerca IUCT (IUR-
IUCT)

Realització del 
Màster Universitari 
en Recerca 
Aplicada a la 
Indústria Química i 
Farmacèutica de 
la UVic-UCC 
(s'impartirà en 
l'IUR-IUCT)

Conveni de col·laboració 9/10/2022
La UVic-UCC percebrà 
compensació proporcional al 
preu dels crèdits matriculats.

5/9/2017
Universitat de Barcelona, 
a través de INEFC 
Barcelona.

Realitzación 
conjunta del 
Máster 
Universitario en 
Ingeniería del 
Deporte.

Conveni de col·laboración Interu 5/9/2021

Sujeto a los ingresos de 
matrícula, posibles 
subvenciones y otros ingresos 
otorgados al máster, así como 
de otras variables.
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10/10/2017 Universitat Autònoma de 
Barcelona

Rescindir el 
conveni de 
col·laboració per a 
la impartició 
conjunta dels 
estudis conduents 
al títol universitari 
de Graduat/ada en 
Estadística 
Aplicada, signat el 
3/12/2009.

Carta de rescissió Curs 2017/2018

20/9/2017 Mas Vinyoles HUB Gestió dels premis 
ADNemprèn Conveni específic de col·laboraci

Fins el lliurament dels 
premis i la 

corresponent liquidació 
econòmica.

Finançament extern en 
concepte de patrocini.

22/2/2017
Fundació Barcelona 
Mobile World Capital 
Foundation (MWCB)

Desenvolupament 
d'activitats 
d'interès mutu per 
ambdues parts en 
l'àmbit de la 
docència, recerca, 
transferència de 
coneixement, 
tecnologia i 
innovació digitals.

Conveni marc de col·laboració 22/2/2019

11/7/2017 Fundació Privada Amics 
de la Gent Gran

Per a la 
participació dels 
estudiants de la 
UVic-UCC en  
activitats 
solidàries, de 
cooperació i 
voluntariat

Conveni de col·laboració 1/9/2018
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