RELACIÓ DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ 2017

Data d'actualització: 17/06/2019

PARTS

OBJECTE

TIPOLOGIA

DURADA

Fundació IrsiCaixa // Fundació
Lluita Contra la Sida (FLS)

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

Acord de prórroga

31/10/2018

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'universitats a la
Plataforma Miriada X

Annex

27/11/2018

Subjecte al nombre d'estudiants
matriculats

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

24/11/2018

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 (17801939)

Conveni de col·laboració

06/02/2018

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

02/01/2017

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

Addenda 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
2.000 € (pel Premi Vicenç Fisas i
Comellas))

20/09/2017

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

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

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

01/09/2017

Institut Català d'Oncologia

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

Convenio de colaboración

31/08/2019

Se elaborará un presupuesto para cada
edición

24/11/2017

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

Realització 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

DATA

31/10/2017

27/11/2017

24/11/2017

01/09/2017

01/09/2017

IMPORT (IVA EXCLÒS)
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Establiment el marc de col·laboració
en els àmbits: acadèmics, científics,
professionals, investigació, formació
de pràctiques, etc

15/03/2017

Segula Tecnologías España,
SAU

10/02/2017

Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat

09/01/2017

Facultad de Biologia de la
Universitad de Barcelona

18/12/2017

Academic Studies Abroad
(ASA)

13/11/2017

Administració de la
Generalitat, Universitat de
Barcelona // Universitat
Autònoma de Barcelona //
Universitat Politècnica de
Catalunya // Universitat
Pompeu Fabra // Universitat
de Girona // Univerisitat de
Lleida // Universitt Rovira i
Virgili //, Universitat Ramon
Lllull // Univeristat Oberta de
Catalunaya // Universitat
Internacional de Catalunya //
la Universitat Abat Oliba CEU

15/12/2017

Addenda al conveni signat el
20/04/2015. Desenvolupament d'un
Fundació Víctor Grífols i Lucas programa d'activitats de formació
contínua des de la Càtedra de
Bioètica

Data d'actualització: 17/06/2019

Conveni marc de col·laboració

15/03/2018

Cessió temporal de l'exposició
"Correspondència Femenina (17801939)"
Desarrollo de prácticas académicas
externas de estudiantes de la UB en
la FUB
Impuls a l'estada d'estudiants
estrangers: Programa Study Abroad
en la UVic-UCC

Conveni de col·laboració

03/04/2017

Convenio de cooperación
educativa

Un curs académico

Conveni de col·laboració

18/12/2018

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

01/01/2021

Cada any es signarà una addenda al
conveni per aprovar un pressupost

Addenda

15/12/2018

La Fundació Víctor Grífols i Lucas
aportarà 13.200 €
Subjecte al nombre d'accesos a les
instal·lacions, dels membres de la
comunitat

07/09/2017

Club Natació Vic-ETB

Modificació de la clàusula tercera de
l'annex III

Modificació d'annex

A partir del curs 201718

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 i serà
prorrogable tàcitament
en períodes anuals
successius

Conveni marc de col·laboració

27/12/2022,
prorrogable tàcitament
per períodes d'un any

Conveni Específic

17/10/2020

27/12/2017

Fundació Privada Hospital de
Àmbit general de suport a la
Campdevànol // Fundació
docència, la recerca i la tranferència
d'Estudis Superiors en Ciències de coneixement en Ciències de la
de la Salut
Salut
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

21/04/2017

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 anys

06/09/2017

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

30/11/2017

Mallerich Films-EPAC

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

Conveni de col·laboració + annex

01/07/2018

Subjecte al nombre d'alumnes
matriculats

17/10/2017
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13/12/2017

Fundació Privada de la Caixa
d'Enginyers

Finançament dels projectes FIRST
LEGO League i Junior FIRTS LEGO
League

20/09/2017

Institut d'Estudis NordAmericans (IEN) // Fundació
Universitèria Balmes (FUB)

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

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

20/12/2017

02/08/2017

26/05/2017

27/10/2017

Generalitat de Catalunya //
Ajuntament de Girona // Àrea
Metropolitana de Barcelona //
Retorn efectiu del cabal del riu Ter i
Consorci de la Costa Brava //
la reducció de la dependència de
Consorci del Ter // Junta
l'àrea de Barcelona envers la seva
Central d'Usuaris d'Aigües del
transferència
Baix Ter // Plataforma Aigua és
Vida / / Grup de Defensa del
Ter

Desig for All Foundation

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

Universidad Madero de Puebla Realitzación de cursos de formación
(México)
continua en formato Online

Conveni de col·laboració
empresarial (patrocini)

Data d'actualització: 17/06/2019

13/12/2018

La Fundació Privada de la Caixa
d'Enginyers aportarà 7.000 €

Conveni de col·laboració i
lloguer d'espais

31/10/2022

La FUB aportarà 9.706,60 euros en
concepte de la fiança corresponent a 2
mesos de lloguer. Passat aquest
temps, la fiança serà de 7.328,30 euros
mensuals en referència a la finaça del
lloguer

Conveni de col·laboració

31/08/2018

L'Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya aportarà
1.000 €

Acord + Annex

En la fase 1 s'invertiran 17.000.000
euros en municipis, i es farà una
L'any 2028, però
inversió de 5.300.000 euros en
s'acorda seguir
millores. També hi haurà una
treballant per continuar aportació de 480.000 euros pe rla
reduint el
millora de l'estat de l'aqüífer del Baix
Ter.
En
transvassament
la segona fase s'inveretiran 39.000.000
euros en municipis

Conveni de col·laboració

Fins a la finalització del
Màster, i la
corresponent liquidació
econòmica

Subjecte al nombre d'alumnes
matriculats

Convenio específico de
colaboración

27/10/2018 y será
prorrogable
tácitamente en
períodos anuales
sucesivos

Sujeto al número de alumnos
matriculados

30/10/2020, i abans del La UVic-UCC assumeix les despeses
termini es pot acordar derivades de la mobilitat i estada, no
la seua pròrroga.
superant en cap cas els 1.200 €

30/10/2017

Institut Joan Lluís Vives

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

Conveni de col·laboració

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

09/11/2017

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

31/08/2018

L'Ajuntament aportarà 12.500 €

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

El Departament d'Empresa i
Coneixement aportarà 47.155 €

03/11/2017

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

Addenda

30/06/2018

L'Ajuntament de Vic: Aportació de
2.500 € a la UVIc-UCC

20/11/2017

Viguera Editores, S.L.U.

Annex II al conveni de col·laboració
per a la validació de programes de
formació contínua, signat el
04/03/2016. Màster en Trastorn per
Dèficit d'Atenció i Hiperactiviat

Annex

31/12/2018

Subjecte al nombre d'alumnes
matriculats.

01/09/2017

Institut Català d'Oncologia

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

Conveni de col·laboració

31/08/2019

Subjecte a un pressupost per a cada
edició
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Data d'actualització: 17/06/2019

19/10/2017

Administració de la
Generalitat, Universitat de
Barcelona // Universitat
Autònoma de Barcelona //
Universitat Politècnica de
Catalunya // Universitat
Organització i realització de la prova
Pompeu Fabra // Universitat
d'aptitud personal (PAP) per accedir
de Girona // Univerisitat de
als graus d'educació infantil i primària
Lleida // Universitt Rovira i
Virgili //, Universitat Ramon
Lllull // Univeristat Oberta de
Catalunaya // Universitat
Internacional de Catalunya //
la Universitat Abat Oliba CEU

Conveni de col·laboració +
Annex

19/10/2021, amb la
excepció de l'annex que
finalitza la vigència el
31/12/2017

20/04/2017

Institut Internacional
Realització del Màster en Màrqueting
d'Investigació de la Societat de
Digital i Xarxes Socials de la UVicla Informació i el Coneixement
UCC.
(Quadrant Alfa, S.L.)

Conveni de col·laboració

Fins a la finalització del
Màster, i la
corresponent liquidació
econòmica.

Subjecte al nombre d'alumnes
matriculats

20/04/2017

Institut Internacional
Annex 1 al conveni de col·laboració
d'Investigació de la Societat de per a la realització del Màster en
la Informació i el Coneixement Màrqueting Digital i Xarxes Socials
(Quadrant Alfa, S.L.)
signat el 20/04/2017

Conveni de col·laboració

01/10/2018

Subjecte al nombre d'alumnes
matriculats

Conveni marc de col·laboració

23/11/2018

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

15/05/2017

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

09/10/2017

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

13/10/2017

Escola d'Infermeria de la
Universitat d'Andorra

24/10/2017

Col·legi Vedruna Escorial Vic

17/11/2017

Institut Superior de Ciències
Religioses de Vic

03/10/2017

Comunidad de Madrid
(Consejeria de Educación e
Investigación)

15/11/2017

28/06/2017

Conveni de Col·laboració

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

Fins a la finalització dels
programes de formació
indicats en forma
Subjecte al pressuposts en forma
d'annex i la
d'annex per a cada programa formatiu
corresponent liquidació
econòmica

Annex I (pressupost i règim
econòmic) al conveni de col·laboració
per a la realització de la
activitat/curs: Gènere i Salut, signat
el 13/10/2017
Regular la col·laboració per a estades
de recerca d'estudiants de Batxillerat
a la UVic-UCC
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"

Annex

gener de 2018

Subjecte al nombre d'estudiants
matriculats

Conveni de col·laboració

24/10/2018

No comporta cap contraprestació
econòmica per a les parts

Conveni de col·laboració

31/12/2017

S'assumirà les despeses de la
realització del congrés a parts iguals

Facilitar a los alumnos la realización
de prácticas

Conveni de col·laboració

30/06/2018

No comporta contraprestaciones
económicas para las partes

Conveni marc de col·laboració

31/12/2017

Qualsevol servei facturable serà
objecte de convenis específics o
annexos

Conveni de col·laboració

1/9/2018 i es
prorrogarà
automàticament en
períodes anuals
succesius

Conveni d'adscripció

Indefinida, podent-se
modificar previ acord
de les parts

Dipòsit i custòdia a la UVic-UCC del
Associació de Donants de Sang
Capgròs de l'Estudiant de Vic, amb el
d'Osona
seu vestit i un llibre
Dur a terme activitats que fomentin
la qualitat en l'àmbit de
Goethe-Institut Barcelona
l'ensenyament de l'alemany com a
llengua estrangera i la certificació
oficial

11/07/2017

Fundació Vella Terra

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

09/10/2017

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"

Document de dipòsit i custòdia

RELACIÓ DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ 2017

01/06/2017

Osonament

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

26/09/2017

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

27/10/2017

Servei Català de la Salut //
Institut Català de la Salut //
SEAT

Data d'actualització: 17/06/2019

Conveni de col·laboració

1/9/2018 i es
prorrogarà
automàticament en
períodes anuals
succesius

Annex

Curs 2017/2018

Promoure la millora de la coordinació
de l'atenció assistencial al sector
Conveni marc de col·laboració
sanitari del Baix Llobregat Nord

La UVic-UCC facturarà 11.700 €

27/10/2021

01/06/2017

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

01/02/2017

Fundació Salut i Comunitat

Modificació al conveni de
col·laboració signat el 22/09/2016
(realització del curs salut, Drogues i
Sexualitats Saludables)

Modificació d'annex

01/05/2017

16/10/2017

Fundació d'Estudis Superiors
de Ciències de la Salut (FESS)

Addenda II al Contracte Federatiu
entre la Fundació Universitària
Balmes i la Fundació d'Estudis
Superiors de Ciències de la Salut.
Condicions econòmiques de
titulacions

Addenda

Curs 2017-2018 i serà
renovable per períodes
successius

Subjecte al nombre d'alumnes
matriculats

09/10/2017

Institut Universitari de Recerca
IUCT (IUR-IUCT)

Realització del Màster Universitari en
Recerca Aplicada a la Indústria
Química i Farmacèutica

Conveni de col·laboració

09/10/2022

La UVic-UCC percebrà compensació
proporcional al preu dels crèdits
matriculats

05/09/2017

Universitat de Barcelona, a
través de INEFC Barcelona

Realitzación conjunta del Máster
Universitario en Ingeniería del
Deporte

Conveni de col·laboración
Interuniversitario

05/09/2021

Sujeto a los ingresos de matrícula,
posibles subvenciones y otros ingresos
otorgados al máster

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

20/09/2017

Mas Vinyoles HUB

Gestió dels premis ADNemprèn

Conveni específic de
col·laboració

Fins el lliurament dels
premis i la
corresponent liquidació
econòmica

22/02/2017

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

22/02/2019

11/07/2017

Fundació Privada Amics de la
Gent Gran

14/02/2017

04/12/2017

Fundació Bancària Caixa
d'Estalvis i Pensions de
Barcelona "La Caixa"
Fundació Bancària Caixa
d'Estalvis i Pensions de
Barcelona "La Caixa"

Annex

06/07/2018

Participació dels estudiants de la UVicUCC en activitats solidàries, de
Conveni de col·laboració
cooperació i voluntariat
Afavorir el desenvolupament de les
diverses activitats de caràcter
Conveni marc de col·laboració
cultural i social
Afavorir el desenvolupament de les
diverses activitats de caràcter
Conveni marc de col·laboració
cultural i social

01/06/2017

Càritas Arxiprestal de Vic

Participació dels estudiants de la UVicUCC en activitats solidàries, de
cooperació i de voluntariat

15/05/2017

Formación Profesional del
Deporte y la Salud, S.L.U

Realització de programes de formació
en el marc del Centre Internacional
de Formació Contínua

Conveni de col·laboració

Conveni de col·laboració +
Annex 1

Subjecte al nombre d'alumnes
matriculats

01/09/2018

31/12/2017

31/12/2018
Inicialment 1/9/2017 i
serà prorrogable
automàticament en
períodes anuals
successivament
Finalització dels
programes indicats i la
seva corresponent
liquidació

Fundació Bancària "La Caixa":
Aportació de 30.000 € (impostos
inclosos)

Subjecte al nombre d'alumnes
matriculats
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Data d'actualització: 17/06/2019

27/07/2017

Obtener evidencia en la trayectoria
Institut Català d'Oncologia //
clínica y de cuidado d elos pacientes y
Fondazione Floriani //
en las actividades de la Red Italiana
Fondazone G.Berlucchi
de Cuidados Paliativos

Convenio específico del
Convenio Marco de
Colaboración

La Fonazione Floriani y la Fondazione
G.Berlucchi ONLUS proporcionaran los
recursos humanos y financieros
necesarios para implementar el
Proyecto. Adicionalmente, la
Fondazione SIMG (la Fudación de la
27/7/2019 y será
Sociedad Italiana de Médicos de
renobable anualmente Atención Primaria) contribuirán en la
por previo acuerdo
financiación para el desarrollo del
expreso de las partes proyectpo Demetra 2. El ICO y UniVic
se unen en la investigación sin invertir
ningún recurso financiero adicional y
recibirán financiación, en la persona
del Dr. Xavier Gomez-Batiste,
equivalentes a 1.000 euros por día de
trabajo

16/06/2017

Casino de Vic // Ajuntament
de Vic // Fundació Bancària Regular per desenvolupar el projecte
Ateneu de Vic
Caixa d'Estalvis i Pensions de
Barcelona

Conveni de col·laboració

31/12/2017 renovable
per acord exprés de les
parts

Conveni marc de col·laboració

Inicialment 19/5/2022 i
serà prorrogable per
períodes d'igual durada
en els mateixos termes

19/05/2017

Inkemia

Establir les bases que duguin a un
conveni d'adscripció d'IUCT per la
docència, la recerca, la divulgació
científica , la transferència de
coneixement, entre altres

13/05/2017

Widener University

Organise an International Week in
Sports, Media and Marketing

Agreement

Finalitzation of the
activity and its
economic agreement

03/04/2017

Instut Català de les Empreses
Cultuals

Reaització, dintre de la programació
de l'FdC, de l'activitat anomenada
l'Aula de Cinema

Conveni de col·laboració

31/8/2018 mitjançant la
signatura d'una
addenda

09/05/2017

Escola d'Administració Pública
de Catalunya

Desenvolupament d'activitats
d'interès mutu per les parts

Conveni marc de col·laboració

Inicialment 9/5/2020 i
serà prorrogable en
períodes anuals fins a
un màxim de tres anys

29/05/2017

Universia Holding, S.L

Poner en puesta a disposición e
impartición, al público internauta, de
cursos online, masivos, abiertos y
gratuitos

Annexo 2 Modelo de Contrato
de Incorpòración de cursos de
Universidades a la Plataforma
Miriada X

29/05/2018

10/02/2017

Universitat de Barcelona //
Campus Docent Sant Joan de
Déu

Realització i organització del curs de
Postgrau en Seguretat i Qualitat
Assistencial i Legal

Conveni de col·laboració

Inicialment 10/2/2018 i
serà prorrogable si les
parts accedeixen i
arriben a un acord

Firmat
12/5/2016
Publicat
14/6/2017

Administració de la Generalitat
de Catalunya, mitjançant el
Departament d'Afers Exteriors
i Relacions Institucionals i
Exteriors i Transparència

Realització de pràctiques
acadèmiques extrernes en les
dependències de l'entitat
col·laboradora

Conveni de cooperació
educativa

Renovació tàcita

18/05/2017

École de Management de
Normandie, France

Facilitate arrangement and terms for
students to enrole UVic-UCC Study
Abroad Progammes

Study abroad agreement +
annex 1 + annex 2

19/05/2017

Ajuntament de Vic

Concessió d'una beca social a
l'excel·lència universitària

Conveni específic

Curs 2017-2018

Initially 18/5/2018 and
it's renewable for
Depending on the number of enrolled
successive anual
students
periods

16/05/2017

Osona Rugby Club

Establir el marc de col·laboració

Conveni de col·laboració

Inicialment 16/5/2018 i
serà prorrogable
automàticament en
períodes anuals
successius

02/01/2017

Fundació Privada Mutuam
Conviure

Annex 1 al Conveni Marc de
col·laboració per al desenvolupament
d'activitats de formació contínua i
recerca amb la Càtedra de Cures
Pal·liatives

Annex

31/6/2018

17/05/2017

Club Natació Vic-ETB

Establir la col·laboració en el marc de
la 5a Marxa Cicloturista Jufré
Riuprimer

Conveni específic de
col·laboració

Finalització de l'activitat
esmentada i el retorn
del material cedit

RELACIÓ DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ 2017

Desenvolupar accions conjuntes de
formació, investigació i millora de
qualitat a les àrees de: Pacients
Crònics Complexes, Malalts Avançats
Crònics, Atenció Psico-social i
espiritual, Millorar l'atenció
pal·liativa, la posció en l'àmbit
sociosanitari i la capacitat docent i
d'investigació, entre altres

Data d'actualització: 17/06/2019

Inicialment 2/1/2018 i
serà prorrogable en
períodes anuals
succesius

02/01/2017

Fundació Privada Mutuam
Conviure

04/04/2017

Fundació d'Estudis Superiors
d'Olot

11/05/2017

Fundació Sociosanitària de
Manresa

Establir un marc de col·laboració i
cooperació

Conveni marc de col·laboració

11/5/2022 i serà
prorrogable per
períodes anuals

10/04/2017

Fundació Abadia de
Montserrat

Regular la col·laboració per a la VII
Escola d'Estiu de Literatura Infantil i
Juvenil

Conveni de col·laboració

Finalització de l'activitat
i la corresponent
liquidació econòmica

Annex

abril de 2018

Subjecte al nombre d'alumnes
matriculats

01/03/2017

Conveni marc de col·laboració

Realitzar les activitats de pràctiques
Acord de col·laboració + annex 1
restauratives

Annex 2 al conveni per a la relització
Col·legi Oficial de Treball Social
del Postgrau en Resolució de
de Catalunya
Conflictes i Mediació Familiar, signat
el 22 de febrer de 2016

Finalització de l'activitat
i la corresponent
liquidació econòmica

Subjecte al nombre d'alumnes
matriculats

30/01/2017

Associació Catalana de
Comptablilitat i Direcció

Establir els termes de col·laboració
en el marc de l'organització de la V
Jornada ACCID

Acord d'organització

Finalització de la
jornada

La UVic percebrà 353,322 euros

29/03/2017

Solucions Camirals S.L

Contractar l'actuació del Mag Lari

Contracte de representació de
serveis

30 de juny de 2017

Solucions Camirals, S.L percebrà 2.500
euros

11/05/2017

Escola d'Administració Pública
de Catalunya

Desenvolupament d'activitats
d'interès mutu per a les parts

04/04/2017

Museu Episcopal de Vic

Realitzar una activitat de Formació
Contínua "Una mirada a cultures i
tradicions d'Àsia i Àfrica"

Acord de col·laboració + annex
1.1 + annex 1.2

Finalització de l'activitat
i la corresponent
liquidació econòmica

20/03/2017

Escola Superior de Disseny

Annex 2 - Màster Universitari en
Investigació i Experimentació en
Disseny per la renovació del Conveni
de Col·laboració Acadèmica

Annex

Indefinida

Conveni marc de col·laboració

31/8/2018 i serà
prorrogable en
períodes anuals
successius

Collaboration agreement

4/4/2019 and can be
renewed for an equal
period on the written
agreement

Contracte de donació

Indefinida

Annex

31/07/2017

02/05/2017

Promoure les relacions de caràcter
acadèmic, científic i professional.
Desenvolupar activitats de docència,
Ajuntament de Vic //
investigació, transferència de
Inspection de l'Education et de
coneixements i difusió en matèries
la Formation de Bignona 2,
d'interès. Fomentar l'intercanvi
Senegal
recíproc d'informació, d'experiències
i la transferència de coneixements,
entre altres

04/04/2017

TechTalent SCP, represented
by the CEO of Make&Learn

20/04/2017

Sr. Lluís Fernández Sopena

21/02/2017

Cambra de Comerç de
Sabadell

31/03/2017

Elias Forner, S.L

23/03/2017

Fundació d' Osona per a la
Recerca i Educació Sanitària //
Consorci Hospitalari de Vic

12/02/2017

Ajuntament de Guissona

Formalise this collaborative
relationship through a dedicated
agreement
Donació del fons bibliogràfic del
senyor Emili Teixidor Viladecàs
Annex 2 al conveni de col·laboració
per a la validació de formació
contínua, signat el 3 de febrer de
2016

11/5/2020 i serà
prorrogable en un
Conveni marc de col·laboració
períoode anual fins a un
màxim de 3 anys

Promoure les relacions de caràcter
acadèmic, científic i professional.
Desenvolupar activitats de docència,
investigació i transferència de
Conveni marc de col·laboració
coneixements. Fomentar l'intercanvi
recíproc d'informació, el debat i
intercanvi d'experiències, entre altres

Conveni de col·laboració

Subjecte al nombre d'alumnes
matriculats

31/3/2018 i serà
prorrogable
automàticament en
períodes anuals
successius

Realitzar l'activitat "XVI Jornada de
Finalització de l'activitat
i la corresponent
Cardiologia per a metges d'Atenció Acord de col·laboració + Annex 1
liquidació econòmica
Primària"
Elaboració i implementació del
projecte "L'etapa educativa 0-6 a
Guissona: conèixer, interpretar i
projectar canvis per transformar
l'escola"

Subjecte al nombre d'alumnes
matriculats

31/8/2018 o un cop
satisfetes les
liquidacions
econòmiques
corresponents

Subjecte al nombre d'alumnes
matriculats

L'Ajuntament aportarà 7.249 euros
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Data d'actualització: 17/06/2019

30/03/2017

EAP Osona Sud-Alt Congost,
SLP

Col·laborar conjuntament en
activitats de docència, recerca i
transferència de coneixement en
l'àmbit de les Ciències de la Salut

Conveni marc de col·laboració

30/3/2022 i serà
prorrogable per
períodes anuals

30/03/2017

Equip d'Assistència Primària
Vic, S.L.P.

Establir un marc permanent de
col·laboració i cooperació

Conveni marc de col·laboració

30/3/2022 i serà
prorrogable per
períodes anuals

24/03/2017

Fundació d'Estudis Superiors
de les Ciències de la Salut

Modificació al contracte federatiu
FUBalmes FESS Adequació NOF

Addenda

10/02/2017

Col·legi d'Educadores i
Educadors Socials de
Catalunya

06/02/2017

Girbau, S.A.

20/01/2017
13/02/2017

Promoció de la professió d'educadora
Conveni marc de col·laboració
i educador social
Desenvolupament dels projectes
FIRST LEGO Leage i FIRST LEGO Leage
Junior

Establir la col·laboració en el marc
dels Premis als millors treballs de
recerca d'estudiants de batxillerat
Universitat de Barcelona // Sr. Establir la col·laboració en l'exposició
Francesc Farrés
de paleontologia
Certis Obres i Serveis, S.A.

Indefinida

Conveni de col·laboració
empresarial

31/7/2017 i es podrà
prorrogar amb els
convenis i/o annexos
corresponents

Girbau.S.A aportarà 2.000 euros

Conveni marc de col·laboració

30/06/2017

Certis aportarà 2.500 euros

Conveni específic de
col·laboració

31/9/2017

06/02/2017

Casal Claret

Participació dels estudiants en
activitats solidàries, de cooperació i
de voluntariat

Conveni de col·laboració

Inicialment 1/9/2018 i
serà prorrogable
automàticament en
períodes anuals
successivament

01/02/2017

Universidad de San Jorge //
Universidad Antonio de
Nebrija

Poner fin a la colaboración en el
desarrollo del Máster Universitario
en Traducción Especializada

Acuerdo de finalización

Indefinida

17/02/2017

Eumogràfic, SAU

Establir al col·laboració en el marc
dels Premis als millors treballs de
recerca d'estudiants de batxillerat

Conveni de col·laboració
empresarial

30/06/2017

26/01/2017

Concorci Hospitalari de Vic
//Institut Català de la Salut

Pròrroga

5 d'ocubre de 2017

20/01/2017

Bon Preu, SAU

Conveni de col·laboració
empresarial

30/06/2017

Bon Preu, SAU aportarà 2.500 euros

03/02/2017

Divasa-Farmavic, S.A.

Desenvolupament dels projectes
FIRST LEGO League i FIRST LEGO
League Junior

Conveni de col·laboració
empresarial

31/8/2017 i es podrà
prorrogar amb els
convenis i/o annexos
corresponents

Divasa-Farmavic aportarà 2.000 euros

05/01/2017

Administració de la
Generalitat, a través de la
Secretaria d'Universitats i
Recerca del Departament
d'Economia i Coneixement

Modificar les clàusules primera,
segona i tercera del Conveni de 17 de
desembre de 2015, per al finaçament
del Pla Pilot d'un Programa
Universitari de Formació Permanent

Addenda

31 de juliol de 2017

30/01/2017

Some, S.A.

Desenvolupament dels projectes
FIRST LEGO Leage i FIRST LEGO Leage
Junior

Conveni de col·laboració
empresarial

07/01/2017

Seidor, S.A.

Desenvolupament dels projectes
FIRST LEGO League i FIRST LEGO
League Junior

Conveni de col·laboració
empresarial

Pròrroga 2016 al conveni marc de
col·laboració
Establir la col·laboració en el marc
dels Premis als millors treballs de
recercad'estudiant de batxillerat

31/8/2017 i serà
prorrogable amb els
convenis i/o annexos
corresponents
31/8/2017 i serà
prorrogable amb els
convenis i/o annexos
corresponents

Promoure les relacions de caràcter
acadèmic, científic i professional.
Desenvolupar activitats de docència,
Unió Empresarial Intersectorialinvestigació, transferència de
Conveni marc de col·laboració
Cercles d'Empresaris
coneixements i difusió en matèries
d'interès comú. Fomentar l'intercanvi
recíproc d'informació i intercanvi
d'experiències, entre altres

Incialment 8/2/2018 i
serà prorrogable per
períodes anuals
successius

Grup de Recerca Beta

Annex al conveni de cooperació
educativa per col·laborar en la
formació dels estudiants

Annex + Subannex A

31 de juliol de 2017

17/01/2017

Grup de Recerca Beta

Realització pràctiques acadèmiques
externes

Conveni de cooperació
educativa

Inicialment 14/9/2017 i
serà prorrogable
automàticament en
períodes anuals
successius

24/01/2017

Associació Proyectos Infantiles

Acollida als espais de la UVic-UCC
d'un servei de recollida selectiva

Conveni de col·laboració

Inicialment 24/1/2018 i
es prorroarà en un
període anual successiu

08/02/2017

19/01/2017

Eumogràfic aportarà 2.000 euros

Some, SA aportarà 2.500 euros

Seidor aportarà 2.000 euros
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Data d'actualització: 17/06/2019

06/02/2017

Consultori Bayés Vic

Establir un marc permanent de
col·laboració i cooperació

Conveni marc de col·laboració

Inicialment 6/2/2018 i
serà prorrogable per
períodes anuals
successius

12/01/2017

UNIRAID

Establir les bases de la relació

Conveni específic

Inicialment 12/1/2018 i
serà prorrogable per
períodes anuals
successius

17/01/2017

Clínica Corachan

Establir un marc permanent de
col·laboració i cooperació

Conveni marc de col·laboració

Inicialment 17/1/2022 i
serà prorrogable per
períodes anuals

04/12/2017

CaixaBank

Afavorir el desenvolupament de les
diverses activitats de caràcter
cultural i social

Conveni Marc de col·laboració +
Annex

31/12/2018

SEAT

Promoure relacions acadèmiques,
científiques i professionals.
Desenvolupar activitats de docència,
investigació i transferència de
coneixements. Fomentar debat i
col·laborar en l'estudi de projectes,
entre altres

Conveni marc de col·laboració

Inicialment fins el
20/09/2022 i passat
aquest dia es podrà
prorrogar anualment
successivament

Col·legi d'enginyers graduats Establir la col·laboració en el marc de
// Enginyers tècnics industrials reunions mensuals de la Comissió
de Barcelona
Territorial d'Osona

Conveni específic Annex al
Conveni marc de col·laboració

08/05/2018
prorrogable anualment
successivament
17/12/2017

21/07/2017

08/05/2017

21/09/2017

Universitat Autònoma de
Barcelona

Realització pràctiques acadèmiques
externes curriculars (GGC)

conveni específic de cooperació
educativa

08/03/2017

Fundació Jacint Verdaguer//
Ajuntament de Vic

Concessió del Premi Verdaguer de
Recerca

Conveni específic de
col·laboració

Curs 2018 / 2019

22/09/2017

Casino Vic

Regular la donació a la Biblioteca
Ricard Torrents

Contracte de donació (llibres)

Quan les parts ho
comuniquin

04/07/2017

Universitat d'Andorra //
Fundació Alzheimer Catalunya

Desenvolupar un postgrau en
acompanyament a la persona amb
deteriorament cognitiu

Acord específic + Annex 2

12/2020 i es renovarà
per períodes iguals amb
previ concert

21/09/2017

Agència de Gestió d'Ajuts
Universitaris i de Recerca

Finançament d'ajuts a l'estudi per als
alumnes

Conveni de col·laboració

Curs 2017/2018, o fins
L'AGAUR aportarà 204.303,96 euros i
que les parts
la UVic facturarà 23.903,17 euros
acompleixin les
obligacions

30/01/2017

Regular la relació jurídica per la qual
Institut de Recursos i
Graó proporciona l'ús dels seus
Investigació per a la a Fundció,
productes i l'accés als seus serveis a
SL. (Graó)
canvi d'un preu

L'Ajuntament de Vic farà una
portaració de 3.000 euros i la
Fundació Jacint Verdaguer farà una
aportació de 3.000 euros

Subjecte al nombre d'alumnes
matriculats

Conveni de col·laboració +
Pressupost

Inicialment 30/1/2018 ,
i es prorrogarà en un
període anual

Graó percebrà 1.680 euros

02/05/2017

Escoles Familiars Rurals
d'Osona, SL.

Realització de programes de formació
en el marc del Centre Internacional
de Formació Contínua

Conveni de col·laboració
específic + Annex específic

Finalització dels
programes de formació

Subjecte al nombre d'alumnes
matriculats

26/6/2017

Ajuntament de Viladecans

Establir un marc de relacions i
compromisos

Conveni de col·laboració

Inicialmet 26/06/2018 i
es prorrogarà en un
període anual successiu

No comporta contraprestacions
econòmiques per a les parts

07/07/2017

Fundació Vedruna Catalunya
Educació

Establir els termes de la col·laboració
Conveni específic de
Finalització dels
per a la validació de programes de
col·laboració + Annex1 específic programes de formació
formació contínua

Subjecte al nombre d'alumnes
matriculats

07/07/2017

Fundació Verduna Catalunya
Educació

Establir el marc de col·laboració

Conveni de col·laboració

Inicialment 7/7/2018 i
es prorrogarà
automàticament en un
període anual successiu

09/05/2017

Fundació Alsina i Bofill (FAB)

Col·laborar amb una entrega pel XX
Congrés de Metges i Biòlegs de
Llengua Catalana

Conveni de mercenatge

Clausura del XX Congrés
de Metges i Biólegs de
Llengua Catalana

La Fundació Universitària Balmes
aportarà 6.000 euros

26/04/2017

Fundació Barcelona Mobile
World Capital Fondation

Establir el marc de col·laboració
respecte a la iniciativa "4TFN at
Ucamp"

Addenda + Annex

juny de 2017

Subjecte al nombre d'alumnes
matriculats

Conveni de col·laboració

Inicialment 6/9/2017 i
es prorrogarà
automàticament en un
període anual sucessiu

Contrato de presentación de
servicios de certificación
electrónica

Indefinida

06/09/2017

18/05/2017

Orgamisme Autònom de Fires Establir el marc de col·laboració en el
i Mercats de Vic
Mercat de Música Viva de Vic

Firmaprofesional, S.A

Solicitar la presentación de los
servicios técnicos
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15/06/2017

Fundació Tic Salut

Intercambiar mutuamente
información

Acuerdo de confidencialidad

Indefinida

22/02/2017

Universitat Oberta de
Catalunya

Assignació temporal de professorat
i/o personal tècnic per desenvolupar
tasques de consultoria i tutoria de
les assignatures i/o plans d'estudis

Addenda

Final del segon
semestre del curs 20162017

Fundació Privada Universitària
Establir el pla de treball del professor
EADA, Escola d'Alta Direcció i
que impartirà per al curs 2016-2017
Administració

Addenda

31/07/2017

09/01/2017

07/07/2017

Althaia, Xarxa Assistencial
Universitària de Catalunya

Establir el marc de col·laboració

Conveni de col·laboració

Inicialment 7/07/2018 i
es prorrogarà
automàticament en
períodes anuals
successius

08/07/2017

Assoiació Catalana
d'Universitats Públiques

Definir la col·laboració que permeti
dur a terme el desplegament i difusió
de la Plataforma Conixements,
Territori i Innovació

Conveni de col·laboració

31/9/2017 i es renovarà
per acord exprés
d'ambdues parts

26/07/2017

Fundació TicSalut Social

Establir el marc de col·laboració

Conveni de col·laboració

Inicialment 26/7/2018 i
es prorrogarà
automàticament en
períodes anuals
successius

14/07/2017

Universidad de San Jorge

Realización y organización del máster
universitario oficial en Traducción
Especializada

Convenio específico de
colaboración + Annexo 1 +
Annexo 2 + Annexo 3

Hasta que se deje de
ofrecer el máster, se
renovará cada curso
académico

Sujeto al número de estudiantes
matriculados

07/07/2017

Fundació Vedruna Catalunya
Educació

Establir els termes de la col·laboració
per a l'organització de cursos a mida

Conveni específic de
col·laboració

Finalització dels
programes de formació
i la seva corresponent
liquidació econòmica

Segons Annexos

20/06/2017

Col·legi Oficial del Treball
Social de Catalunya

Annex 3 al conveni, signat el 23 de
juliol de 2015 per la relaització d'un
Postgrau en Peritatge Social: el
Treballador i la Treballadora Social
com a especilsta jurídic

Annex

juny de 2018

Subjecte al nombre d'alumnes
matriculats

02/06/2017

Col·legi Oficial del Treball
Social de Catalunya

Annex 3 al conveni per a la
realització del Postgrau en Ressolució
de Conflictes i Mediació Familiar,
signat el 22 de febrer de 2016

Annex

Abril de 2019

Subjecte al nombre d'alumnes
matriculats

20/06/2017

Col·legi Oficial del Treball
Social de Catalunya

Annex 2 al conveni per a la
realització del Màster en Atenció en
emergències psicosocials i
humanitàries, signat el 2 de
novembre de 2016

Annex

set-18

Subjecte al nombre d'alumnes
matriculats

01/07/2017

Grup ESERP

Annex 1 al conveni de col·laboració
acadèmica per a la implantació de
màsters i postgraus propis, signat el
dia 27 de setembre de 2016

Annex

Curs 2016-2017

22/06/2017

Unitat d'Estimulació
Neurològica

Annex 2 al conveni per a la realització
del Màster en Estimulació
neurològica, Neurorehabilitació,
signat de 26 d'abril de 2016

Annex

Desembre de 2018

Subjecte al nombre d'alumnes
matriculats

15/06/2017

The Barcelona School of
Business and Social Science
(ESERP)

Annex 3 - Adscripció del grau de dret
i el grau en criminologia del conveni
signat el 5 de novembre de 2013

Annex

Mateixa que el conveni
signat el 5 de gener de
2013, fins al 5 de
novembre de 2023 amb
renovació cada 5 anys

Subjecte al nombre d'alumnes
matriculats

Acuerdo de cesión de contrato

30/11/2017

Cada part satisfarà les seves despeses

Annex

Curs 2017-2018

Subjecte al nombre d'alumnes
matriculats

26/06/2017

13/02/2017

Cesión del convenio de colaboración
Telefónica educación digital,
y de los contratos de importación de
S.L.U // Universia Holding, S.L
cursos en vigor

BTC Centre d'Estudis
Superiors, SL

Annex 3 al conveni de col·laboració
per a la realització de màsters de títol
propi, postgrau i cursos de formació
contínua, signat l'1 de julio de 2015

RELACIÓ DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ 2017

06/06/2017

19/06/2017
07/07/2017

Annex 4 al conveni de col·laboració
per a la realització d'activitats de
formació contínua, signat el dia 10 de
juliol de 2014
Consorci de Serveis
Tractament de dades en el Portal de
Universitaris de Catalunya
Recerca de Catalunya
Modificar l'addenda i el contracte
Fundació Universitària Bages
federatiu sobre les condicions
econòmiques
Institut d'Estudis Fotogràfics
de Catalunya

Data d'actualització: 17/06/2019

Annex

Curs 2017-2018

Addenda

La del Conveni que
modifica

Modificació Addenda i al
contracte federatiu

Curs 2017-2018

Subjecte al nombre d'alumnes
matriculats

19/06/2017

Servei de Formació Contínua
Professional i de Selecció AL

Comunicació de la resolució
d'acceptació d'oferta

Comunicat

01/07/2017

La UVic percebrà 525 euros

20/01/2017

Associació Osona contra el
Càncer

Establir la col·laboració en el marc
dels Premis als millors premis treballs
de recerca d'estudiants de batxillerat

Conveni de col·laboració
empresarial

30/07/2018

La UVic percebrà 3.000 euros

02/02/2017

Casino Vic // Ajuntament de
Vic

Regular la col·laboració per al
finançamanent de l'Ateneu de Vic

Conveni de col·laboració

31/12/2018

Casino de Vic

Regular la definició, configuració i
aportament en el marc de projecte
Ateneu de Vic

Fundació Universitària del
Bages

Regular les responsabilitats pel que
fa a les titulacions de la Uvic,
respecte l'annex 1 al conveni del 30
de març de 2016, que es va signar el
27 de maig de 2016

1/672017

06/03/2017

Conveni de col·laboració

01/05/2017

Conveni amb annnex A i B

Inicialment 31/8/2017,
o el 31/8/2018 si es
prorroga l'annex 1. La
resta de renovacions
seran expresses

Associació ASHES

Participació dels estudiants en
activitats solidàries, de cooperació i
de voluntariat

Conveni de col·laboració

Inicialment 1/9/2017 i
es prorrogarà
automàticament en
períodes anuals
successius fins a un
temps de 4 anys

21/06/2017

Nürtingen-Geislingen
University (Alemnya)

Facilitar els acords per els alumnes de
la NGU per adherir-se al programa
Uvic-UCC Study Abroad Programmes

Study abroad agreement

03/07/2017

Fundació Hospital Sant Joan de
Déu de Martorell

Establir un marc de col·laboració i
cooperació

Inicialment 3/7/2022 i
Conveni marc de col·laboració serà prorrogable per un
període anual

31/05/2017

Associació de disminuïts físics
d'Osona

Potenciar el desenvolupament de
projectes col·laboratius

Conveni marc de col·laboració

Inicialment 31/5/2019 i
serà prorrogable en
perídes anuals
successius

06/04/2017

Institut Català de Recerca en
Patrimoni Cultural //
Universitat de Girona //
Ajuntament de Sant Hilari a
través de Càtedra de l'Aigua,
Natura i Benestar

Generar, difondre i transferir
coneixement sobre el patrimoni
cultural de les Guilleries, per poder
desenvolupar un model de gestió
sostenible

Conveni marc de col·laboració

Inicialment 6/4/2021 i
serà renovable per un
període anual
automàticament

Càritas Arxiprestal de Vic

Participació dels estudiants de la UvicUCC en activitats solidàries, de
cooperació i de voluntariat

Conveni de col·laboració

Inicialment 1/9/2017 i
serà prorrogable
automàticament en
períodes anuals
successivament

Inkemia

Establir les bases que duguin a un
conveni per la docència, la recerca, la
divulgació científica, la transferència
de coneixement i desenvolupament
territorial en l'ambit de les ciències
de la vida, entre altres

Conveni marc de col·laboració

Inicialment 19/5/2022 i
serà prorrogable per
períodes d'igual durada
en els mateixos termes

Widener University

Establir una col·laboració pel curs
International Week in Sports, Media
and Marketing

Agreement for the
organizationof both an
international week in sport,
media and marketing

La finalització de
l'activitat i el seu acord
económic

Fundació SARquavite

Desenvolupar accions conjuntes de
docència i investigació a les àrees de
Pacients Crònics Complexos, Malalts
Avançats Crònics i atenció psicosocial
i espiritual, millorar l'atenció
pal·liativa, la capacitat docent i
d'investigació, a tot el sistema
Geriatros-SARquavitae, entre altres

Conveni marc de col·laboració

Inicialment 18/4/2018 i
serà prorrogable en
períodes anuals
successius

29/06/2017

01/06/2017

19/05/2017

13/05/2017

18/04/2017

La FUB aportarà 5.000 euros el 2017, i
5.000 euros l'any 2018
L'Ajuntament aportarà 2.500 euros
l'any 2017 , 25.00 euros l'any 2018 i
2.500 euros l'any 2019

Inicialment 21/6/2017 i
La Uvic establirà el pressupost i el
podrà ser renovat en un
nombre d'alumnes i els estudiants de
període anual
la NGU, qui satisfaran les despeses
successivament

No comporta contraprestacions
econòmiques per a les parts

RELACIÓ DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ 2017

Data d'actualització: 17/06/2019

Conveni de col·laboració

31/8/2018 mitjançant la
signatura d'una
addenda

Desenvolupament d'activitats
d'interès mutu per les parts

Conveni marc de col·laboració

Inicialment 9/5/2020 i
serà prorrogable en
períodes anuals fins a
un màxim de tres anys

Universia Holding, S.L

Poner en puesta a disposición e
impartición, al público internauta, de
cursos online, masivos, abiertos y
gratuitos

Annexo 2 Modelo de Contrato
de Incorpòración de cursos de
Universidades a la Plataforma
Miriada X

Universitat de Barcelona //
Campus Docent Sant Joan de
Déu

Realització i organització del curs de
Postgrau en Seguretat i Qualitat
Assistencial i Legal

Conveni de col·laboració

Inicialment 10/2/2018 i
serà prorrogable si les
parts accedeixen i
arriben a un acord

Conveni específic de
transferència

31/12/2018

Modificació de Conveni

Indefinida

Pressupost

01/12/2017

La UVic-UCC percebrà 4.500 euros

Pressupost

31/05/2018

La UVic-UCC percebrà 17.846,67 euros

Pressupost

30/06/2018

La UVic-UCC percebrà 5.033,33 euros

Conveni marc de col·laboració

Inicialment 7/6/2018 i
serà prorrogable
automàticament per
períodes anuals
succesius

03/04/2017

Instut Català de les Empreses
Culturals

Realització de l'activitat anomenada
l'Aula de Cinema

09/05/2017

Escola d'Administració Pública
de Catalunya

03/04/2017

10/02/2017

26/09/2017

Splendid Foods, S.A.U

08/07/2017

Cercle EURAM de la Garotxa

23/11/2017

Ajuntament de Barcelona

24/10/2017

Diputació de Barcelona

29/12/2017

Ajuntament de Mataró

Partcipació en el projecte
Optimització de derivats càrnics
curats tipus fuet i llonganissa per a la
millora del seu perfil nutricional NUTRICURAT
Modificació del conveni específic de
transferència de coneixement
Certificar el pressupost pel
desenvolupament del projecte On
són les dones emprenadores?
Realització de la Diagnosi i prova pilot
de la reforma horària en l'àmbit
educatiu a Prats de Lluçanès:
Diagnosi prèvia, desenvolupament i
resultats
Desenvolupament del projecte
"Elaboració del procés de diagnòstic i
disseny participatiu del Pla LGBTI de
Mataró"

La UVic rebrà 35.333,45 euros per la
realització del projecte

07/06/2017

Fundació Vedruna Catalunya
Educació

Promoure les relacions de caràcter
acadèmic, científic i professional.
Desenvolupar activitats de docència,
recerca, transferència de
coneixement. Donar resposta a les
necessitats de formació de la
Fundació Verduna, entre altres

22/12/2017

Xarxa de Custòdia del Territori

Annex de pròrroga al conveni de
cessió d'espais

Annnex

31/12/2018

28/12/2018

Diputació de Barcelona //
Ajuntament de Vic

Atorgament d'una subvenció de la
Diputció de Barcelona a l'Ajuntament
de Vic per donar suport al projecte
de remodelació de Can Baumann

Projecte de remodelació

31/12/2018

La Diputació de Barcelona aportarà
500.000 euros

Annnex

Desembre de 2017

Subjecte al nombre d'alumnes

Annnex

Desembre de 2017

Subjecte al nombre d'alumnes

Annnex

Curs acadèmic
2017/2018

Subjecte al nombre d'alumnes

Conveni de col·laboració
específic

31/8/2018 o un cop
satisfetes les
liquidacions
econòmiques
corresponents

L'Ajuntament aportarà 3.350 euros. La
meitat en el moment de la firma, i
l'altra meitat al final del curs
2017/2018

Contrato de cesión de derechos de Contrato de cesión de derechos
reproducción y comunicación pública de reproducción y comunicación
de "La universidad responde"
pública

01/10/2020

No comporta contraprestacions
econòmiques per a les parts

Regular la cessió d'ús gratuit d'espais
de Can Muntanyola per la impartició
del Grau en Enginyeria de l'
Automoció

31/07/2021

Annex 2 al conveni específic per al
Màster en Direcció Industrial, signat
el 26 d'abril de 2016
Annex 5 al conveni específic per al
Màster en Disseny i Optimització de
Centre d'Estudis i
14/03/2017
Processos Industrials, signat el 2 de
Assessorament Metal·lúrgic
desembre de 2013
Annex 2 al conveni específic per a la
30 de setembre
validació de programes de formació
Escola de Cinema de Barcelona
de 2017
contínua, signat el 30 de setembre de
2016
26/04/2017

Centre d'Estudis i
Assessorament Metal·lúrgic

09/11/2017

Ajuntament de Vic

01/10/2017

SME Corporación de Radio y
Televisión S.A.U.

12/09/2017

Granollers Mercat

Aprofundir en la relació en l'entorn
professional en l'àmbit educatiu de la
ciutat de Vic

Contracte d'espai

RELACIÓ DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ 2017

15/09/2017

02/10/2017

14/12/2017

The partnership agreement is
concluded in relation to the LIFE
Dresden
project Decreasing the
Grundwasserforschungszentru environmental impact caused by
m e.V. Meraner Str. 10 Dabandoned mines on water bodies
01217 Dresden
(LIFE DEMINE) as described in Grant
Agreement LIFE16 ENV/ES/000218,
signed on 19/5/2017

Fundació EURECAT

This agreement is concludes in
relation to the LIFE project
Decreasing the environmental impact
Administración del Principado
caused by abandoned mines on
de Asturias
water bodies (LIFE DEMINE) as
described in Grant Agreement LIFE16
ENV/ES/000218, signed on 19/5/2017

17/10/2017

Pontifícia Universidade
Católica do Paraná

23/10/2017

Pontifícia Universidade
Católica do Paraná

23/10/2017

20/12/2017

02/05/2017

Annex 3- Pressuspost al conveni per
la realització del Màster en Robòtica,
signat el 2 d'octubre de 2015

Pontifícia Universidade
Católíca do Paraná

Actualitzar el programa per a
l'obtenció de la doble titulació
intertnacional integrant el Grau en
Màrqueting i Comunicació
Empresarial de la UVic-UCC I la
Graduação Bachalerado em
Marketing de la PUCPR
Actualitzar el programa per a
l'obtenció de la doble titulació
intertnacional integrant el Grau en
Publicitat i Relacons Públiques de la
UVic-UCC I la Graduação em
Comunicaçao Social - Habilitaçao em
Publicidade e Propaganda de la
PUCPR
Actualitzar el programa per a
l'obtenció de la doble titulació
intertnacional integrant el Grau en
Mecatrònica de la UVic-UCC I la
Graduação em Engenharia de
Controle e Autonomia de la PUCPR

Annex de pròrroga al contracte
d'arrendament de local per prorrogar
el seu arrendament
Seguiment biològic i d'acceptació de
Centre Tecnològic Forestal de
la naturalització d'espais verds de
Catalunya
Barcelona
Fundació Adrena

Establish the terms and conditions
under which parts shall protect and
exploilt the Patent, and share the
potential income, payments and
revenues according to their respetive
ownership of the Patent

23/06/2017

The Trustes of Smith College //
Fundació Institut de Ciències
Fotòniques

01/09/2017

333 Corporate 1998 SL //
INNOVACC cedeix els drets de
Associació Catalana
d'Innovacació del Sector Carni reproducció del contingut del Manual
Porcí // Institut de Tecnologia i a la Companyia, sense exclusivitat per
Recerca Agroalimentàries //
a l'àmbit territorial mundial
Universitat de Girona

Data d'actualització: 17/06/2019

Partnership agreement

15/09/2022

The Dresden
Grundwasserforschungszentrum e.V.
Meraner Str. 10 D-01217 Dresden will
implement actions with an estimated
total cost of 303,811 euros. The
Dresden
Grundwasserforschungszentrum e.V.
Meraner Str. 10 D-01217 Dresden will
contribute with 121,525 euros to the
project of own financial resources. On
the basis of the adobe amount, the
Dresden
Grundwasserforschungszentrum e.V.
Meraner Str. 10 D-01217 Dresden will
receive from the Fundació
Universitària Balmes a maximum
amount of 182,286 euros as share of
the EU contribution

Annex

Curs acadèmic
2017/2018

Subjecte al nombre d'alumnes

Partner Agreement

1/7/2021- 30/6/2021

Every 3 months from the beginning of
the project, Administración del
Principado de Asturias will provide
UVic-UCC with a financial statement
via a previously defined file share
system. As specified in Article 4 of this
agreement, every three months,
Administración del Principado de
Asturias will send copies of supportig
(accounting) documentation to the
coordinatig UVic-UCC. This
documentation shall be clear and
precise

Conveni específic

17/10/2020

No comporta contraprestacions
econòmiques per a les parts

Conveni específic

23/10/2020

No comporta contraprestacions
econòmiques per a les parts

Conveni específic

23/10/2020

No comporta contraprestacions
econòmiques per a les parts

Annex

31/12/2018

Pressupost

31/05/2017

Join ownership agreement

Until the Patent and its
extensions expire

Contracte de Llicència

1/9/2020 i sera
renovable tàcitament
per períodes anuals fins
a un màxim de 20 anys

La Uvic-UCC percebrà 7.802,67 euros

La Companyia publicarà el Manual a
les webs sites dels sector porcí de
manera oberta i gratuïta. La
Companyia no obtindrà cap mena
d'ingrés

RELACIÓ DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ 2017

Prorrogar la vigència i portar a terme
el segon mòdul del programa, com a
curs d'actualització en Atenció
centrada en persones amb afectació
cognitiva.

19/12/2017

Universitat d'Andorra //
Alzheimer Catalunya Fundació

23/10/2017

Universitat de Barcelona //
Acord de pròrroga del conveni de
Universitat Autònoma de
Barcelona // Escola Politècnica col·laboració per desplegar accions
de Catalunya // Universitat
de foment de l'emprenedoria, de
Pompeu Fabra // La
detecció del talent emprenedor i de
Universitat de Lleida // La
generació de vocacions empresarials
Universitat de Girona // La
en la comunitat universitària en el
Universitat Rovira i Virgili // La marc de la xarxa d'emprenedoria
Universitat Oberta de
universitària
Catalunya

Data d'actualització: 17/06/2019

Addenda

Acord de pròrroga

1 d'octubre de 2019

01/03/2017

Barcelona Academy of Arts

Impartició de la titulació que es
determini

Conveni de col·laboració

Inicialment 1/3/2022 i
serà prorrogable per
períodes quinquennals
a pactar

30/11/2017

Escola de Producció
Audiovisual de Catalunya, S.L

Realització del programa de formació
en el marc del Centre Internacional
de Formació Contínua

Conveni de col·laboració

Finalització del
programa i la seva
corresponent liquidació
econòmica

08/11/2017

Agropecuària Collell, SL

Desenvolupament del projecte
"Desenvolupament d'un tractament
mitjançant microbiologia específica
per reduir el contingut d'elements
contaminants de les basses de
purins"

Conveni específic de
transferència

31/3/2018 o la
finalització del projecte

05/04/2017

Universitat de Girona //
Universitat Virgili i Rovira //
Universitat de Lleida //
Universitat Oberta de
Catalunya // Universitat
Autònoma de Barcelona //
Universitat de Barcelona //
Universitat Ramon Llull

Organització conjunta del Fòrum
Internacional d'Educació i Tecnologia

Conveni de col·laboració

05/04/2018

Subjecte al nombre d'alumnes

La UVic percebrà 39.350 euros i
l'entrega de l'informe

