
 RELACIÓ DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ 2018 Data d'actualització: 17/06/2019

  DATA PARTS OBJECTE TIPOLOGIA DURADA IMPORT (IVA EXCLÒS)

03/07/2018

l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya // Universitat Autònoma de 
Barcelona // Universitat Politècnica de 
Barcelona // Universitat Pompeu Fabra 
// Universitat de Girona // Universitat de 

Lleida //Universitat Rovira i Virgili // 
Universitat Oberta de Catalunya // 

Universitat Ramon Llull // Universitat 
Internacional de Catalunya // 
Universitat Abat Oliba CEU

Atorgar un ajut a les universitats Conveni de col·laboració 03/07/2021

La SUR aportarà 18.000 EUR. La DGPL 
aportarà 12.000 EUR. La Generalitat de 

Catalunya aportarà 30.000 EUR. 
Cadascuna de les universitats 

signatàries, llevat de la coordinadora, 
farà una aportació de 700 

EUR/universitat (7.700 euros en el 
conjunt d’universitats). 

02/01/2018 Banco Santander, S.A.

Reforzar la calidad de la 
docencia impartida, contribuir a 

la excelencia de su actividad  
investigadora, promover la 

transferencia de los resultados, 
facilitar el acceso a programas 
de formación contínua, entre 

otras

Convenio de colaboración 02/01/2020 Banco Santander, S.A. aportarà 25.000 
euros anuales

15/01/2018 Banco Santander, S.A. Establecer las normas por las 
que se regiran las relaciones 

Acuerdo de prestación de servicios 
financieros

15/1/2019 y será 
prorrogable en períodos 

anuales sucesivos

08/01/2018 Tennis Pàdel Granollers

Promoure les relacions de tipus 
acadèmic i professional i accions 

conjuntes d'organització 
d'activitats o competicions 

esportives. Fomentar el debat i 
l'intercanvi d'experiències, entre 

altres

Conveni marc de col·laboració
14/9/2018 i serà 

renovable per períodes 
anuals successius

08/01/2018 Isern, S.A.U. Avaluació de l'activitat 2017 Pressupost Indefinida La UVic-UCC percebrà 1.333,33 euros

09/01/2018 Université des Antilles Realización de una tesis doctoral Convenio de colaboración Lectura de la tesis

09/01/2018 Fundació Bancària "La Caixa"

Realització del postgrau en 
Atenció psicosocial i espiritual a  
personas en situació de malatia 

avançada

Conveni específic de colaboració + 
Annnex 1

Juny de 2018 i la 
corresponent liquidació 

econòmica

Subjecte al nombre d'alumnes 
matriculats

11/01/2018 Institut Joan Lluís Vives

Desenvolupament de la segona 
edició del programa "Via 

Universitària: accés, condicions 
d'aprenentatge, expectatives i 

retorn dels estudis universitaris"

Conveni de col·laboració + Annex 1 31/12/2019

15/01/2018 Fundació privada intitut de Recerca de 
la SIDA-Caixa

Complir els objectius fixats en el 
conveni:                                                       

Per la UVic:  Aportar els recursos 
pertinents                                                     

Per IrsiCaixa: incrementar el 
nombre d'investigadors vinculats 

a la CSMR i, el nombre de 
projectes de recerca i 

desenvolupament actius

Conveni específic de col·laboració 31/12/2019
La UVic-UCC aportarà 15.000 euros a 
gener de 2018 i 15.000 euros a gener 

de 2019

15/01/2018 Splendid Food, S.A.U
Modificació de la clàusula 4 i 11 

del conveni firmat el 25 de 
setembre de 2017

Addenda 31/10/2018 La Uvic-UCC percebrà 35.333,45 euros

22/01/2018 Unió Consorci Formació, S.L.
Desenvolupament d'activitats de 

diverses accions formatives, 
presencials i online, entre altres

Conveni de col·laboració 22/01/2021

26/02/2018 Fundació Abadia de Montserrat 2025

Realització de la IX Escola de 
Literatura Infantil i Juvenil: 

Jornades Internacionals sobre 
Festa, joia i cançó en Literatura 

Infantil i Juvenil

Conveni de col·laboració
Finalització de l'activitat i 
corresponent liquidació 

econòmica

02/05/2018 Universidad Alberto Hurtado Supervisión conjunta de una 
tesis doctoral

Acuerdo de colaboración + Annexo 
1

2/5/2021, pero si la tesis 
doctoral no ha sido 

presentada puede haver 
una extensión de un año.
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23/10/2018

Departament de Treball, Afers 
Exteriors i Famílies // Universitats i 

Recerca del Departament d'Empresa i 
Coneixement // Universitat Autònoma 

de Barcelona // Universitat de 
Barcelona // Universitat Politècnica de 
Bacelona // Universitat Pompeu Fabra 
// Universitat Ramon LLull // Universitat 

de Lleida // Universitat de Girona // 
Universitat Rovira i Virgili // Fundació 
Privada Universitat Internacional de 

Catalunya // Fundació Privada 
Universitat Abat Oliba CEU

Implementació del programa 
adreçat a persones refugiades 
ubicades al Líban que hagin 

interrumput els estudis 
universitaris en els seus països 

d'origen

Addenda
31/12/2018, sense 

prejudici en l'extenció del 
plaç fins el 31/1/2019

El Departament de Treball, Afers 
Exteriors i Famílies aportarà 150.768,42 

euros / La Universitat de Barcelona 
aportarà 24.079,99 euros / La 

Universitat Autònoma de Barcelona 
aportarà 24.779,99 euros / La 

Universitat Politècnica de Barcelona 
aportarà 25.479,99 euros / La 

Universitat Pompeu Fabra aportarà 
15.586,66 euros / La Universitat Ramon 
Llull Fundació aportarà  7.793,33 euros 

/ La Universitat de Lleida aportarà 
6.523,31€ / La Universitat de Girona 
aportarà 6.626,40 euros / Universitat 

Rovira i Virgili aportarà 6.625,43 euros / 
Fundació Privada Universitat 

Internacional de Catalunya aportarà 
8.493,33 euros / La Fundació Privada 
Universitat Abat Oliba CEU aportarà 

7.793,33 euros / 

18/01/2018 Asociación empresarial de l'Hospitalet 
y baix Llobregat 

Promoure les relacions de 
caràcter acadèmic, científic i 
professional. Desenvolupar 

activitats de docència, 
investigació, transferència de 

coneixement. Fomentar 
l’intercanvi recíproc d’informació 

sobre temes d’investigació, 
llibres, publicacions, el debat i 

l'intercanvi d'experiències, entre 
altres

Conveni marc de col·laboració
18/1/2019 i serà 

prorrogable per períodes 
anuals successius

04/10/2018 Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris 
i de Recerca

Cofinançament, elaboració, 
gestió i control d'una 

convocatòria pública d'ajuts a 
l’estudi per als alumnes

Conveni de col·laboració Curs 2018-2019

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris 
i de Recerca aportarà 204.303,96 

euros, i la UVic-UCC aportarà  
23.903,17 euros

10/08/2018 Texas Christian University

Promote academic linkages to 
enrich the undestanding of the 
conuntries concerned though 

student exchange

Agreement

1/9/2018, and it will be 
automatically extended 
for one year-perioid, but 
not beyond 1/9/2021 in 

any case

01/10/2018 Agrupació de Sords d'Osona i 
Comarca

 Promoure les relacions de 
caràcter acadèmic, científic i 
professional. Desenvolupar 

activitats de docència, 
investigació, transferència de 

coneixement. Fomentar 
l’intercanvi recíproc d’informació 

sobre temes d’investigació, 
llibres, publicacions, el debat i 

l'intercanvi d'experiències, entre 
altres

Conveni marc de col·laboració

Inicialment 31/7/2019 i 
serà prorrogable 

automàticamente en 
períodes anuals 

successius

15/03/2018 Fundación Española para la Ciencia y 
la Tecnología

Regular las relaciones jurídicas 
para el acceso a la Base de 

Datos "Scopus", propiedad de 
Elsebier, B.V

Convenio / Contracto + Anexo 31/12/2020 La FUB aportará 19.910.17 euros.

03/09/2018 Ajuntament de Ripoll
Concessió d'una beca a 

l'excel·lència universitària per a 
reaitzar estudis a la UVic-UCC

Conveni específic Curs 2018-2019 L'Ajuntament de Ripoll aportarà dues 
beques de 2.500 euros cadascuna

01/06/2018 Ajuntament de Vic
Concessió d'una beca social a 
l'excel·lència universitària per a 
reaitzar estudis a la UVic-UCC

Conveni específic Curs 2018-2019 L'Ajuntament de Vic aportarà una beca 
de 2.500 euros 

02/07/2018 Fundació Privada Althaia Xarxa 
Assistencial Universitària de Manresa 

Regular el marc de 
funcionament i les relacions, i les 

estructures acadèmiques i de 
recerca de la UVic, i la gestió 

dels professionals

Conveni de col·laboració 

Curs 2023-2024 i serà 
prorrogable 

automàticament en 
períodes iguals a un curs 

acadèmic de manera 
successiva, fins a un 

màxim de 20 curs 
acadèmics

14/03/2018
Centre Universitari de Disseny // 

Agència per a la Qualitat Universitària 
de Catalunya

Acordar i concretar l'aplicació 
dels criteris i procediements que 

l'Agència per a la Qualitat 
Universitària de Catalunya hagi 

establert 

Conveni de col·laboració 

Inicialment 14/3/2022 i 
serà prorrogable 4 anys 
més per acord exprés de 

les parts

02/01/2018 Banco Santander, S.A.

 Consolidar el desarrollo de 
proyectos encaminados a 

reforzar la calidad de la docencia 
impartida, a contribuir a la 
excelencia de su actividad 

investigadora, a promover la 
transferencia de los resultados 
de la investigación, a mejorar la 

eficiencia de la gestión 
académica,administrativa e 

institucional, entre otros

Acto de protocolo 02/01/2018
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11/06/2018 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A          

Establir els termes de 
col·laboració relatius a: Carnet 
de la UVIC-UCC, facultats del 

Campus UVic i Facultat de 
Medicina, presència preferent de 

BBVA a les intal·lacions del 
Campus UVic i Facultat de 

Medicina en els períodes de 
matrícula per divulgar la seva 
oferta de finançament, entre 

altres

Conveni de col·laboració + Annex 1

31/12/2018 i serà 
prorrogable tàcitament 

per períodes anuals 
successius

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
aportarà 60.000 euros anualment 

03/05/2018 Institut Joan Lluís Vives // Ajuntament 
de Torelló

Difondre la beca Segimon 
Serrallonga per a l'ampliació 

d'estudis superiors en 
humanitats a l'estranger

Conveni de col·laboració 03/05/2021

26/02/2018 Bon preu, S.A.U

Establir la col·laboració 
empresarial en el marc dels 
Premis UVic-UCC als millors 

treballs de  recerca d'estudiants 
de batxillerat 

Conveni de col·laboració 
empresarial 30/06/2018 Bon Preu, S.A.U aportarà 2.500 euros

31/08/2018 Centre d'Estudis Superiors

Annex econòmic 1 al conveni de 
col·laboració per la impartició del 
Màser Universitari en Prevenció 

de Riscos Laborals

Annex Curs 2018-2019 Subjecte al nombre d'alumnes 
matriculats

09/04/2018 Centre d'Estudis Superiors

Annex 4 al conveni de 
col·laboració per a la realització 

de màsters de títol propi, 
postgrau i cursos de formació 
contínua, signat l'1 de juliol de 

2015

Annex Curs 2018-2019 Subjecte al nombre d'alumnes 
matriculats

01/02/2018 Casa Tarradelles S.A
Desenvolupament dels projectes 

FIRST LEGO League i FIRST 
LEGO League Junior.

Conveni de col·laboració

31/8/2018 i serà 
prorrogable amb els 
convenis i/o annexos 

corresponents

Casa Tarradelles, S.A aportarà 2.000 
euros

04/06/2018 Facultat de Ciències de la Universitat 
de Girona // Fundació Universitària

Desenvolupament les pràctiques 
acadèmiques externes que 

l'estudiant ha de dur a terme 
(EBM)

Conveni de cooperació educativa 31/07/2018 L'estudiant ha de percebre la quantitat 
de 0,0 euros de l'entitat col·laboradora

04/06/2018 Facultat de Ciències de la Universitat 
de Girona // Fundació Universitària

Desenvolupament les pràctiques 
acadèmiques externes que 

l'estudiant ha de dur a terme 
(JLR)

Conveni de cooperació educativa 31/07/2018 L'estudiant ha de percebre la quantitat 
de 0,0 euros de l'entitat col·laboradora

28/03/2018 Cdmon

Patrocini dels allotjaments dels 
webs que els estudiants del 

Màster en Màrqueting Digital on 
line de la UVic-UCC estan creant

Conveni marc de col·laboració

28/3/2019 i serà 
prorrogable 

expressament per les 
parts si aixó ho 

manifesten

01/02/2018 Isern, S.A.U.
Desenvolupament dels projectes 

FIRST LEGO League i FIRST 
LEGO League Junior

Conveni de col·laboració 
empresarial

31/8/2018 i serà 
prorrogable amb els 
convenis i/o annexos 

corresponents

Isern, S.A.U aportarà 1.000 euros

09/05/2018 Centre d'Estudis i Assessorament 
Metal·lúrgic

Annex 3 al conveni de 
col·laboració per a la realització 
del Màster en Direcció Industrial

Annex Desembre de 2019 Subjecte al nombre d'alumnes 
matriculats

09/05/2018 Centre d'Estudis i Assessorament 
Metal·lúrgic

Annnex 6 al conveni de 
col·laboració per a la realització 

del Màster en Disseny i 
Optimització de Processos 

Metal·lúrgics

Annex Desembre de 2019 Subjecte al nombre d'alumnes 
matriculats

07/05/2018 Centre d'Estudis i Assessorament 
Metal·lúrgic

Realització del Curs 
d'Especialització / Expert 
Universitari en Tècnic en 
Productivitat, Millora de 

Processos en Entorns Lean i 
Índústria 4.0

Conveni específic Corresponent liquidació 
econòmica

Subjecte al nombre d'alumnes 
matriculats

09/02/2018 Certis, S.A.

Establir la col·laboració 
empresarial en el marc dels 
Premis UVic-UCC als millors 

treballs de  recerca d'estudiants 
de batxillerat 2018

Conveni de col·laboració 30/06/2018 Certis, S.A  aportarà 2.500 euros

20/07/2018

Consorci Hospitalari de Vic // Tic Salut 
// Fundació Hospitalària de la Santa 

Creu de Vic // Althaia // Institut Català 
de la Salut // EAP ABS Centelles // 

EAP Vic

Organització de les Jornades 
R+D+I TIC SALUT I SOCIAL 

2018.

Conveni de col·laboració + Annex 1 
+ Annex 2

Tancament econòmic de 
les Jornades

22/02/2018 Cluster para el avance de la tecnologia 
de la moto

Organitzar conjuntament  cursos 
a mida. Conveni específic de col·laboració

22/2/2019 i serà 
prorrogable tàcitament en 

períodes anuals 
successius

Subjecte al nombre d'alumnes 
matriculats

12/03/2018 Arts Managers, S.L. Actuació musical de Albercocks Contracte artístic la UVic-UCC facturarà 1.550 euros

16/04/2018 Consorci Hospitalari de Vic // Fundació 
Hospitalària de la Santa Creu de Vic

Annex 1 - Perfils acadèmics.  
Establir els perfils de 

professionals en el marc de la 
seva col·laboració en l'àmbit de 
les ciències de la salut i socials 

en la condició d'hospital 
universitari

Annex

16/4/2020 i serà 
prorrogable tàcitament en 

períodes anuals 
successius

16/04/2018 Consorci Hospitalari de Vic // Fundació 
Hospitalària de la Santa Creu de Vic

Utilització conjunta de les 
estructures del Consorci 

Hospitalari de Vic / Fundació 
Hospitalària de la Santa Creu i 

de la UVic-UCC per a la 
docència, la recerca, la 

transferència de coneixement, 
entre altres 

Conveni de col·laboració

16/4/2022 i serà 
prorrogable 

automàticament en 
períodes anuals 

successius fins a un 
màxim de 12 anys

25/05/2018 Centre de Recerca Ecològica i 
Aplicacions Forestals

Recoger el alcance y tipo de 
actuaciones a realizar, así como 

las obligaciones de la 
participación de los 

investigadores en el proyecto 
presentado

Convenio de colaboración

Finalización de las 
actividades previstas y 

como máximo la 
finalización del proyecto 

(septiembre 2019)
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27/03/2018 Associació Observatori del Tercer 
Sector i la Societat Civil

Desenvolupament del projecte 
de recerca i de doctorat 

industrial "La participació de les 
dones en la societat organitzada. 

Anàlisi comparada sota els 
règims d'Estat del Benestar"

Conveni específic de col·laboració 
+ Annex 1 + Annex 2 Mínimament 27/3/2021 

08/06/2018 Complex Cultural i Esportiu Montessori-
Palau, S.A

Desenvolupament del projecte 
de recerca i de doctorat 

industrial "El grau de 
desenvolupament d'un infant de 
16 mesos a 3 anys en relació a 

la seva adapatació escolar"

Conveni específic de col·laboració 
+ Annex 1 Mínimament 8/6/2021

26/01/2018 Creu Roja Osona

Participació dels estudiants de la 
UVic-UCC en activitats 

solidàries, de coooperació i de 
voluntariat

Conveni de col·laboració

31/8/2018 i serà 
prorrogable 

automàticament en 
períodes anuals 

successius

19/06/2018 Consorci de Serveis Universitaris de 
Catalunya

Contractació conjunta de la 
subscripció a les revistes 

electròniques Elsevier, Springer, 
Nature i Wiley per al 2019

Acord d'adhesió 28/08/2018 La UVic-UCC  facturarà 84.432,88 
euros

09/04/2018 Consorci de Serveis Universitaris de 
Catalunya

Contractació conjunta de la 
prestació de serveis Iaas 

(Infrastructure as a Service) 
mitjançant la tramitació pel 

Consorci de Serveis Universitaris 
de Catalunya de l'acords marc 
per seleccionar les empreses 
que podran prestar els serveis

Acord d'adhesió 28/08/2018

14/05/2018 Consorci de Serveis Universitaris de 
Catalunya

Contractació conjunta de la 
prestació de serveis de 

desenvolupament de software, 
mitjançanant la tramitació pel 

Consorci de Serveis Universitaris 
de Catalunya de l'acord marc per 

seleccionar les empreses que 
podran prestar els serveis

Acord d'adhesió 28/08/2018

15/12/2017 Consorci de Serveis Universitaris de 
Catalunya

Acord adhesió a la contractació 
conjunta del servei al núvol de la 
plataforma d'aprenentatge virtual 
moodle i serveis relacionats de 

configuració, migració i 
integració

Acord d'adhesió 28/08/2018 La UVic-UCC aportarà 1.000 euros

12/04/2018 Marc Granell
Organització de l'actuació 

musical Concert Festa Major 
UVIC

Contracte Actuació 24/04/2018 La Uvic-UCC aportarà 600 euros com a 
pagament dels serveis

03/07/2018
Administració de la Generalitat de 

Catalunya mitjançant el departament 
d'ensenyament

Participació dels estudiants de la 
UVic-UCC en activitats 

d'aprenentantge
Conveni de col·laboració

Inicialment 31/8/2021 i 
serà prorrogable per 

acord mutu de les parts 
per un període de fins a 
quatre anys addicionals

13/09/2018
Administració de la Generalitat de 

Catalunya mitjançant el departament 
d'ensenyament

Realització de pràctiques en els 
centres formadors del 

Departament d'Ensenyament
Conveni de col·laboració

31/8/2021 i serà 
prorrogable per un màxim 

de quatre anys 
addicionals naturals

16/02/2018 Divasa-Farmavic, S.A.
Desenvolupament dels projectes 

FIRST LEGO League i FIRST 
LEGO League Junior

Conveni de col·laboració 
empresarial

31/8/2018, i serà 
prorrogable amb els 
annexos i/o annexos 

corresponents

Divasa-Farmavic, S.A. aportarà 2.000 
euros

10/07/2018 Sr. Gausa de Mas Regular la donació de l'obra "Vic, 
l'experiència de la mirada" Contracte de donació (fotografies) Quan les parts ho 

comuniquin

12/03/2018
Administració de la Generalitat de 

Catalunya mitjançant el departament 
d'ensenyament

Realitzar pràctiques 
acadèmiques externes en les 

dependències de l'entitat 
col·laboradora

Conveni de cooperació educativa 12/03/2022

17/10/2018 Premsa d'Osona, S.A.

PROSA rodarà la pel·lícula en 
espais del Campus de la UVic-

UCC i de la ciutat en què 
quedarà reflectida la presència 
universitària de Vic i els vincles 

històrics amb El 9 Nou

Conveni de col·laboració 21/12/2018 La UVic-UCC aportarà 4.000 euros 

09/02/2018 Elausa Electrònica i Automatismes, 
S.L

Desenvolupament del projectes 
FIRST LEGO League i FIRST 

LEGO League Junior

Conveni de col·laboració 
empresarial 31/08/2018 Elausa Electrònica i Automatismes, S.L 

aportarà 2.500 euros

14/06/2018 Sr. Lluís Fernández Sopena

Annex al contracte de donació. 
El Sr. Lluís Sopena Soler rep en 
aquest acte un exemplar de la 

descripció del fons Emili Teixidor

Annex

15/02/2018 Escoles Familiars Rurals d'Osona, S.L.

Annex 2 al conveni específic de 
col·laboració per a la validació 

de programes de formació 
contínua signat el 2 de maig de 

2017

Annex Curs 2018-2019 Subjecte al nombre d'alumnes 
matriculats

01/05/2017 ESEMTIA Grupo EDEBE, S.L Document de llicència del 
programari de Teknos Annex

1/5/2018 y será 
prorrogable 

automáticamentepor 
periodos anuales

Sujeto al número de alumnos 
matriculados

26/02/2018 EUMOGRAFIC, SAU

Establir la col·laboració 
empresarial en el marc dels 
Premis UVic-UCC als millors 

treballs de  recerca d'estudiants 
de batxillerat 2018

Conveni de col·laboració 
empresarial 30/06/2018 La UVic-UCC facturarà 2.000 euros 

02/10/2017 EURECAT

Annex 3 - Pressupost al conveni 
per a la realització del Màster en 
Robòtica signat el 2 d'octubre de 

2015

Annex Curs 2017-2018 Subjecte al nombre d'alumnes 
matriculats

14/06/2018 EURECAT

Annex 4 - Pressupost al conveni 
entre la per a la realització del 
Màster en Robòtica signat el 2 

d'octubre de 2015

Annex Desembre de 2019 Subjecte al nombre d'alumnes 
matriculats
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11/05/2018 Fundació L'Atlàntida

Establir les relacions pel que fa a 
recerca, la innovació, la 

transferència de coneixement i la 
formació contínua en l'àmbit dels 

estudis sanitaris i socials

Conveni específic de col·laboració

Inicialment 31/7/2021, i 
serà prorrogable 

automàticament en 
períodes anuals 

successius

11/05/2018 Fundació L'Atlàntida

Establir les relacions pel que fa a 
recerca, la innovació, la 

transferència de coneixement i la 
formació contínua en l'àmbit de 

l'educació, entre altres

Conveni específic de col·laboració 

Inicialment 31/7/2021, i 
serà prorrogable 

automàticament en 
períodes anuals 

successius

11/05/2018 Fundació L'Atlàntida

Promoure les relacions de 
caràcter acadèmic, científic i 
professional. Desenvolupar 

activitats de docència, 
investigació, transferència de 

coneixements i difusió en 
matèries d'interès comú. 

Fomentar l'intercanvi recíproc 
d'informació, el debat i intercanvi 

d'experiències. Esdevenir, per 
part de la UVic-UCC, Mecenes 2 

de L'Atlàntida, Centre d'Arts 
Escèniques, entre altres

Conveni marc de col·laboració

Inicialment 31/7/2021, i 
serà prorrogable 

automàticament en 
períodes anuals 

successius

11/05/2018 Fundació L'Atlàntida

Annex 1 Al conveni marc signat 
entre la UVic-UCC i la Fundació 
L'Atlàntida en data 11 de maig 

de 2018

Annex

Inicialment 31/7/2021, i 
serà prorrogable 

automàticament en 
períodes anuals 

successius

23/03/2018 Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de 
la Garrotxa

Establir un marc permanent de 
col·laboració i cooperació Conveni marc de col·laboració

Inicialment 23/3/2023, i 
serà prorrogable 

tàcitament per períodes 
anuals

29/03/2018 La Pedrera Fixar un marc de col·laboració 
en el programa BIYSC Conveni de col·laboració 31/12/2018 La Pedrera aportarà 2.500 euros

19/02/2018 Fundació Salut, Drogues i Sexualitat 
Saludables

Annnex 2 Pròrroga al conveni de 
col·laboració  per a la realització 

dels curs Salut, Drogues i 
Sexualitat Saludables 

Annex
31/7/2018 o fins la 

corresponent liquidació 
econòmica

17/10/2018 Escola de Treball del Ripollès- 
Fundació Privada Eduard Soler 

Annnex 1 conveni de 
col·laboració específic per a la 

realització de cursos a mida
Annex Curs acadèmic 2018-

2019
Subjecte al nombre d'alumnes 

matriculats

17/10/2018 Escola de Treball del Ripollès- 
Fundació Privada Eduard Soler 

Organització conjunta de cursos 
a mida Conveni de col·laboració específic 17/10/2019

14/05/2018 Fundació d'Estudis Superiors d'Olot

Realitzar l'activitat "Aplicacions i 
didàctica del ritme a través de la 
percussió corporal. Mètode SSM, 

nivell 2 5a edició"  

Acord de col·laboració
Finalització de l'activitat i 
corresponent liquidació 

econòmica

14/05/2018 Fundació d'Estudis Superiors d'Olot

Annex 1.1 a l'acord de 
col·laboració per a la realització 

d'una activitat de Formació 
Contínua en el marc de la 

Universitat d'Estiu de la UVic-
UCC

Annex 13 de juliol de 2018 Subjecte al nombre d'alumnes 
matriculats

25/01/2018
Institut Català d'Oncologia // 

Fondazione Floriani // Fondazione 
Guido Berlucchi

Renovar por un año la duración 
del Convenio Marco para 
promover el desarrollo de 

actuaciones destinadas a la 
mejora de la atención que se 

presta a las personas en 
situación de enfermedad crónica 

avanzada y necesidades de 
atención paliativa

Renovación del Convenio Marco de 
Colaboración 25/01/2019

14/02/2018 Fundación Pilares

Anexo 4 al convenio de 
colaboración  para la realización 
del Máster en Atención Integral y 
Centrada en la Persona (AIPC) 
en Ámbitos de Discapacidad y 

Envejecimiento, firmado el 2 de 
junio de 2014

Anexo Curs 2017-2018 Sujeto al número de alumnos 
matriculados

20/07/2018 Grup de Periodistes Ramon Barnils
Finaçament i l'elaboració de 

l'Anuari Mèdia.cat dels Silencis 
Mediàtics

Convenio de colaboración

31/12/2018 i serà 
prorrogable 

automàticament per 
períodes anuals

UVic-UCC facturarà 600 euros anuals

16/02/2018 Global Business School Barcelona, S.L

Realització de programes de 
formació contínua en el marc del 

Centre Internacional de 
Formació Contínua de la UVic-

UC

Conveni específic de col·laboració 
+ Annex 1 + Annex 2 + Annex 3

Finalització dels 
programes de formació i 

la seva corresponent 
liquidació econòmica

Subjecte al nombre d'alumnes 
matriculats

08/03/2018 Gran Centre Granollers

Per part del Gran Centre 
Granollers, fer difusió entre els 
seus associats de l'existència 
d'aquest conveni,  promoure 
entre els seus associats que 

ofereixin descomptes/avantatges 
a la comunitat universitària de la 

UVic-UCC i personal 
d'administració i serveis                                         

Per part de la UVic-UCC, 
publicar al web d'UVals els 

descomptes/avantatges que 
ofereixen les entitats adherides a 

Gran Centre Granollers

Conveni de col·laboració

8/3/2019 i serà 
prorrogable 

automàticament en 
períodes anuals 

successius



 RELACIÓ DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ 2018 Data d'actualització: 17/06/2019

19/03/2018 Gremi d'Hostaleria del Vallès Oriental

Per part del Gremi d'Hostaleria 
del Vallès Occidental, fer difusió 

entre els seus associats de 
l'existència d'aquest conveni, 

promoure entre els seus 
associats que ofereixin 

descomptes/avantatges a la 
comunitat universitària de la 

UVic-UCC i personal 
d'administració i serveis                                                                         

Per part de la UVic-UCC, 
publicar al web d'UVals els 

descomptes/avantatges que 
ofereixen les entitats adherides 

Conveni de col·laboració

19/3/2019 i serà 
prorrogable 

automàticament en 
períodes anuals 

successius

10/01/2018

Fundació d'Estudis Superiors en 
Ciències de la Salut // Institut Català 

de la Salut // Institut de Recerca 
Germans Trias i Pujol

Establir un marc permanent de 
col·laboració i cooperació Conveni marc de col·laboració

10/1/2022 i serà 
prorrogable 

expressament per quatre 
anys més

01/10/2018 IEC Online GmbH

Promote the UVic-UCC in 
Germany, Austria, Switzerland 
and Hungary by carring out a 

student recruitment

Student recruitment representative 
agreement

10/2021 and The 
Agreement will continue 

in force for periods of one 
year

UVic-UCC will pay an anual generic 
promotional fee of the adove of 3.990 

euros per calendar year

08/06/2018 El Bouhali El Kantafi, Jawad Desenvolupament de la beca de 
formació Acord Individual 09/06/2019

08/06/2018 El Bouhali El Kantafi, Jawad Formació dual a l'empresa Pla d'activitats 09/06/2019

08/06/2018 El Bouhali El Kantafi, Jawad Formació pràctica en centres de 
treball Acord de col·laboració 29/06/2018

17/07/2018 Institut Joan Lluís Vives

Annex de modificació al conveni 
de col·laboració  per a la 

promoció i organització de la 
Lliga de Debat de Secundària i 

Batxillerat. Ampliar l'import 
màxim a 1500 euros

Annex
Finalització de l'activitat i 
corresponent liquidació 

econòmica
La UVic-UCC facturarà 1.500 euros

27/07/2018 Inversiones y Negocios Europa-
America, S.L

Actuar como representante de la 
UVic-UCC en el reclutamiento de 

estudiantes en México, 
Guatemala, Costa Rica, El 

Salvador, República 
Dominicana, Panamá, Colombia, 

Ecuador, Perú y Chile

Contrato de servicios Internacional 28/07/2020

05/10/2018 Jaume París López
Desenvolupar activitats de 

promoció docent a la província 
de Hunan

Contracte de prestacions de serveis 21/01/2019 La UVic-UCC facturarà una quantitat 
total de 7.700 euros bruts

01/02/2018 JCM TECHNOLOGIES, S.A
Desenvolupament dels projectes 

FIRST LEGO League i FIRST 
LEGO League Junior

Conveni de col·laboració 
empresarial 31/08/2018 JCM TECHNOLOGIES,S.A aportarà 

1.000 euros

02/02/2018 Mecànica Cape, S.L
Desenvolupament dels projectes 

FIRST LEGO League i FIRST 
LEGO League Junior

Conveni de col·laboració 
empresarial 31/08/2018 Mecànica Cape, S.L aportarà 1.000 

euros

29/01/2018 Telefónica Educación Digital, S.L.U.

Anexo 2 Modelo de Contrato de 
incorporación de cursos de 

universidades a la plataforma 
Mirada X

Anexo

29/1/2019 y será 
prorrogable 

automáticamente por 
períodos anuales

26/01/2018 Telefónica Educación Digital, S.L.U.

Anexo 2 Modelo de Contrato de 
incorporación de cursos de 

universidades a la plataforma 
Mirada X

Anexo

26/1/2019 y será 
prorrogable 

automáticamente por 
períodos anuales

26/02/2018 Associació Osona contra el Càncer

Establir la col·laboració 
empresarial en el marc dels 
Premis UVic-UCC als millors 

treballs de  recerca d'estudiants 
de batxillerat 2018

Conveni de col·laboració 
empresarial 30/06/2018 Associació Osona contra el Càncer 

aportarà 4.000 euros

18/09/2018
Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, M.P. // 

Instituto de Bioingeniería de Cataluña

Organización conjunta del 
congreso titulado "Second 

International Symposium on 
Photopharmacology (ISPP2018). 

Innovative Therapeutics using 
light "

Protocolo general de actuación 31/12/2018

29/11/2017 Mallerich Films-EAPC Realització del màster en 
Producció Cinematogràfica

Rescissió del  conveni de 
col·laboració Indefinida

01/12/2017 Mallerich Films-EAPC
Realització del màster en 

Producció Cinematogràfica 2017-
2018

Rescissió del  conveni de 
col·laboració Indefinida

09/03/2018 Col·legi Sagrat Cor de Vic

Fomentar entre l'alumnat de 
l'ESO accions de compromís 
cívic, i d'exercici actiu de la 

ciutadania

Document de compromís per a la 
prestació del servei comunitari curs 2017/2018

24/10/2018 Fundació privada Víctor Grífols i Lucas

Participació de la UVic-UCC en 
la Jornada de Commemoració 

del 70è Aniversari de Declaració 
de Drets Humans

Acord de col·laboració 31/12/2018 .

21/05/2018 Universidad San Jorge

Promover las relaciones de 
carácter académico, científico y 

profesional. Fomentar la 
codirección de tesis doctorales, 

el intercambio recíproco de 
información, el debate e 

intercambio de experiencias. 
Colaborar en el estudio y la 

ejecución de proyectos e 
iniciativas, entre otras

Convenio marco de colaboración

21/5/2019 y será 
prorrogable 

automáticamente en 
períodos anuales 

sucesivos

08/02/2018 Sr. José María García de los Ríos

Transmitir el Convenio de 
colaboración y el Acuerdo para 
la prestación de servicios entre 

la Universidad de Vic-
Universidad Central de Cataluña

Carta

12/04/2018 SEAT, S.A.
Ampliar el marc de col·laboració 
per a la donació d'aquesta última 

de 2 vehicles.
Addenda indefinida 

05/06/2018 Seidor Consulting, S.L.

Desenvolupament del projecte 
de recerca i de doctorat 

industrial "Impacte i millora en el 
seguiment de la curació de 

ferides utilitzant la intel·ligència 
artificial"

Conveni específic de col·laboració 05/06/2021
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01/02/2018 SEIDOR, S.A.
Desenvolupament dels projectes 

FIRST LEGO League i FIRST 
LEGO League Junior

Conveni de col·laboració 
empresarial 31/08/2018 SEIDOR, S.A. aportarà 2.000 euros

19/06/2018 SEIDOR, S.A.
Finançament del 

desenvolupament de la "FUB 
(UVic-UCC)"

Conveni de col·laboració 
empresarial

Compleció de les 
condicions indicades SEIDOR, S.A aportarà 100.000 euros

01/07/2018 Sigma Gestión Universitaria, AIE

Formalizar el encargo para el 
desarrollo y mantenimiento de 

acciones para la gestión 
universitaria - año 2018/2019

Convenio de formalización Curso 2018-2019 UVic-UCC facturarà 257.256,77 euros

01/02/2018 SOME, S.A.
Desenvolupament del projectes 
FIRST LEGO League i FIRST 

LEGO League Junior

Conveni de col·laboració 
empresarial 31/08/2018 SOME, S.A aportarà 2.500 euros

06/08/2018
Fundación Sant Andreu Salut de 

Manresa // Ilustre Municipalidad de 
Santiago de Chile

Desplegar acciones conjuntas a 
escala comunal

Convenio marco para la 
cooperación mutua

6/8/2019 y será renovable 
automáticamente por un 

periodo anual

15/05/2018 Col·legi Sant Miquel dels Sants

Propostes d'accions: promoure 
les relacions de caràcter 

acadèmic, científic i professional. 
Desenvolupar activitats de 

docència, investigació, 
transferència de coneixements i 

difusió en matèries d'interès 
comú. Fomentar l'intercanvi 

recíproc d'informació, el debat i 
intercanvi d'experiències, entre 

altres

Conveni marc de col·laboració

15/5/2019 i serà 
prorrogable 

automàticament per 
períodes anuals 

successius

27/06/2018

Administració de la Generalitat de 
Catalunya, a través de la secretaria 

d'universitats i recerca del departament 
d'economia i coneixement

Destinar el romanent de 
67.930,06 euros, resultant del 

finançament del primer curs del 
Pla Pilot del programa universitar 

de formació permanent per al 
desenvolupament professional 

de mestres de Catalunya

Addenda

Són plenament vigents 
les altres clàusules del 

Conveni de 17 de 
desembre de 2015

21/12/2017

Administració de la Generalitat de 
Cataluynya mitjançant el Departament 

d'Empresa i Coneixements // 
Universitat de Barcelona // Universitat 
Autònoma de Barcelona // Universitat 

Politècnica de Catalunya //  Universitat 
Pompeu Fabra // Universitat de Lleida 
// Universitat de Girona // Universitat 
Rovira i Virgili // Universitat Ramon 

Llull // Universitat Oberta de Catalunya 
// Universitat Internacional de 

Catalunya // Universitat Abat Oliba 
CEU

Impulsar la inserció i la millora 
de l'ocupabilitat de les persones 

joves estudiants i titulats 
universitaris

Addenda 31/03/2019 UVic percebrà 47.155 euros

28/06/2018 The Conversation-España

Determinar las bases de 
colaboración en aquellas 

actividades que intensifiquen la 
interrelación entre la institución 

académica y la plataforma digital

Convenio de colaboración
26/8/2021 y será 

renovable tácitamente por 
periodos anuales

UVic-UCC aportará 5.000 euros

11/04/2018 Universitat Autònoma de Barcelona

Establir el marc de col·laboració 
en els aspectes acadèmics, de 
recerca i de gestió, en matèria 

dels estudis de l'Antomia 
Humana

Conveni de col·laboració
11/4/2020 i serà 

prorrogable tàcitament 
per un període bianual

23/05/2018 Universitat Autònoma de Barcelona

Modificar l'annex -Estructura del 
pla d'estudis- del conveni de 

col·laboració per a la impartició 
conjunta dels estudis conduents 
al títol universitari de Graduat/da 

en Estadística Aplicada

Addenda Curs 2019/2020

13/04/2018 Universitat d'Andorra // Alzheimer 
Catalunya Fundació

Prorrogar la vigència d'aquest 
Acord específic i portar a terme 
el tercer mòdul del programa, 
com a curs d'actualització en 

Relació interpersonal a través de 
la comunicació

Addenda + Annex 1 + Annex 2 Curs 2019 Subjecte al nombre d'alumnes 
matriculats

05/05/2018 Universitat d'Andorra

Regular la col·laboració per tal 
que personal docent i 

investigador imparteixi formació 
en ètica en la recerca en el 

mòdul del programa de doctorat 
de la Universitat d'Andorra

Conveni específic 12/05/2018

Universitat d'Andorra compensarà en 
concepte de desplaçament i dietes 

l'import fix de 220 euros en el cas que el 
professorat es desplaci a Andorra

25/06/2018 Universitat de Girona

Dur a terme conjuntament la 
formació pràctica externa de 

l'estudiant en els campus dels 
estudis oficials que ofereixen la 
Universitat de Grau, tal i com es 
determina en els plans d'estudis 

respectius

Conveni marc de col·laboració

25/6/2019 i serà 
prorrogable 

successivament per 
períodes anuals

28/03/2018 Universitat de Girona

Desenvolupar les pràctiques 
acadèmiques externes que 

l'estudiant ha de dur a terme per 
la seva formació

Conveni de col·laboració educativa 19/05/2018 L'estudiant ha de percebre la quantitat 
de 0,0 euros de l'entitat col·laboradora

15/10/2018 Asociación Española de Asesores 
Fiscales

Promover las relaciones de 
carácter académico, científico y 

profesional. Desarrollar 
actividades de docencia, 

investigación, transferencia de 
conocimiento y difusión en 

materias. Fomentar  el 
intercambio recíproco de 
información, el debate e 

intercambio de experiencias, 
entre otras

Convenio marco de colaboración

15/10/2019 y será 
prorrogable 

automáticamente en 
períodos anuales 

sucesivos

03/09/2018 Club Patí Vic
Prorrogar per a la temporada 

2018-2019 el conveni específic 
de col·laboració esportiva

Pròrroga al conveni específic de 
col·laboració 30/06/2019 UVic-UCC aportarà 3.000 euros

14/05/2018 Unitat d'Estimulació Neurològica
Annex 3 - Pressupost al conveni  
per a la realització del Màster en 

Estimulació neurològica
Annex

Primer curs desembre de 
2019 Segon curs 

desembre de 2020

Subjecte al nombre d'alumnes 
matriculats



 RELACIÓ DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ 2018 Data d'actualització: 17/06/2019

no hi havia data 
de firma Universidad Madero de Puebla

Anexo 1 al convenio específico 
de colaboración para la 
realización del curso de 

extensión universitaria sobre 
traducción, firmado el 

27/10/2017

Annex Curs 2019 Sujeto al número de alumnos 
matriculados

08/05/2018 Universidad Nacional de Educación a 
Distancia

Concretar las actividades que la 
Universidad Nacional de 

Educación a Distancia realizará 
para los estudiantes de la 

Fundación Universitaria Balmes 
puedan participar en los 

procedimientos de admisión a 
estudios de grado de las 
universidades españolas

Convenio de colaboración + Anexo 
1 Diciembre de 2018

LA Fundación Universitaria Balmes  se 
compromete a abonar una cantidad de 

fija anual de 300 euros por las 
actividades prestadas directamante. 

Además de una cantidad de 25 euros 
por solicitud hasta 20 estudiantes / 22 

euros por solicitud hasta 50 estudiantes 
/ 20 euros por solicitud hasta 100 

estudiantes / 17 euros por solicitud en 
el caso de que haya más de 100 

estudiantes

04/06/2018 United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization

Inform that UNESCO  agrees to 
appoint Dr Mònica Rius Pinies 

and Dr Sandra Ezquerra, as new 
co-Chairholders of the UNESCO 
Chair on Women, Development 
and Culture at your institutions.

Letter 12/11/2020

04/06/2018

Universitats i Recerca del Departament 
d'Empresa i Coneixement // Universitat 
de Barcelona // Universitat Autònoma 
de Barcelona // Universitat Politècnica 

de Catalunya // Universitat Pompeu 
Fabra // Universitat Oberta de 

Catalunya // Universitat Internacional 
de Catalunya // Universitat Abat Oliba 

CEU

Establir un Programa Pilot que 
faci possible reprendre els 

estudis universitaris a Catalunya 
a persones refugiades ubicades 

al Líban

Acord-Marc de col·laboració 31/12/2018

21/09/2018 Université de Perpignan Via Domitia Realización de una tesis doctoral 
en relación de cotutela

Convenenio de cotutela de teis 
doctoral Año universitario 2019

26/09/2018 Wolters Kluwer España, S.A.

 Wolters Kluwer actuará como 
encargado del tratamiento, 
accediendo a determinados 

datos de carácter personal, de  
los que el CLIENTE es 

responsable en los términos 
establecidos en el presente 

Anexo

Contrato de encargo de tratamiento 
de datos

26/11/2018 Federación Española para la Ciencia y 
la Tecnología

Anexo 2 "Ficha con terceros" - 
Gestionar el acceso a las bases 
de datos para las  instituciones 

del sistema español de I+D. 
Gestionar las actividades para 

las instituciones clientes de 
bases de daros de recursos 

científicos

Anexo 31 de desembre de 2020 FUB facturarà 18.350,99 euros

21/11/2018

Administració de la Generalitat / 
Universitat de Barcelona / Universitat 
Autònoma de Barcelona / Universitat 
Politècnica de Catalunya / Universitat 

Pompeu Fabra / Universitat de Girona / 
Universitat de Lleida / Universitat 

Rovira i Virgili / Universitat Oberta de 
Catalunya / Universitat Ramon Llull / 

Universitat Internacional de Catalunya  
/ Universitat Abt Oliba CEU

Atorgar un ajut a les universitats 
que signen aquest conveni per 

tal de facilitar el treball 
interuniversitari en l'àmbit de la 

formació, l'avaluació i 
l'acreditació lingüístiques, així 
com establir la contribució i les 

aportacions dineràries 

Conveni de col·laboració

31/12/2018 i serà 
prorrogable 

expressament mitjançact 
la signatura d'addendes o 

d'un nou conveni  

La Secretaria d'Universitats i Recerca 
aportarà 18.000 euros, la Direcció 

General de Política Lingüística  aportarà 
12.000 euros i cadascuna de les 
universitats associades, llevat la 
cordinadora, aportarà 700 euros. 

30/10/2018 Telefónica Educación Digital, S.L.U. Nuevos modelos de negocio Conveni de col·laboració Sujeto al número de alumnos 
matriculados

30/10/2018 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 
de formació i la seva 

corresponent liquidació 
econòmica

Subjecte al nombre d'alumnes 
matriculats

26/07/2018 Institut d'Estudis Fotogràfics de 
Catalunya

Annex 5 al conveni de 
col·laboració per a la realització 
de formació contínua, signat el 

dia 10 de juliol de 2014

Annex 31/08/2019 Subjecte al nombre d'alumnes 
matriculats

15/10/2018 Xarxa de Custòdia de Territori

Annex 2 al conveni marc de 
col·laboració per la regulació de 
les bonificacions que s'aplicaran  

per part de la UVic-UCC al 
personal treballador i socis de 

Xarxa de Custòdia de Territori en 
la formació que s'ofeeix en el 

marc de l'Escola d'Idiomes de la 
UVic-UCC

Annex

Inicialment 30/6/2019 i 
serà prorrogable en 

períodes anuals 
successius

InterAc Salut
Determinar les funcions i 

resposabilitats en el tractament 
de les dades 

Acord sobre tractament de dades

27/11/2018 Fundació Bancària d'Estalvis i 
Pensions de Barcelona "La Caixa"

Afavorir el desenvolupament de 
diverses activitats de caràcter 

cultural i social 

Conveni marc de col·laboració + 
Annex 31/12/2018

25/10/2018 Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris 
i de Recerca

Regular el sistema de 
presentació, validació i en 
general de gestió, de les 

sol·licituds que tramita l'entitat en 
el marc de determinades 

convocatòries de beques i ajuts 
que gestiona l'AGAUR. Regular 
la comunicació de dades entre 
ambdues parts, facilitat l'accés 
de l'entitat a BOGA. Regular les 
operacions de tractament que 

l'entitat podrà realitzar mitjançant 
l'aplicatiu esmentat

Acord sobre tractament de dades + 
Annex 1 + Annex 2

31/12/2019 i serà 
prorrogable tàcitament 

per anys naturals

12/12/2018
Genertalitat de Catalunya- 

Departament de Cultura // Insitut 
Català de lee Empreses Culturals 

Participació de la FUB a la 
15ena edició del Festival Nits de 

Cinema Oriental
Carta La FUB aporta 1.000 euros
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20/07/2018 Escola Bellart

Annex 1 al conveni de 
col·laboració per la validació de 
programes de formació contínua 

, signat el 20 de juliol de 2018

Annex Curs 2019 Subjecte al nombre d'alumnes 
matriculats

20/07/2018 Escola Bellart

Realització de cursos formació 
en el marc del Centre 

Internacional de Formació de 
Contínua 

Conveni de col·laboració

Finalització dels 
programes de formació i 

la seva corresponent 
liquidació econòmica

03/09/2018 Fundació d'Estudis Superiors en 
Ciències de la Salut 

Prestació per part de la 
FUBalmes dels serveis de gestió 

universitària 
Contracte de prestació de serveis Curs 2019 La FUB percebrà 271.866,65 euros

01/10/2018 Col·legi de Periodistes de Catalunya

Annex 1 al conveni del marc de 
col·laboració. Regular una 

bonificació per al personal del 
Col·legi de Periodistes de 

Catalunya en la formació que 
s'ofereix en el marc de l'Escola 

d'Idiomes de la UVic-UCC

Annex

Inicialment 30/6/2019 i 
serà prorrogable en 

períodes anuals 
automàtics

18/12/2018 Fundació Institut Confusi de Barcelona
Modificació del conveni de 

col·laboració del 16 de 
desembre de 2014

Addenda 

Subscripció de convenis 
específics per al 

desenvolupament conjut 
d'accions concretes

29/09/2018
Institut  Català de la Salut // Fundació 
d'Estudis Superiors en Ciències  de la 

Salut 
Regular la col·laboració Addenda

Inicialment 31/12/2019 i 
serà prorroglable de 

manera expressa i per un 
període anual per mutu 

acord

12/11/2018 Universitat Autònoma de Barcelona // 
Associació GRODE

Establir el marc de col·laboració 
amb l'objectiu d'implantar el 

Projecte Xec3 
Conveni marc de col·laboració

12/4/2022 i serà 
prorrogable per períodes 
anuals successius, fins a 

un màxim de 8 anys

15/10/2018 Telefónica Educación Digital, S.L.U.

Anexo 2 Modelo de Contrato de 
incorporación de cursos de 

universidades a la plataforma 
Mirada X   Nutrición y dietética 

aplicables al ejercicio físico 

Anexo

15/10/2019 y será 
prorrogable 

automáticamente en 
períodos anuales 

sucesivos

21/12/2018

Universitat de Barcelona // Universitat 
Autònoma de Barcelona // Escola 

Politècnica de Catalunya // Universitat 
Pompeu Fabra // La Universitat de 

Lleida // La Universitat de Girona // La 
Universitat Rovira i Virgili // La 

Universitat Oberta de Catalunya

Impulsar a la inserció i la millora 
de l'ocupabilitat de les persones 

joves estudiants i titulats 
universitaris

Conveni de col·laboració

Finalització de les 
actuacions i la 

comprovació de la 
corresponent justificació 

econòmica

La UVic-UCC perebrà 45.396 euros

20/11/2018 Université Toulouse - Jean Jaurès Realización de una tesis doctoral 
en relación de cotutela Convenio de tutela de tesis doctoral 20/11/2021

01/10/2018 InterAc Salut Validació de cursos de formació Conveni de col·laboració 

Finalització de l'activitat i 
corresponent liquidació 

econòmica, i serà 
prorrogable per períodes 

anuals amb l'acord 

25/04/2018 Insitut Pere Borrell Estada de recerca d'estudiants 
de batxillerat a la UVic-UCC Conveni de col·laboració 

25/4/2019 i serà 
renovable 

automàticament per 
períodes anuals

05/12/2018 Universitat de Girona
Pràctiques externes que 

l'estudiant ha de dur a terme per 
a la seva formació  (JLR)

Conveni de col·laboració educativa Estada de 180 hores L'estudiant ha de percebre la quantitat 
de 0,0 euros de l'entitat col·laboradora

27/12/2018 Administració Oberta de Catalunya Autoritzar l'adhesió de EACAT Contracte d'adhesió Indefinida

01/09/2018 Bon Preu, SAU

Annex 14 a conveni de 
col·laboració  per a la realització 
de cursos a mida (Anglès B2) , 

signat el dia 24 de febrer de 
2015. 

Annex Curs 2018-2019 Subjecte al nombre d'alumnes 
matriculats

01/09/2018 Bon Preu, SAU

Annex 15 al conveni de 
col·laboració  per a la realització 
de cursos a mida (Anglès B2) , 

signat el dia 24 de febrer de 
2015. 

Annex Curs 2018-2019 Subjecte al nombre d'alumnes 
matriculats

01/09/2018 Bon Preu, SAU

Annex 16 a conveni de 
col·laboració per a la realització 
de cursos a mida (Anglès B2) , 

signat el dia 24 de febrer de 
2015. 

Annex Curs 2018-2019 Subjecte al nombre d'alumnes 
matriculats

01/09/2018 Bon Preu, SAU

Annex 17 a conveni de 
col·laboració per a la realització 
de cursos a mida (Anglès B2) , 

signat el dia 24 de febrer de 
2015. 

Annex Curs 2018-2019 Subjecte al nombre d'alumnes 
matriculats

23/02/2018 Sr. Antoni Lloret Orriols

Donació  a favor de la UVic-
UCC, per destinar-la al projecte 
de conservació, estudi i difusió 
de l'obra escrita de M. Dolors 

Orriols

Conveni de donació (obres) Indefinida

30/09/2018 Escola de Cinema de Barcelona

Annex 3 al conveni de 
col·laboració per a la realització 

de programes de formació 
contínua, signat el 30 de 

setembre de 2016

Annex Curs acadèmic 2018-
2019

Subjecte al nombre d'alumnes 
matriculats

21/12/2018 Xarxa de Custòdia de Territori
Annex 2 de pròrroga al conveni 

de cessió d'espais signat el dia 9 
de gener de 2017

Anexo 31/12/2019

01/09/2018 Grup ESERP

Annex 4 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 acadèmic 2018-
2019

Subjecte al nombre d'alumnes 
matriculats

01/09/2018 CRASH Servicios Audiovisuales, S.L

Annex 4 al conveni de 
col·laboració específic de 

col·laboració per a la validació 
de programes de formació 

contínua, signat el 31 de març 
de 2016

Annex Curs acadèmic 2018-
2019

Subjecte al nombre d'alumnes 
matriculats

18/07/2018 Institut Català de les Empreses 
Culturals

Ampliar el termini de vigència del 
Conveni Addenda

31/8/2019 i serà 
renovabale per períodes 
anuals per acord exprés 
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13/12/2018 Universitat d'Andorra // Alzheimer 
Catalunya Fundació

Desenvolupar un postgrau en 
acompanyament a la persona 
amb deteriorament cognitiu

Addenda indefinida

20/12/2018 Althaia Xarxa Assistencial Universitària 
de Manresa

Ampliar l'abast del conveni de 
col·laboració de 2 de juliol de 

2018
Addenda

Curs 2023-2024 i serà 
prorrogable 

automàticament en 
períodes iguals a un curs 

acadèmic de manera 
successiva, fins a un 

màxim de 20 curs 
acadèmics

24/10/2018 Universitat de Girona Pràctiques acadèmiques 
externes (ACS) Conveni de col·laboració educativa Finalització de les 180 

hores

16/11/2018 Càritas Arxiprestal de Vic

Participació en el curs "Atén i 
cuida: formació en atenció a 
persones en el domicili" (4a 

edició)

Conveni de col·laboració 
empresarial

01/09/2018 High Advanced Education (Master 
College Barcelona)

Annnex 2 Annex econòmic per a 
l'any acadèmic 2018-2019 del 

conveni de col·laboració per a la 
validació de programes de 

formació

Annex Curs acadèmic 2019 Subjecte al nombre d'alumnes 
matriculats

04/04/2018

Universitat de Girona // Universitat 
Oberta de Catalunya // Universitat 

Rovira i Virgili // Universitat de Lleida // 
Universitat Autònoma de Barcelona // 
Universitat de Barcelona // Universitat 
Ramon Llull // Univeristat d'Andorra

Organització conjunta del Fòrum 
Internacional d'Educació i 

Tecnologia
Conveni de col·laboració 

4/4/2019 i serà 
prorrogable per acord 

exprés un màxim de set 
anys

01/10/2018 Universitat d'Andorra

Annex 2 al conveni de 
col·laboració per a la realització 
d'activitats de formació contínua, 

signat el 13 d'octubre de 2017

Annex Curs acadèmic 2018-
2019

Subjecte al nombre d'alumnes 
matriculats

29/11/2018 Cambra de Comerç de Sabadell

Annex 4 al convnei de 
col·laboració per a la vlaidació 

de programes de formació 
contínua, signat el 3 de febrer de 

2016

Annex Curs acadèmic 2018-
2019

Subjecte al nombre d'alumnes 
matriculats

29/9/218

Fundació d'Estudis Superiors en 
Ciències de la Salut // Institut Català 

de la Salut // Institut de Recerca 
Germans Trias i Pujol

Regular la col·laboració Addenda + Anex

31/12/2019 i serà 
prorrogable per un 

període anual 
expressament

La UVICC-UCC percebrà 102.682,22 
euros

15/04/2018 Universitat Oberta de Catalunya 

Desarrollar las actividades de 
trabajo final de la asignatura 
Treball de Final de Màster 
Professionalitzador (JMC)

Convenio de cooperación educativa 
+ Anexo 1 12/06/2018

15/11/2018

Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya // Centre 

Univeristari de Disseny S.L. // Escuela 
Superior de Ciencias Empresariales, 

Marketing y Relaciones Públicas, S.A.  
// Fundació Privada Universitaria 

EADA, titular de l'Escola d'Alta Direcció 
i Administració // Fundació 

Universitària del Bages

Realització de l'enquesta de 
satisfacció de titulats i titulades 

de grau i màster als seus centres 
adscrits i federats

Conveni de col·laboració 15/11/2019

15/11/2018 Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya

Realització de l'enquesta de 
satisfacció de titulats i titulades 

de grau i màster 
Conveni de col·laboració 15/11/2019

10/12/2018 Fundación de la Universidad de 
Cantabria

Estudio y la investigación del 
sector financiero-UCEIF para el 

formato del emprendimiento
Convenio de colaboración

10/12/2019 i serà 
prorrogable anualment de 
forma automàtica per un 

màxim de quatre anys

La UVic-UCC aportarà 5.000 euros

22/06/2018 Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta

Atorgament d'una subvenció 
destinada a  les tasques de 
preparació de l'Exposició 
paleontològica "Osona 50 

millions d'anys enrere"

Conveni de col·laboració 22/06/2026 L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
aportarà 2.000 euros

01/09/2018 Associació Options Catalunya - Nepal 
// Ajuntament de Vic

Establir la col·laboració en el 
marc del projecte Options 

Training
Conveni marc de col·laboració 31/08/2019 Les entitats aportaran 9.558,82 euros

01/09/2018 Associació Options Catalunya - Nepal 

Promoure les relacions de 
caràcter acadèmic, científic i 
professional. Desenvolupar 

activitats de docència, 
investigació, transferència de 

coneixement. Fomentar 
l’intercanvi recíproc d’informació 

sobre temes d’investigació, 
llibres, publicacions, el debat i 

l'intercanvi d'experiències, entre 
altres

Conveni marc de col·laboració 01/09/2019

05/12/2018 Universitat de Girona Realització pràctiques 
acadèmiques externes (JLR) Conveni de cooperació educativa 23/07/2019 L'estudiant ha de percebre la quantitat 

de 0,0 euros de l'entitat col·laboradora

18/05/2018 Fundació Bancària "La Caixa"

Portar a terme suport a la 
docència, elaboració de matrials 

docents i suport al projecte 
virtual dirigit a ciutat cuidadora, 

voluntaris i professionals

Conveni específic de col·laboració 
empresarial 31/12/2019 La Fundació Bancària "La Caixa" 

aportarà 19.370   anualment


	Hoja1

