
 

Convenis institucionals signats durant 2015 

 

Institucions 
Data del 

conveni 
Objecte del conveni Tipus 

Sigma Gestión Universitaria, A.I.E. 02/01/2015 Prorroga al conveni pel qual es formalitza l’encàrrec de gestió pel 
desenvolupament i manteniment d’aplicacions per a la gestió 
universitària - Any 2015 
 

Addenda 

Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i de Sant 
Pau 

05/01/2015 Addenda al conveni Marc UAB - Sant Pau (Establiment de les bases 
generals del règim de concerts entre les parts (Resolució de 20/01/2011. 
Publicat al DOGC Nº 5887, de 26/5/2011) - Conveni hospitalari) 
 

Addenda 

Universitat de Barcelona (UB) / Universitat Pompeu Fabra (UPF) 07/01/2015 Addenda al conveni per a la docència del MU en Història de la Ciència, 
Ciència, Història i Societat (incorporació de la Univesitat Pompeu Fabra) 
 

Addenda 

Departament d'Economia i Coneixement / Universitats Catalanes 08/01/2015 Addenda al conveni de col·laboració per a l'impuls a la inserció i la millora 
de l'ocupabilitat dels joves estudiants i graduats universitaris (ampliació 
termini) 
 

Addenda 

Young European Research Universities Network (YERUN) 
 

09/01/2015 Letter of Intent Conveni 
internacional 

Consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM) 09/01/2015 Conveni de regulació de la col·laboració entre les dues institucions a 
través de l'adscripció de l'activitat de recerca de personal docent i 
investigador en projectes de la Barcelona Graduate School of 
Matehmatics (BGSMath) 
 

Col·laboració 

Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (FIMIM) 12/01/2015 Cessió d'un equipament (sistema d'analgèsia per punció Von Frey 
dinàmic) 
 

Col·laboració 

Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca 
 

13/01/2015 Conveni de col·laboració docent (Alberto Plaja) Col·laboració 

Universität Wien (University of Vienna) / Univerza v Ljulbljani 15/01/2015 Consortium Agreement CREOLE Cultural Differences and Transnational Conveni 



Convenis institucionals signats durant 2015 

 

Institucions 
Data del 

conveni 
Objecte del conveni Tipus 

(University of Ljubljana) / National Universy of Ireland-Maynooth / 
Stockholms Universitet (Stockholm University) / Université Lumière 
Lyon II 
 

Processes internacional 

Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) 15/01/2015 Contracte de préstec de la col·lecció MACBA (préstec de l'exposició 
"Francesc Abad, El Camp de la Bota") 
 

Contracte 

Ajuntament de Mataró 16/01/2015 Conveni marc de col·laboració per a la creació del Campus d'Arqueologia 
UAB de Torre Llauder (Mataró) 
 

Col·laboració 

Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) 19/01/2015 Addenda al Conveni pel qual l'IEEC va connectar la seva xarxa informàtica 
a la Xarxa informàtica de la UAB (d'1 de juny de 2004), i amb motiu de la 
posta en marxa del nou edifici de l'IECC 
 
 
 
 

Addenda 

Fundació Salut i Envelliment UAB (abans Fundació Institut Català de 
l'Envelliment) 

20/01/2015 Modificació del conveni entre la UAB i la Fundació Doctor Robert en el 
sentit d'entendre totes les referències al titular de l'Escola Doctor Robert, 
fetes a la Fundació Salut i Envelliment UAB i per ampliar l'objecte del 
conveni de col·laboració acadèmica que regula la obtenció del títol oficial 
de MU en Microcirurgia Reconstructiva com a estudis organitzats i 
impartits per l'Escola Doctor Robert, a partir del curs 2015-2016 

Addenda 

Ajuntament de Sabadell / Institut Català d'Arqueologia Clàssica 20/01/2015 Conveni específic per al Pla de Recerca a Sant Pau de Riu-Sec (Sabadell, 
Vallès Occidental) - Quadriennal 2014-2017 

Específic 

Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya (CICAC) 22/01/2015 Conveni per a la creació de la "Càtedra UAB-CICAC: Observatori Social i 
Econòmic de la Justícia" 
 

Col·laboració 

Ajuntament de Barcelona 23/01/2015 Conveni marc de col·laboració pel qual l'Ajuntament facilitarà a la UAB la 
possibilitat que un nombre determinat d'alumnes realitzin pràctiques 

Marc 



Convenis institucionals signats durant 2015 

 

Institucions 
Data del 

conveni 
Objecte del conveni Tipus 

acadèmiques externes curriculars en diversos serveis municipals 
(Pràctiques Ajuntament de Barcelona) 
 

Centre Docent Santa Coloma, titular de l'Escola Universitària 
d'Infermeria i de Fisioteràpia "Gimbernat" 

27/01/2015 Quarta addenda al conveni de col·laboració acadèmica subscrit el 21 de 
novembre de 2011 en relació a diferents titulacions en Infermeria, 
Fisioteràpia i coneixement en l'àmbit de la salut per la qual s'incorpora el 
títol oficial de MU en Fisioteràpia de l'Esport i Readaptació de l'Activitat 
Física 

Addenda 

University of Western Sydney (Sidney) 27/01/2015 Memorandum of Understanding Conveni 
internacional 

Diputació de Barcelona (DIBA) 29/01/2015 Conveni DIBA-UAB-Càtedra Enric Prat de la Riba per a l'organització del 
Congrés Universitari "1914-2014: la petja de la Mancomunitat de 
Catalunya" (16-18 desembre 2014) 
 

Col·laboració 

Imagine CC (Seven 4 Seven, SL) 30/01/2015 Contrato de colaboración en el Programa Imagine Express 2015 Col·laboració 

Fundació Jaume Bofill 30/01/2015 Conveni de col·laboració, mitjançant l'ICE de la UAB, per al Programa 
"Magnet. Aliances per a l'èxit educatiu" 

Col·laboració 

Tenemos un Plan 30/01/2015 Organización del Workshop de Creatividad Col·laboració 

Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona 
(IERMB) 

02/02/2015 Addenda al conveni marc de col·laboració per planificar i executar 
conjuntament tasques d'assessorament per desenvolupar les àrees de 
recerca i de formació de l'IERMB així com concretar i executar projectes 
estratègics socioeconòmics i territorials referits a l'àrea i regió 
metropolitanes de Barcelona 
 

Addenda 

Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona 
(IERMB) 

02/02/2015 Conveni marc de col·laboració per planificar i executar conjuntament 
tasques d'assessorament per desenvolupar les àrees de recerca i de 
formació de l'IERMB així com concretar i executar projectes estratègics 
socioeconòmics i territorials referits a l'àrea i regió metropolitanes de 
Barcelona 
 

Col·laboració 



Convenis institucionals signats durant 2015 

 

Institucions 
Data del 

conveni 
Objecte del conveni Tipus 

Fundació Autònoma Solidària (FAS) 02/02/2015 Conveni per establir les condicions sota les quals la FAS, amb la direcció 
de la UAB, desenvoluparà la política social i de promoció del voluntariat a 
la comunitat universitària, en el marc de la Responsabilitat Social 
Universitària (RSU) de la UAB (inclou la cessió per part de la UAB a la FAS, 
amb caràcter gratuït i per 8 anys, dels locals necessaris en l'edifici l'Àgora 
que constituiran la seu de la Fundació i una aportació econòmica anual 
per al funcionament de la FAS a càrrec del pressupost general de la UAB) 

Col·laboració 

Fundació per a la Docència Sant Llàtzer (FDSLL) 03/02/2015 Conveni de col·laboració per a l'adscripció de l'Escola Universitària 
d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT) a la UAB (abans 
Escola Universitària d'Infermeria Creu Roja) 

Col·laboració 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) / 
União Brasileira de Educaçãoe Assistência (Brasil) (PUCRS) 

05/02/2015 Convenio de cooperación entre la PUCRS y la UAB a través del Centro de 
Estudios Olímpicos 

Conveni 
internacional 

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

06/02/2015 Acord de cessió gratuïta d'espai (2 sales al Palau Macaya) Col·laboració 

Centre de Visió per Computador (CVC) 06/02/2015 Conveni de col·laboració docent (Jacobus Antens i David Fernández Mota) 
- Curs 2014-2015 

Col·laboració 

Generalitat de Catalunya - Departament d'Economia i Coneixement 06/02/2015 Acord de col·laboració per a l'organització i realització de les proves 
d'accés a la Universitat (PAU) i el procés de preinscripció universitària 

Col·laboració 

Fundació Sanitària Mollet (FSM) 09/02/2015 Conveni de col·laboració en relació al Projecte DIDSOLIT d'aplicacions de 
sistemes solars innovadors en edificis públics 

Col·laboració 

AEFOL EXPOELEARNING, S.L. 11/02/2015 La UAB llevarà a cabo la Jornada EDO “La Creación y Gestión del 
Conocimiento Organizativo” en el marco del XIV Congreso Internacional 
EXPOELEARNING el viernes 6 de marzo de 15:30 a 19:30 h. en la Feria de 
Madrid, en “La Semana de la Educación” 

Col·laboració 

Fundació Privada Tr@ms 12/02/2015 Conveni de col·laboració en aspectes de recerca i desenvolupament en 
matèria de comunicació i educació 

Col·laboració 

Fundació Jaume Bofill / Institut Joan Lluís Vives 13/02/2015 Conveni de col·laboració per al desenvolupament del projecte "Via 
Universitària: accés, condicions d'aprenentatge, expectatives i retorns" 

Col·laboració 

SIGMA Gestión Universitaria, A.I.E 15/02/2015 Adenda a la encomienda de gestión de 2/1/2015 que la UAB realiza a 
SIGMA para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones para la gestión 

Addenda 
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Institucions 
Data del 

conveni 
Objecte del conveni Tipus 

universitaria (proyectos: dedicación docente y circuito de becas AGAUR) 

Chung Hua University (Taiwan) 18/02/2015 Conveni de cooperació internacional Conveni 
internacional 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 20/02/2015 Conveni de col·laboració en relació al Projecte DIDSOLIT d'aplicacions de 
sistemes solars innovadors en edificis públics 

Col·laboració 

FUAB / Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents 
(ESAGED) 

20/02/2015 Primera addenda al conveni de col·laboració acadèmica per la qual 
s'amplia el conveni incorporant a la regulació d'aquest els estudis que 
condueixen a l'obtenció del títol oficial "MU en Gestió Documental, 
Transparència i Accés a la Informació" a partir del curs 2015-2016 

Addenda 

Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE) 20/02/2015 Convenio específico para regular la cesión de uno o más de los 
documentales del Master en Teoría y Práctica del Documental Creativo de 
la UAB, producidos como trabajo de final de estudios, a la Corporación 
RTVE 

Específic 

Asociación Española de Economía del Trabajo (AEET) 23/02/2015 Convenio de colaboración para la concesión del VII Premio Lluís Fina Col·laboració 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 25/02/2015 Addenda número 48 al conveni de 2 de juny de 1996 per establir 
l'assignació temporal de professorat o personal tècnic a la UOC per 
realitzar tasques d'atenció docent de les assignatures i plans d'estudis de 
l'oferta formativa de la UOC 

Addenda 

Transport Simulation Systems (TSS) 26/02/2015 Conveni de col·laboració per emmarcar i coordinar actuacions en 
assessoraments, intercanvis d'informació i realitzacions en el camp de la 
investigació i el desenvolupament 

Col·laboració 

Universitat de Lleida (UdL) / Universidad de Zaragoza (UNIZAR) / 
Universidad Complutense de Madrid 

02/03/2015 Denúncia del conveni relatiu a la impartició del Màster Interuniversitari en 
Sanitat i Producció Porcina 

Denúncia 

Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) 04/03/2015 Llicència d'usos digitals per a la Universitat Col·laboració 

Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) 04/03/2015 Acord pel qual finalitza el litigi judicial instat per CEDRO i la UAB es 
compromet a pagar a CEDRO una indemnització 

Col·laboració 

Ajuntament de Sant Celoni , Ajuntament de Zegama (Guipuzkoa) i la 
UAB a través de l’ICTA. 

05/03/2015 Donació de 35 arbres de la col·lecció “Martí Boada” amb ascendents 
monumentals al poble de Zegama 

Col·laboració 

Center for Psychotraumatology, Alexianer-Krefeld GmbH (Germany 05/03/2015 Memorandum of understanding Conveni 
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Institucions 
Data del 

conveni 
Objecte del conveni Tipus 

- Alemania - Alemanya) internacional 

Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) 06/03/2015 Conveni de col·laboració entre l'Escola de Cultura de Pau de la UAB i 
l'IDHC referit a l'organització de l'activitat formativa: Curs virtual "Mujeres 
y conflictos: violencia sexual y mecanismos de protección internacional 
(segona edició - 2015)" 
 

Col·laboració 

Associació d'Amics de la UAB 06/03/2015 Conveni pel qual es fa extensiu als socis d'Amics de la UAB diverses 
prestacions del Servei de Biblioteques de la UAB 

Col·laboració 

Ajuntament de Camarasa / Associació Recerca i Difusió del 
Patrimoni Històric 

06/03/2015 Conveni per a la creació del Campus d'Arqueologia UAB de La Noguera Col·laboració 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) / Centre de Recerca 
Matemàtica (CRM) 

12/03/2015 Addenda al conveni per a la creació del Centre Interuniversitari Barcelona 
Graduate School of Mathematics (BGSMATH). Incorporació de la UAB al 
conveni de 19 de desembre de 2014 (UB/CRM/UPC) 
 

Addenda 

Universidad del Magdalena (Unimagdalena) - Santa Marta 
(Colombia) 

12/03/2015 Convenio marco de colaboración Conveni 
internacional 

Imperial College London of Science and Technology 13/03/2015 Teaching collaboration Agreement (conveni de col·laboració acadèmica: 
Jose Antonio Carrillo de la Plata) Cursos 2015-2016 i 2016-2017 

Col·laboració 

Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(Consorcio CSIC-IRTA-UAB “Centre de Recerca Agrigenòmica” - 
CRAG) 

16/03/2015 Quarta (4a) addenda al conveni de contribució de la UAB al CRAG (2015), 
de 1 de enero de 2011 

Addenda 

Consorci Público Corporación Sanitària Parc Taulí / UDIAT Centre 
Diagnòstic SAU / Sabadell Gent Gran Centre de Serveis SAU 
/Fundació Parc Taulí / Instituto de Salud Carlos III 

23/03/2015 Convenio para la creación de un Instituto de Investigación e Innovación 
sanitaria (IIIS) bajo la denominación de I3PT 

Col·laboració 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya/ Universitat 
Pompeu Fabra (UPF)/ Universitat de Girona (UdG) 

24/03/2015 Conveni per a la cessió del programari de gestió dels quadres de 
classificació i les taules d'accés i avaluació documental 

Col·laboració 

Ajuntament de Bolvir 24/03/2015 Conveni per a la creació del Campus d'Arqueologia UAB a l'espai ceretània 
"El Castellot" de Bolvir 

Col·laboració 

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) / Fundació 
CRESA 

25/03/2015 Conveni de col·laboració per a la participació de la UAB en l'activitat 
científica desenvolupada per l'IRTA en Sanitat Animal (i adscripció i/o 

Col·laboració 
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Institucions 
Data del 

conveni 
Objecte del conveni Tipus 

desascripció del personal de recerca adscrit al CRESA) 

Fundació Autònoma Solidària (FAS) 27/03/2015 Conveni específic que regula les condicions per les quals la UAB 
transferirà a la FAS l'import de la subvenció atorgada per l'AGAUR pel 
finançament de recursos materials i ajuts tècnics i personals per garantir 
la igualtat d'oportunitats de l'alumnat amb discapacitat (UNIDISCAT 2014) 

Col·laboració 

Associació Iniciativa S2d 27/03/2015 Cessió d’us dels espais de titularitat de la UAB a diferents 
Facultats/Escoles de la UAB per oferir un servei de màquines expenedores 

Col·laboració 

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 07/04/2015 Conveni interadministratiu per a la coordinació del servei de recollida de 
residus en el Campus Universitari amb el servei públic municipal de 
recollida de residus en la resta del terme municipal 
 

Col·laboració 

Egozcue Genetics 07/04/2015 Conveni de col·laboració docent (Susana Egozcue) - Curs 2015-2016 Col·laboració 

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco (IMTJ) - 
(México) 

09/04/2015 Convenio de colaboración en materia institucional, acadèmica y de 
investigación 

Conveni 
internacional 

Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación 
del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (CLPU) 

10/04/2015 Convenio para el establecimiento de cauces de colaboración permanentes 
y abiertos que permitan la cooperación entre ambas instituciones en 
todas las actuaciones que puedan resultar de interés mutuo 

Col·laboració 

Club Natació Kallípolis 10/04/2015 Conveni de col·laboració entre el Grup d'Estudis de Psicologia de l'Esport i 
l'Activitat Física (GEPE) de la UAB en aspectes professionals i de recerca en 
matèria d'avaluació i formació integral de l'esportista 

Col·laboració 

Consorci Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona 
(IERMB) / Centre d'Estudis Demogràfics (CED) / Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) 

14/04/2015 Conveni de cooperació per a la contractació de la llicència de Campus de 
la UAB del programari de SIG d'ESRI - España Geosistemas SA (Education 
Site License Agreement) 
 

Contracte 

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 14/04/2015 Acord Marc, mitjançant el Departament de Geologia de la UAB, per 
promoure relacions de caràcter d'investigació científica, transferencia de 
dades i coneixement, docència, col·laboració i intercanvi 

Marc 

Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales 
(EGEA) 

14/04/2015 Conveni pel qual EGEDA otorga a la UAB la Licencia Educativa Egeda (LEE) 
que autoritza a la UAB a explotar obras cinematogràficas, obras 
audiovisuales y grabaciones audiovisuales en Facultatd de Ciències de la 

Col·laboració 
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Institucions 
Data del 

conveni 
Objecte del conveni Tipus 

Comunicació, Facultad de Traducció i Interpretació y en el Cine de la UAB, 
en el marco de algunas titulacions 
 

Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans 
Trias i Pujol (IGTP) 

14/04/2015 Conveni de col·laboració per a recollir la producció científica de l'IGTP al 
dipòsit digital de documents de la UAB (La UAB posarà a disposició de 
l'IGTP el DDD - Dipòsit Digital de Documents per a la difusió en accés 
obert de publicacions científiques de l'IGTP) 

Col·laboració 

Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) 15/04/2015 Aquest conveni té per objecte encarregar a la UAB la gestió de les 
activitats finançades amb els fons de formació contínua del pla de 
formació del personal de la UAB – 2015 
 

Col·laboració 

Ajuntament de Malgrat de Mar 16/04/2015 Conveni de col·laboració acadèmica, professional, de recerca i 
transferència mitjançant la unitat de professors de TFG del Grau de 
Ciències Ambientals de la UAB 

Col·laboració 

Universidad Tecnológica de Bolívar (Cartagena - Colombia) 17/04/2015 Convenio de colaboración en asesoramientos, intercambios de 
información y realizaciones en los campos de la investigación y la 
tecnologia 
 

Conveni 
internacional 

IVI Barcelona 21/04/2015 Convenio de colaboración, a través del Grupo de Investigación AFIN, para 
realizar investigación y asesoramiento sobre reproducción, familias e 
infancias 

Col·laboració 

Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB) 24/04/2015 Conveni pel qual la FUAB farà una aportació per al finançament del 
Programa Propi de la UAB per a la mobilitat d'estudiants en la modalitat 
de pràctiques per al curs 2014/2015 
 

Col·laboració 

Draconispharma. S.L. 27/04/2015 Contracte de prestació de serveis per part de la UAB a l'empresa 
Draconispharma relacionats amb la neteja de material, rebuda i 
manteniment d'animals i accés a l'Estabulari 

Col·laboració 

Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) /Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya 

27/04/2015 Coordinació de Serveis Cientificotècnics Col·laboració 
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(CERCA) / Fundació Parc de Recerca de la UAB (PRUAB) / Institut de 
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) /Laboratori de Llum 
Sincrotó ALBA (CELLS) 

Il·lustre Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya (COLPIS) 27/04/2015 Contracte de reconeixement de deute (reconeixement de deute per part 
de COLPIS) 

Contracte 

MEDIAN SCP 30/04/2015 Conveni per al reconeixement d'investigadors vinculats (IVU's) (Dra. 
Sybille Van Den Hove) - es vincula a l'Institut de Ciència i Tecnologia 
Ambientals (ICTA) - Curs 2014/2015 

Col·laboració 

University of Malta / University of Oslo (Norway) 30/04/2015 Joint Erasmus Mundus Master's Programme in "Education Policies for 
Global Development - Cooperation agreement - GLOBED 

Conveni 
internacional 

Hospital Sant Joan de Déu 01/05/2015 Conveni de col·laboració docent (Esther Geán Molins) - Curs 2014/2015 Col·laboració 

Agència d'Habitatge de Catalunya 04/05/2015 Contracte - Annex vinculant al contracte de comanda externa a la UAB per 
a la instal·lació de tecnologia solar fotovoltaica a la seu de l'agència de 
l'habitatge de Catalunya del carrer Diputació, 92 (Barcelona) en el marc 
del Projecte europeu DIDSOLIT - PB 

Contracte 

Fundació Hospital Clínic Veterinari (FHCV) 04/05/2015 Establiment de les condicions que han de regir la cessió de l'ús a la FHCV 
de béns mobles 

Col·laboració 

La Llar d'en Pitus, SL 05/05/2015 Conveni pel qual La Llar d’en Pitus SL oferirà els seus serveis al col·lectiu 
de persones de la comunitat universitària de la UAB especificades en el 
acord segon i donarà continuïtat al projecte d’escola bressol UAB 

Col·laboració 

Facultat de Matemàtiques i Estadística de la Universitat Politècnica 
de Catalunya 

05/05/2015 Conveni per a la celebració del Sisè Concurs Planter de Sondeigs i 
Experiments per al curs 2015 

Col·laboració 

Universidad Autónoma de Chiapas (México - Mèxic) 05/05/2015 Convenio general de colaboración académica Conveni 
internacional 

Instituto Tecnológico de Mérida (México - Mèxic) 05/05/2015 Carta de intención para establecer un marco de colaboración Conveni 
internacional 

Fundació Institut Català de Farmacologia (FICF) 06/05/2015 Addenda 2015 al conveni de col·laboració de 26 de maig de 2010 Addenda 

Fundació UAB / Serveis de Turisme i d'Hosteleria Campus SA i la 
Fundació Salut i Envelliment UAB 

11/05/2015 Conveni per facilitar l'accés dels alumnes de l'Escola FUAB-Formació, 
l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera i l'Escola Doctor 

Col·laboració 
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Institucions 
Data del 

conveni 
Objecte del conveni Tipus 

Robert a determinades prestacions que ofereix el Servei de Biblioteques 
de la UAB 
 

Ecoparc del Besòs, SA (ECO2) / Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) 

12/05/2015 Conveni de col·laboració en relació al Projecte DIDSOLIT d'aplicacions de 
sistemes solars innovadors en edificis públics 

Col·laboració 

Fundació Catalunya-La Pedrera 12/05/2015 Col·laboració donant suport als programes de Màster Universitari 
considerats excel·lents (Programa de Beques de Postgrau - Curs 2015-
2016) 

Col·laboració 

Parc Audiovisual de Catalunya 14/05/2015 Conveni de col·laboració en matèria acadèmica i de recerca Col·laboració 

Fundación Teleton Feder por la Investigación en Enfermedades 
Raras 

15/05/2015 Establecer el marco de colaboración en investigación y servicios 
relacionados con las enfermedades raras. Además, la UAB ofrece sus 
instalaciones y servicios de housing, incluídos los costes que van implícitos 
en este servicio de housing, para la ubicación del equipo servidor de la 
Fundación Teleton FEDER 

Col·laboració 

Macquarie University - (Sydney - Australia) 18/05/2015 Memorandum of Understanding Conveni 
internacional 

Centre de Recerca Matemàtica (CRM) 18/05/2015 Conveni de col·laboració docent pels cursos 2015/2016 i 2016/2017 Col·laboració 

Fundació ESCODI, Escola Superior de Comerç i Distribució 20/05/2015 Conveni de desvinculació de l'Escola Superior de Comerç i Distribució 
(resolució de l'acord de 23 de juliol de 2007) 

Denúncia 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 21/05/2015 Realització de pràctiques acadèmiques externes (El Departament de 
Cultura ofereix 6 places per a realitzar una estada de pràctiques per als 
alumnes de les llicenciatures en Història i Història de l'Art de la UAB) - 
2015 

Col·laboració 

Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca 
(VHIR) 

22/05/2015 Conveni de col·laboració docent (Miguel Aranda Martin) - Curs 2014/2015 Col·laboració 

Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) 23/05/2015 Addenda al conveni de 12 de novembre de 2008 (per adscriure l'activitat 
de recerca d'Oriol Costa a l'IBEI) 

Addenda 

Centre de Visió per Computador (CVC) 25/05/2015 Conveni de col·laboració docent ( Bogdan Mihai Raducanu) - Curs 
2014/2015 

Col·laboració 



Convenis institucionals signats durant 2015 

 

Institucions 
Data del 

conveni 
Objecte del conveni Tipus 

Samara State Aerospace University (SSAU) (Rusia -Rússia) 25/05/2015 Memorandum of understanding Conveni 
internacional 

Universitat Pompeu Fabra (UPF) / Universitat de Barcelona (UB) / 
Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) 

26/05/2015 Conveni específic per a la realització conjunta del MU en 
desenvolupament internacional (MDI) a partir del curs 2016-2017 

Col·laboració 

Universitat de Barcelona(UB)/Universitat Pompeu Fabra 
(UPF)/Escola d'Administració pública de Catalunya 

28/05/2015 Addenda al conveni de 2/10/2007 per a la realització del Màster en Gestió 
Pública 2014-2015 

Addenda 

Universidad de Deusto/IGOP 28/05/2015 Co-organización entre la Universidad de Deusto y el IGOP de la UAB de 
actividades de investigación, formación y estudio de determinadas 
materias relacionadas con la Política Social y los servicios sociales 
 

Col·laboració 

Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED) 29/05/2015 Conveni de desascripció de l'ESAGED a la UAB Denúncia 

Escola de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI) 29/05/2015 Conveni de desascripció de l'EPSI a la UAB Denúncia 

Consorci per a la Construcció, Equipament i Explotació del 
Laboratori de Llum de Sincrotró (CELLS) 

02/06/2015 Conveni de col·laboració docent (Fernando GIL ORTIZ) - Curs 2014/2015 Col·laboració 

Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
(IRHSCSP) / Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau 

02/06/2015 Addenda nº 3 per la qual s'amplia l'annex al conveni de col·laboració per 
al reconeixement de personal investigador vinculat (IVU) de data 10 de 
maig de 2013 
 

Col·laboració 

Universitat de València (UV) 02/06/2015 Universitat de València (UV) - Creació d’ecosistemes innovadors en 
sostenibilitat - Impuls d’una xarxa CEI de “Campus as Living Labs” 

Col·laboració 

University of Vienna 03/06/2015 Conveni per al reconeixement d'investigadors vinculats (IVU's) (Dr. 
Mathias Martin Tischler) - Vinculat a l'Institut d'Estudis Medievals (IEM) 
de la UAB (Recognition of linked researchers) 

Col·laboració 

Universidade dos Açores (Azores - Portugal) 04/06/2015 Conveni de col·laboració en aspectes de col·laboració docent (Amanda 
Ramos) - Curs 2012/2013 

Conveni 
internacional 

Universidad de Tarapacá - Arica (Tarapaca - Chile - Xile) 04/06/2015 Conveni de cooperación en materia institucional, académica y de 
investigación 

Conveni 
internacional 

Fundació Universitària del Bages (Manresa) 05/06/2015 Conveni per la tramitació d'ajuts Erasmus pel personal docent i 
d'administració i serveis de la Fundació 

Col·laboració 



Convenis institucionals signats durant 2015 

 

Institucions 
Data del 

conveni 
Objecte del conveni Tipus 

Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el 
Departament amb competència en matèria d'universitats / UB / 
UAB / UPC / UPF / UdG / UdL / URV per a l'organització i la 
realització de les provés d'accés a la universitat (PAU) 

05/06/2015 Tercera addenda al conveni de col·laboració per a l'organització i 
realització de les provés d'accés a la universitat (PAU) - 2015 

Addenda 

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 08/06/2015 Conveni de col·laboració per a la línia de finançament AGAUR per estudis 
(facilitar instruments de finançament de l'import de la matrícula a aquells 
estudiants que compleixin els requisits establerts) 
 

Col·laboració 

Fundación del Foro para la Reputación, Marca y Comunicación 
Corporativas y para los Intangibles (Corporate Excellence) 

10/06/2015 Acuerdo marco de colaboración cultural, educativa y de investigación Marc 

Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) 10/06/2015 Celebració del XIII Concurs Student d'Estadística Aplicada - 2015  Col·laboració 

Fundació Centre d’Informació i Documentació Internacionals a 
Barcelona (Fundació CIDOB) 

15/06/2015 Establir el marc de col·laboració en els aspectes de recerca, docència, 
transferència dels resultats i disseminació científica en matèria de 
relacions internacionals, integració europea, cooperació científica i 
tecnològica al desenvolupament i que regula la relació del personal de la 
UAB contractat pel CIDOB per a fer tasques de direcció i/o recerca 
 

Col·laboració 

Memorial Democràtic 15/06/2015 Co-organització del congrés ‘III Conference Strikes & Social Conflicts. 
Aproximacions històriques combinades a la conflictivitat’ (Barcelona, 16-
19 de Juny de 2015) 
 
 

Col·laboració 

Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB) 15/06/2015 Conveni per a l'adscripció de l'Escola Fundació Universitat Autònoma de 
Barcelona - FUABFormació (fUABf) a la UAB 
 

Col·laboració 

GenIntegral 16/06/2015 Conveni de col·laboració docent (Cristina Camprubí Sánchez) - Curs 
2014/2015 al BABVE 
 

Col·laboració 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) 16/06/2015 Convenio específico para establecer colaboración entre el Centre 
d'Estudis Olímpics i de l'Esport de la UAB i el Grupo de Estudios Olímpicos 

Conveni 
internacional 



Convenis institucionals signats durant 2015 

 

Institucions 
Data del 

conveni 
Objecte del conveni Tipus 

e Cièncias da Saúde da Faculdade de Educaçao Física e Ciências do 
Desporto da PUCRS 
 
 

Arca Audiovisual, SL 19/06/2015 Resolució per la qual s'autoritza a Arca Audiovisual, SL l'ús d'uns espais del 
Campus de la UAB per destinar-los al rodatge d'una sèrie de televisió ó 
(Modificada per resolució d'1 de setembre i de 26 d'octubre de 2015) 

Resolució 

Centre de Visió per Computador (CVC) 19/06/2015 2ª Addenda per autoritzar l'adscripció de l'activitat de recerca de dos 
investigadors de la UAB, Jorge Bernal del Nozal i Katerine Díaz Chito al 
CVC i donar de baixa a dos investigadors que han deixat d'estar 
contractats per la UAB, Olivier Penacchio i David Gerónimo 
 

Addenda 

Shanghai University, Xina (Shangai-China) 20/06/2015 Agreement of cooperation Conveni 
internacional 

Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 22/06/2015 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) - Col·laboració en projectes 
d’interès comú, docents i tecnològics que impulsa BCNLab (Programa 
Barcelona Innovació i plataforma Barcelona Laboratori) 

Col·laboració 

Instituto de Cooperação e da Língua I.P. (Camões IP ) - Camoes 
(Lisboa - Portugal) 

22/06/2015 Conveni de col·laboració per establir el suport financer pel 
desenvolupament de programes d'ensenyament, del foment de la cultura 
i de la docència de cursos de portuguès del Centro de Língua 
Portuguesa/Camões a la UAB 
 

Conveni 
internacional 

Centre de Recerca Matemàtica (CRM) 23/06/2015 Annex al conveni relatiu a la direcció del CRM (designació del Sr. Joaquim 
Bruna i Floris com a director) - 2015 

Annex 

Consell Comarcal del Vallès Occidental (CCVOC) 25/06/2015 Conveni per a la participació de la UAB com a usuari del servei comarcal 
de biomassa forestal - instal·lació i manteniment caldera de biomassa i 
subministrament d'energia tèrmica als edificis del servei d'activitat 
fisicoesportives 
 

Col·laboració 

Fundación Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) (México - 25/06/2015 Convenio Marco de colaboración Conveni 



Convenis institucionals signats durant 2015 

 

Institucions 
Data del 

conveni 
Objecte del conveni Tipus 

Mèxic) internacional 

Centro Mexicano Universitario de Ciencias y Humanidades, Puebla 
(México - Mèxic) (CMUCH) 

26/06/2015 Convenio Marco de Cooperación Conveni 
internacional 

Universitat de Barcelona (UB) 29/06/2015 Adenda al convenio para la impartición conjunta de la enseñanza 
conducente al título universitario de grado en Estudios Franceses 

Addenda 

Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) 30/06/2015 Contracte de Reconeixement de deute (reconeixement del deute vençut 
que l'ICP resta pendent de liquidar davant la UAB) 

Contracte 

Fundació UAB (FUAB) 01/07/2015 La UAB encarrega a la FUAB la col·laboració i assessorament en matèria 
de contractació administrativa (es modifica l'encàrrec d'1 de juliol de 
2010) 

Encàrrec de 
gestió 

Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 01/07/2015 Annex de 9/9/2015 al conveni amb el Departament d’Ensenyament, de 
data 7 de novembre de 2013, pel qual es vincula al conveni Antonio 
Contreras Martin - Curs 2015/2016 

Annex 

Vila Universitària, SL 01/07/2015 Contracte d'arrendament per a ús diferent d’habitatge gravat per l 'IVA - 
Local 04 Porxo de Locals Comercials de 60m2 a la Plaça Cívica 
 

Contracte 

Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
(IRHSCSP) / Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau 

01/07/2015 Addenda nº 4 al conveni de col·laboració per al reconeixement de 
personal investigador vinculat (IVU) de data 10 de maig de 2013 per la 
qual es prorroga aquest conveni pel curs 2015-2016 
 

Addenda 

Ajuntament de Rubí 01/07/2015 Emmarcar l'actuació en la participació en el projecte "Campus Ítaca" de la 
UAB per a l'any 2015 
 

Col·laboració 

Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (UTADEO) 
(Colombia - Colòmbia) 

01/07/2015 Convenio de cooperación en áreas de investigación, docencia y desarrollo 
tecnoógico 
 

Conveni 
internacional 

ENERGIES TÈRMIQUES BÀSIQUES SL (ENERGBAS) 01/07/2015 Prorrogar el conveni pel qual es reconeix Neus Puy com a investigadora 
vinculada a la UAB (IVU's) - Curs 2015/2016 
 

Addenda 

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) 02/07/2015 Conveni per articular la col·laboració entre la UAB i l'IRTA a efectes que el Col·laboració 



Convenis institucionals signats durant 2015 

 

Institucions 
Data del 

conveni 
Objecte del conveni Tipus 

PDI de la UAB indicat en l'annex del conveni pugui dur la seva activitat de 
recerca en les instal·lacions de l'edifici CReSA 
 

Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE) (Ecuador) 03/07/2015 Conveni Marco de colaboración Conveni 
internacional 

Universidad de Morón (Argentina) 03/07/2015 Conveni de colaboración UAB, a través de l'Escola Universitària de 
Turisme i Direcció Hotelera, i la Universidad de Morón 
 

Conveni 
internacional 

Nanyang Technological University (Singapur - Singapore) 03/07/2015 Memorandum of Understanding Conveni 
internacional 

Fundació Catalunya-La Pedrera 07/07/2015 Establir el marc de col·laboració per promoure les relacions en matèria de 
recerca i innovació, desenvolupar activitats de recerca col·laborativa, en 
matèries d’interès comú 

Col·laboració 

Instituto de Lengua Rumana (ILR) 08/07/2015 Establecer en la UAB un lectorado en lengua, literatura, cultura y 
civilización rumanas (Departament de Filologia Francesa i Romànica) a 
partir del curs acadèmic 2015-2016 
 

Col·laboració 

Lingnan University (Hong Kong) 09/07/2015 Memorandum of understanding Conveni 
internacional 

Novartis Farmacéutica, S.A./Fundació Privada "Institut 
d'Investigació Oncológica de Vall-Hebron" (VHIO)/Hospital 
Universitari Vall d'Hebron (HUVH) 

09/07/2015 Anexo II al Acuerdo de creación de un consorcio de investigación 
biomédica y oncológica translacional de 18/12/2008 (CIBOT) por el que se 
prorroga el Acuerdo 

Addenda 

Fundació Barcelona Graduate School of Economics (Barcelona GSE - 
BGSE) 

09/07/2015 Acord marc per a la tramitació dels contractes previstos a l'article 83 de la 
LOU entre els professors de la UAB i la BGSE 
 

Col·laboració 

Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) 10/07/2015 Convenio marco de colaboración para promover iniciativas en temas de 
internacionalización de la Seguridad Social 

Marc 

Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya (FEM/CEMCAT) 14/07/2015 Conveni per a la creació de la Càtedra de Neuroimmunologia CEMCAT Col·laboració 

Institut Escola del Treball 14/07/2015 Conveni de col·laboració pel disseny d'un congelador de plaques com a 
màquina d'assaig pel Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la 

Col·laboració 



Convenis institucionals signats durant 2015 

 

Institucions 
Data del 

conveni 
Objecte del conveni Tipus 

UAB 

Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB) 15/07/2015 Addenda que amplia la vigència del conveni d'1 de setembre de 2015 pel 
qual la FUAB arrenda a la UAB uns espais a l'edifici Casa de 
Convalescència 

Addenda 

Fundació Markets, Organizations and Votes in Economics (MOVE) 16/07/2015 Establiment de les condicions que han de regir la cessió, per part de la 
UAB, de l'ús dels espais ubicats a l'espina B3 de la Facultat d'Economia i 
Empresa, a la planta 1, despatx B3-114 i 20m2 del despatx B3-112G a la 
Fundació MOVE 
 

Col·laboració 

A.G. Pajuelo – Consultores Apícolas 17/07/2015 Conveni de col·laboració docent (Antonio Gómez Pajuelo) - Curs acadèmic 
2014/2015 i 2015/2016 
 

Col·laboració 

Martí Gelabertó Vilagran 17/07/2015 CONTRACTE DE COMODAT DE LA COL·LECCIÓ MARTÍ GELABERTÓ A LA 
UAB (Contracte de comodat - Mapes dels segles XVI i XIX ) 

Col·laboració 

Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) 21/07/2015 Col·laboració a efectes que el PDI de la UAB indicat en Annex I pugui dur a 
terme la seva activitat de recerca en les instal·lacions de l’IFAE 

Col·laboració 

Institut de Cultura de Barcelona (Museu de Cultures del Món de 
Barcelona - MCMB) 

21/07/2015 Organització i celebració a Barcelona del simposi internacional “La mirada 
europea a Amèrica, a partir del 1914: museus, col·leccions i 
investigacions” (25, 26, i 27 de novembre de 2015) 
 

Col·laboració 

Fundació UAB (FUAB) 22/07/2015 Prorrogar el full d’encàrrec de gestió pel qual la UAB encarrega a la FUAB 
la col·laboració i l’assessorament en matèria de gestió de la Comunicació 
de l’Àmbit de Participació 
 

Encàrrec de 
gestió 

University of Texas at Brownsville 23/07/2015 Amendment 1 to agreement of cooperation entered into March 3rd, 2013 Conveni 
internacional 

Patronat de la Fundació Universitària del Bages (FUB) 24/07/2015 Conveni de Desascripció de l'Escola Universitària de Gestió i Administració 
Pública de Manresa (EUGiP de Manresa) 

Denúncia 

Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) / Fundació 
Catalunya-La Pedrera 

24/07/2015 Conveni relatiu al Programa Joves i Ciència (Estades MónNatura Pirineus, 
Cerca i Centre Recerca) - Estada a l'ICTA 

Col·laboració 



Convenis institucionals signats durant 2015 

 

Institucions 
Data del 

conveni 
Objecte del conveni Tipus 

Tras-os-Montes e Alto Douro University (Portugal) 24/07/2015 General Agreement foa Academic and Research Cooperation Conveni 
internacional 

Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas (CIEMAT) 

24/07/2015 Resolución del convenio marco de cooperación educativa relativo a la 
colaboración en estudios de grado y postgrado suscrito el 16 de enero de 
2013 

Resolució 

Centre de Visió per Computació (CVC) / Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès 

24/07/2015 Addenda al conveni per a la creació d'un laboratori viu basat en 
tecnologia al servei de biblioteques de Sant Cugat: Volpelleres Library 
Living Lab (VL3) per la qual s'inclou com annex I al conveni de data 4 de 
desembre de 2013 la relació de l l’equipament adquirit per la UAB a través 
del projecte Campus d’Excel·lència Internacional 

Addenda 

Consorci Autoritat Territorial de la Mobilitat de Barcelona (ATM) 27/07/2015 Establir un marc de col·laboració entre I'ATM i la UAB amb l’objectiu de 
revisar el Pla de Mobilitat de la UAB 

Col·laboració 

Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas (CIEMAT) 

27/07/2015 Convenio marco de cooperación educativa relativa a la colaboración en 
estudios de grado i postgrado 

Col·laboració 

Format en Formació Professional, SL 27/07/2015 Cessió de l'ús dels espais ubicats al Servei d’Activitat Física de la UAB a 
Format en Formació Professional, SL 

Col·laboració 

Fundació Gespa 31/07/2015 Resolució de mutu acord del conveni de 10 de febrer de 1999 pel qual la 
UAB cedia l'ús gratuït a la Fundació Gespa dels espais i instal·lacions que 
havien estat seu de l'Escola Bressol Gespa ubicats al Campus 

Resolució 

Corporació Sanitària Parc Taulí 31/07/2015 Addenda al Conveni Marc Parc Taulí (per crear i regular la Unitat Docent 
de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona al 
consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, ubicat a Sabadell i en el qual 
s’integraran tots els dispositius assistencials que aquesta entitat sanitària 
pública gestiona (publicat al DOGC, de 26/5/2011) - Conveni hospitalari) 

Addenda 

Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) 01/09/2015 Addenda II al conveni de 2 de juny de 2014 relatiu al programa de 
Doctorat en Ecologia Terrestre (addenda per deixar sense efecte 
l'addenda de 3 de novembre de 2014) 

Addenda 

Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) 01/09/2015 Primera addenda al conveni de col·laboració per a la realització d'accions 
docents en el marc del Màster Universitari en Anàlisi i Gestió del 
Patrimoni Artístic (antic Màster oficial en patrimoni artístic a Catalunya) 

Addenda 



Convenis institucionals signats durant 2015 

 

Institucions 
Data del 

conveni 
Objecte del conveni Tipus 

 

Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC) 03/09/2015 Conveni de col·laboració docent (A. Campos -L. Soler - F. Bejarano - M. 
Souto - E.Oleshkevich) - Curs acadèmic 2015/2016 

Col·laboració 

Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) 03/09/2015 Conveni de col·laboració docent (Javier Ariñez Soriano) - Curs 2015/2016 Col·laboració 

Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) 03/09/2015 Col·laboració perquè els estudiants de la UAB puguin realitzar pràctiques 
acadèmiques externes en les dependències de l’entitat col·laboradora 
 

Col·laboració 

Institut de Fisica d'Altes Energies (IFAE) 07/09/2015 Conveni de col·laboració docent (S. González Solis/M. Riembau/T. 
Vantalon/Daniel Moreno/Lindber Salas) - Curs 2015-2016 

Col·laboració 

Universtity of Malaya ( Kuala Lumpur - Malaysia - Malasia) 07/09/2015 Memorandum of understanding for academic cooperation Conveni 
internacional 

Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la 
Caixa” 

07/09/2015 Establir el marc de la col·laboració entre l’Obra Social “la Caixa” i la UAB 
per afavorir el desenvolupament de les diverses activitats de caràcter 
cultural i social que aquesta última du a terme en el desenvolupament del 
seu objecte fundacional (aportació en favor de la UAB per diferents tipus 
de beques) 
 

Col·laboració 

Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) 09/09/2015 Convenio marco de colaboración para emmarcar y coordinar actuaciones 
de asesoramiento, intercambios de información y realizaciones en los 
campos de transferencia del conocimiento y tecnológico 

Col·laboració 

Miguel Torres S.A. (MTSA) 09/09/2015 Addenda per prorrogar el conveni de col·laboració en assessoraments, 
intercanvis d’informació i realitzacions, en els camps de la investigació i el 
desenvolupament 

Addenda 

Yamaguchi University (Japan) (Japón-Japó) 14/09/2015 Memorandum of understanding Conveni 
internacional 

Administració de la Generalitat/Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (CCMA)/Universitats Catalanes 

16/09/2015 Protocol d'intencions de col·laboració per impulsar la creació d'un 
Programa per al foment de la creació audiovisual 
 
 

Col·laboració 

Associació Bioinformatics Barcelona (BIB) 17/09/2015 Document d'adhesió de la UAB a la constitució de l'Associació Col·laboració 



Convenis institucionals signats durant 2015 

 

Institucions 
Data del 

conveni 
Objecte del conveni Tipus 

Bioinformatics Barcelona 
 

Norwegian Institute for nature Research the (NINA) 18/09/2015 Addenda to the agreement of september 2914 Erik Gómez Linked 
researcher of the University (IVU's) in Environmental Science and 
Technology of the UAB (ICTA-UAB) - Year 2015/2016 
 

Addenda 

ESDA Escola Superior de Disseny i d'Art Llotja / Institut de Cultura 
de Barcelona / Consorci d'Educació de Barcelona 

21/09/2015 Conveni en relació al Programa d'Espais C - Room 13 International - Curs 
2015/2016 

Col·laboració 

Fundació Markets, Organizations and Votes in Econòmics (MOVE) 22/09/2015 Addenda al conveni de 12 de setembre de 2012, de col·laboració docent 
(Tomás Rodríguez Barraquer) - Curs 2015/2016 
 

Col·laboració 

FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (EL 
PALAU) 

23/09/2015 Incorporació dels fons documentals del CEDOC dins del portal d’inventaris 
de fons musicals de Catalunya (IFMuC); co-edició de la col·lecció de 
partitures musicals Mestres Catalans Antics i publicació d’articles i 
reportatges a la Revista Musical Catalana 
 
 

Col·laboració 

Universidad de Buenos Aires (Argentina) 23/09/2015 Convenio específico de intercambio de personal docente e investigador 
entre la Facultat de Filosofía y Letras de la UAB y la Facultat de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos Aires 

Conveni 
internacional 

Consell Català de l'Esport (Secretaria General de l'Esport del 
Departament de Presidència, Generalitat de Catalunya) 

23/09/2015 Conveni de col·laboració en matèria d'esport i olimpisme i per fomentar i 
impulsar des de Catalunya la recerca científica i la seva difusió i que vol 
donar continuïtat al conveni de 30 de juliol de 2010 

Col·laboració 

SIGMA Gestión Universitaria, A.I.E 23/09/2015 Adenda a la encomienda de gestión de 2/1/2015 que la UAB realiza a 
SIGMA para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones para la gestión 
universitaria (proyecto: Adaptaciones en el proceso de movilidad) 

Addenda 

Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs 29/09/2015 Grant Letter for Project QZA-15/0365 Conflict and Peacebuilding Support 
for ECP 

Col·laboració 

Asociación Española de Investigación de la Comunicación ( (AE-IC) 30/09/2015 Organización del Congreso Iberoamericano de Comunicación 
“Comunicación, Cultura y Cooperación” (Madrid del 4 al 8 de julio de 

Específic 



Convenis institucionals signats durant 2015 

 

Institucions 
Data del 

conveni 
Objecte del conveni Tipus 

2016) 

Consell Interuniversitari de Catalunya 01/10/2015 Acord de la Junta permanent del Consell Interuniversitari de Catalunya 
per a l'avenç i la consolidació de línies estratègiques de millora de la 
qualitat, l'eficiència i la internacionalització de les universitats públiques 
de Catalunya 
 

Col·laboració 

Departament d'Economia i Coneixement / Universitats Catalanes / 
Consell Interuniversitari de Catalunya 

01/10/2015 Conveni de col·laboració per a l'impuls a la inserció i la millora de 
l'ocupabilitat dels joves estudiants i graduats universitaris 

Col·laboració 

Centre de Visió per Computador (CVC) 06/10/2015 Conveni de col·laboració docent (Daniel Ponsa/Antoni Gurgui/Bogdan 
Mihai/Marçal Rossinyol/Joost Van de Weijer/ Carles Sánchez Ramos) - 
Curs 2015/2016 

Col·laboració 

Departament d'Ensenyament 06/10/2015 Addenda al conveni de col·laboració, de 22 d'octubre de 2014, per a la 
incorporació a jornada parcial del professorat destinat en centres 
educatius del Departament d'Ensenyament a la UAB 

Addenda 

Fundació UAB (FUAB) 09/10/2015 Addenda i pròrroga al Conveni pel qual la FUAB dóna diners pel 
finançament del Programa Propi de la UAB per a la mobilitat d'estudiants 
en la modalitat de pràctiques per al curs 2015/2016 (es modifica la 
clàusula primera) 
 

Col·laboració 

University of Colorado Denver (USA) 14/10/2015 Memorandum of understanding Conveni 
internacional 

Consell Comarcal Vallès Occidental / FAS 15/10/2015 Conveni relatiu al Campus Ítaca 2015 Col·laboració 

Johan Cruyff Academics International SL (Johan Cruyff Institute) 20/10/2015 Conveni marc de col·laboració Marc 

Associació d'Ajut als Centres Educatius i Estudiants (ACACEE) 23/10/2015 Col·laboració per regular l’aportació econòmica que farà l’ACACEE a favor 
de la UAB de part dels rendiments que obtingui de l’explotació del futbolí 
ubicat al Bar de la Plaça Cívica, espai explotat per Hotel Campus SL 

Col·laboració 

Club Esportiu Global Basket Vallès 26/10/2015 Conveni marc de col·laboració per promoure activitats per afavorir als 
estudiants discapacitats 
 

Col·laboració 

Latino Australia Education (Cali - Colombia) 28/10/2015 Denuncia del convenio con Latino Australia Education Denúncia 



Convenis institucionals signats durant 2015 

 

Institucions 
Data del 

conveni 
Objecte del conveni Tipus 

 

Consell Comarcal Vallès Occidental 29/10/2015 Addenda que modifica les clàusules tercera, sisena i vuitena del conveni 
de cooperació per a la participació de la UAB com a usuari del servei 
comarcal de biomassa forestal - instal·lació i manteniment caldera de 
biomassa i subministrament d'energia tèrmica als edificis del servei 
d'activitat fisicoesportives 
 

Addenda 

Generalitat de Catalunya (Departament de Cultura) 05/11/2015 CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER A LA REALITZACIÓ DE 
PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES 
 

Col·laboració 

Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) 06/11/2015 Convenio marco de colaboración Conveni 
internacional 

Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB) - Societat de 
Serveis de Turisme i Hostaleria Campus, SA titular de l'Escola 
Universitària de Turisme i Direcció Hotelera (EUTDH) 

06/11/2015 Quarta Addenda al conveni de col·laboració acadèmica de data 28 d'abril 
de 2006 per ampliar els termes de la col·laboració entre les parts mentre 
es dugui a terme el Màster Universitari Teledetecció i Sistemes 
d’Informació Geogràfica per l’Escola Universitària de Turisme i Direcció 
Hotelera 
 
 

Addenda 

ATRESMEDIA Corporación de Medios de Comunicación, SA 
(ATRASMEDIA CORPORACIÓN) 

18/11/2015 Conveni de colaboración en el proyecto docente de innovación "Proyecto 
Mañana 2016"  
 

Col·laboració 

Catalunya Banc SL (CatalunyaCaixa) 19/11/2015 Pròrroga del conveni de col·laboració de 13/12/2011 per a la renovació de 
les aportacions (2016 i 2017)  
 

Addenda 

Catalunya Banc SL (CatalunyaCaixa) 19/11/2015 Acord de renovació del conveni de data 28 de maig de 2008 relatiu als 
carnets universitaris (2017 i 2018) (targetes universitàries) 

Addenda 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (DG Arxius, 
Biblioteques, Museus i Patrimoni) 

20/11/2015 Difusió del Servei Cientificotècnic SIBHIL·LA i de les Bases de Dades 
FONSHL, TRACES i IFMuC 

Col·laboració 

Ajuntament de Gavà 27/11/2015 Conveni marc per a la creació del Campus d'Arqueologia UAB Mines de Col·laboració 



Convenis institucionals signats durant 2015 

 

Institucions 
Data del 

conveni 
Objecte del conveni Tipus 

Gavà 

 

*Signats a data 27/11/2015 


