CONVENIS DE RECERCA 2015

OBJECTE DEL CONVENI

PARTS SIGNANTS

DATA CONVENI

VIGÈNCIA

VALORACIÓ ECONÒMICA

Conveni de col∙laboració per al desenvolupament d'una línea de recerca orientada a noves aplicacions basades Intruments Útils de Laboratori Geniul, S.L.
en processos de fotodesinfecció.

01/01/2015

31/12/2019

No remunerat

Contracte de col∙laboració per a la implementació d'algoritmes de processament del senyal EGNOS.

European Space Agency

01/01/2015

31/12/2016

140.000,00 €

Contracte de col∙laboració per al desenvolupament d'un programa de investigació sobre automatismes i
innovació per a la logística.

Mecalux, S.A.

01/01/2015

31/12/2015

26.667,00 €

Contracte de col∙laboració per al desenvolupament de l'atlas de radicació solar de Catalunya corresponent a
l'any 2015

Institut Català de l'Energia

01/01/2015

31/12/2015

13.223,14 €

Contracte de col∙laboració per a l'estudi del dispositiu de caracterització de mostres metal∙logràfiques.

Ramon Pujals Cavallé, S.L.

01/01/2015

31/12/2015

3.000,00 €

Contracte de col∙laboració per a l'assessorament tècnic sobre la documentació dels cel‐rasos de La Pedrera

Fundació Catalunya‐ La Pedrera

01/01/2015

31/07/2015

8.265,00 €

Contracte de col∙laboració per a la realització d'activitats d'assesorament en la recerca.

Centre Tecnològic de Telecomunicacions
de Catalunya

01/01/2015

31/12/2015

19.300,00 €

Contracte de col∙laboració per a l'anàlisi, assaig, caracterització i millora de components estructurals de
prestatgeries metàl.liques.

Mecalux, S.A.

01/01/2015

31/12/2015

56.500,00 €

Contracte de col∙laboració per a l'estudi i disseny del pla de ruta per a l'acostament dels col∙legis d'enginyers de
Col∙legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya
Catalunya

01/01/2015

30/04/2015

35.000,00 €

Contracte de col∙laboració per a la implementació d'un nou software prototipus per al rodolament dels trens.

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.

01/01/2015

31/07/2015

19.000,00 €

Contracte de col∙laboració per al subministrament d'equips de control de rodolament dels trens mitjançant
monitoritzat per vibracions.

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.

01/01/2015

31/07/2015

16.000,00 €

Contrato de colaboración para la realización de investigaciones conducentes a profundizar en el conocimiento Aigües de Barcelona, Empresa Metrpolitana de
de los niveles radioactivos de las aguas de abastecimiento.
Gestió delm Cicle Integral de l'Aigua

01/01/2015

31/12/2017

78.900,00 €

Contrato de colaboración para la calibración equipos de medida de radiaciones ionizantes de TRESCAL.

Trescal España de Metrología, S.L.U.

01/01/2015

31/12/2016

16.681,86 €

Contrato de colaboración para una campaña de medidas y estudio de la deposición salina, para dar
cumplimiento a los requisitos ambientales.

Gas Natural Fenosa Generación, S.L.U.

07/01/2015

31/12/2015

19.000,00 €

Contracte de col∙laboració per a la caracterització de la pintura de cal i proposta de millores

Comercialització de Calç, S.L.

07/01/2015

07/01/2016

3.645,20 €

Contrato de colaboración para la realización de una maqueta de arcos catenarios a escala 1/15 de la Iglesia de
Fondazione Ferrara Arte
la Colonia Güell de Antonio Gaudí.

07/01/2015

19/04/2015

27.500,00 €

Contracte de col∙laboració per a l'assesorament en l'optimització de l'us de places de carrega i descarrega.

15/01/2015

19/03/2015

5.200,00 €

15/01/2015

15/03/2016

13.900,00 €

Barcelona de Serveis Municipals, S.A.

Contracte de col∙laboració per a la determinació dels nivells d'immisisió de contaminants per un futur anàlisi de Consorci Urbanístic del Centre Direccional
risc.
de Cerdanyola del Vallès

Conveni Marc per a la realització d'activitats conjuntes.

Asociación Española de Optometristas Unidos

16/01/2015

15/01/2018

No remunerat

Contracte de col∙laboració per a la reutilització d'efluents.

Kao Corporation, S.A.

19/01/2015

30/06/2015

13.422,00 €

Contracte de col∙laboració per a l'evaluació del desencolat de nou producte d'encolat

Igcar Chemicals, S.L.

19/01/2015

31/05/2015

4.510,00 €

Conveni de col∙laboració en matèries vinculades a l'enginyeria del sanejament i el drenatge urbà.

AQUALOGY Soluciones y Tecnologías del Agua S.L.

20/01/2015

19/01/2016

No remunerat

Contrato de colaboración para la concepción y rehabilitación del canal de recogida y drenaje de aguas pluviales
Acciona Infraestructuras, S.A.
de Port‐Genil (Gabón, África).

29/01/2015

13/03/2015

70.000,00 €

Contracte de col∙laboració per a la recerca sobre l'impacte dels indicadors de gestió en la prevenció de riscos
laborals.

Easy Tech Global, S.L.

30/01/2015

31/07/2015

8.000,00 €

Contracte de col∙laboració per a la realització d'un controlador per portes.

Grupo Componentes Vilanova, S.L.

30/01/2015

31/12/2016

20.000,00 €

Contracte de col∙laboració per al disseny d'un sac de dormir convertible en hamaca.

The Backpacker Spot, S.L.

01/02/2015

31/10/2015

2.010,00 €

Contrato de colaboración para el desarrollo de un prototipo de célula edométrica con control de succión para
ensayos avanzados.

Politecnico di Milano

01/02/2015

30/04/2015

9.050,00 €

Contracte de col∙laboració per al disseny d'una peça microfabricada per a la perfusió de sang.

Institut d'Investigacions Biomèdiques
Agustí Pi i Sunyer

01/02/2015

31/05/2015

6.000,00 €

Contracte de col∙laboració per a l'assessorament del funcionament i desenvolupament dels bescanviadors de
calor líquid‐aire, oli hidràulic dels vehicles industrials.

Calaf Trenching, S.L.

02/02/2015

23/02/2015

1.200,00 €

Contrato de colaboración para la optimización de la planta piloto experimental.

noNO3 Water Solutions, S.L.

02/02/2015

03/07/2015

3.750,40 €

Contracte de col∙laboració per a la valoració del rendiment global de la xarxa de distribució l'any 2014.

ATLL Concessionària de Generalitat de Catalunya, S.A.

02/02/2015

31/12/2015

17.910,00 €

Contracte de col∙laboració per al seguiment i validació in situ dels mètodes analítics per a la determinació de
flavonoides en extractes de plantes, que utilitza la empresa.

Soria Natural, S.A.

02/02/2015

28/02/2015

10.473,60 €

Conveni de col∙laboració per a la revisió de la salut visual de persones
amb pocs recursos econòmics.

Ajuntament de Cànoves i Samalús

04/02/2015

03/02/2019

No remunerat

Conveni de col∙laboració per a la participació del personal investigador de la UPC com a avaluadors per a
certificacions.

SGS ICS Ibérica, S.A.

05/02/2015

04/02/2016

No remunerat

Partnership contract for thermal‐hydraulic safety analyses for the swiss power plant.

BKW Energie, AG

08/02/2015

08/05/2015

25.200,00 €

Contracte de col∙laboració per a l'estudi de polítiques d'habitatge dutes a terme en diferents ciutats europees i
Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona.
del món.

10/02/2015

10/02/2016

26.000,00 €

Conveni de col∙laboració per a la participació del personal investigador de la UPC en el sistema de certificació I+D+i de la
Agencia.

Agencia de Certificación en Innovación Española

15/02/2015

15/02/2016

No remunerat

Contracte de col∙laboració per a la realització de les tasques T1.2 T2.2 d'un projecte d'R+D.

Cerámica Elías, S.A.

15/02/2015

15/05/2016

8.500,00 €

Partnership contrat for the development of a numerical model simulation of flow processes in fractured porous
Universität Stuttgart
media.

16/02/2015

15/02/2016

25.000,00 €

Conveni Marc en formació, investigació científica de desenvolupament tecnològic i transferència de tecnologia. Aquidos Arquitectes Tècnics i Gestió, S.L.P.

20/02/2015

20/02/2018

No remunerat

Contrato de colaboración para trabajar el Índice de sostenibilidad integral de un nuevo prototipo de torre para
Pacadar, S.A.
aerogeneradores.

20/02/2015

19/05/2015

7.500,00 €

Contracte de col∙laboració per al disseny d'una estratègia municipal a llarg termini per a la rehabilitació
energètica dels edificis del parc construït de Sant Cugat del Vallès.

Ajuntament de Sant Cugat del Vallés

20/02/2015

31/12/2015

41.312,27 €

Partnership contract for Water &Energy Advanced Management for irrigation.

Adasa Sistemas, S.A.

27/02/2015

31/05/2016

30.000,00 €

Conveni de col∙laboració per a la participació del personal investigador de la UPC en el sistema de certificació
I+D+i de la empresa.

DNV GL Business Assurance España, S.L.

01/03/2015

28/02/2015

No remunerat

Contracte de col∙laboració per a la realització de projectes de diagnosi i rehabilitació d'edificis.

Aquidos Arquitectes Tècnics i Gestió, S.L.P.

01/03/2015

29/02/2016

156.666,00 €

Partnership contract for advanced simulation‐based engineering of automated thermoplastic tape placement
for aerospace composites.

Centrale Innovation (Groupe des Écoles Centrales)

01/03/2015

31/05/2015

30.000,00 €

Partnership contract for the development of a mosaicking module for CRAHI's precipitation nowcasting
software.

Buienalarm, B.V.

01/03/2015

16/03/2015

4.000,00 €

Contrato de colaboración sobre micropartículas resistentes a altas presiones y temperaturas. Encapsulación de
Fundació Eurecat
principios activos.

01/03/2015

31/03/2016

25.000,00 €

Partnership contract for Conceptual Design of Sustainable Architectural, Future Sustainable Elderly Housing
Design in China and Conceptual Design of Sustainable Public Facilities.

Beijing Victory Star Architecture & civil engineering
design co. ltd

01/03/2015

31/05/2015

9.000,00 €

Contracte de col∙laboració per al desenvolupament d'un projecte Recerca de la capacitat de tecnologies de
robotització intel.ligent per a la manipulació de masses de panificació altament hidratades.

Dextra Global, S.L.

01/03/2015

01/03/2017

60.000,00 €

Contracte de col∙laboració per al suport a la recerca.

Consorci Centre d’Innovació del Transport

03/03/2015

30/06/2015

26.000,00 €

Contracte de col∙laboració per a l'anàlisi de mostres de control del Pla de Vigilància Radiològica ambiental a
l'entorn de les centrals nuclears (Lot 2 Ascò).

Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa
i Coneixement

03/03/2015

31/12/2015

29.085,00 €

Contrato de colaboración para el disseño y fabricación de un grupo tractor para elevadores con gestión
inteligente de energía integrada.

Suministradora de Ascensores, S.A.

05/03/2015

04/03/2017

70.000,00 €

Contrato de colaboración en tecnologias de tratamiento de efluentes de la industria.

Eptisa Servicios de Ingeniería, S.L.

09/03/2015

15/04/2015

9.883,00 €

Contracte de col∙laboració per al desenvolupament d'un prototipus pre‐industrial i algorismes per quantificar
els perfils de força durant la pràctica esportiva.

Estel, S.L.

09/03/2015

29/06/2015

6.000,00 €

Convenio Marco de cooperación interinstitucional para la realitzación de actividades conjuntas en el ámbito
académico.

Universidad de Zaragoza

10/03/2015

09/03/2020

No remunerat

Contracte de col∙laboració per al desenvolupament d'un sistema basat en tècniques d'intel.ligència artificial per
Volpak, S.A.U.
a la inspeccio de soldadures en línies d'envasat horitzontal.

10/03/2015

10/10/2017

75.000,00 €

Contrato de colaboración en el Proyecto grupo tractor para elevadores con gestión inteligente de energía
integrada 3T‐SLTE.

Suministradora de Ascensores, S.A.

11/03/2015

10/03/2017

35.000,00 €

Contracte de col∙laboració per a la redacció d'un llibre sobre l'arquitectura del mercat del Born i la seva
restauració

Institut de Cultura de Barcelona

12/03/2015

13/11/2015

2.000,00 €

Contrato de colaboración para la evaluación de la experiencia existente a nivel internacional y su posible
aplicación en Catalunya.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

12/03/2015

02/04/2015

8.000,00 €

Contrato de colaboración PAdES Plugtest

European Telecommunications Standards Institute

15/03/2015

30/06/2015

9.000,00 €

Partnership contract for a biological concrete project: study of the viability of green wall concrete elements.

Escofet 1886, S.A.

16/03/2015

15/09/2015

30.000,00 €

Contracte de col∙laboració per a l'establiment i aplicació de metodologies per al tractament de dades de
geoquímica ambiental.

Institut Cartogràfic i Geològic. Departament de
Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.

16/03/2015

30/10/2015

8.500,00 €

Conveni Marc de cooperació interinstitucional per a la realització d'activitats conjuntes.

Clúster de Seguretat Contra Incendis

18/03/2015

18/03/2020

No remunerat

Convenio de colaboración para la constitución y gestión coordinada de la infraestructura científica y técnica
singular distribuida MARHIS y para la aprobación de su reglamento de funcionamiento.

Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental
de Cantabria

18/03/2015

17/03/2020

No remunerat

Anteproyecto para la puesta en regadio de 200 ha en una finca.

19/03/2015

19/05/2015

5.000,00 €

Contracte de col∙laboració per al desenvolupament de tasques per a la redacció del projecte d'adequació d'un
Fundació La Muntanyeta
antic institut.

20/03/2015

23/02/2017

15.000,00 €

Contracte de col∙laboració per al suport en el desenvolupament d'una rentadora centrifugadora.

Girbau, S.A.

20/03/2015

31/12/2016

95.201,00 €

Contracte de col∙laboració per a l'impartició d'un curs en règim semipresencial de Gerència de Riscos i
Valoració d'Actius al personal comercial de Seguros Catalana Occidente

Seguros Catalana Occidente S.A. de
Seguros y Reaseguros

25/03/2015

31/12/2020

61.800,00 €

Contrato de colaboración para el análisis y desarrollo de algoritmos para la resolución en equipos de memoria
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
compartida y distribuida de los sistemas de ecuaciones asociados al simulador numérico computacional.

25/03/2015

25/03/2018

57.632,00 €

Conveni de col∙laboració neurotraining.

Fundació Institut Guttmann

26/03/2015

05/05/2031

No remunerat

Convenio de colaboración para la formación y capacitación del personal.

Unión Cultural Latinoamericana

27/03/2015

26/03/2020

No remunerat

Asociación Interdisciplinaria del Diseño del
Espacio del FAD (ARQUIN‐FAD)

27/03/2015

31/12/2016

No remunerat

Contracte de col∙laboració per a la caracterització biològica in‐vitro d'un material amb dos acabats diferents;
preparació i tinció histològica de 48 peces dentals humanes.

Universitat Internacional de Catalunya

27/03/2015

01/07/2015

24.793,39 €

Contrato de colaboración para el desarrollo del proyecto PEGASO.

Asociación de Investigación y Cooperación
Industrial de Andalucía

01/04/2015

01/04/2017

45.000,00 €

Contracte de col∙laboració per a la determinació dels nivells d'immissió de compostos orgànics volàtils en 24
hores i en episodis policíclics en diferents punts del municipi de El Morell.

Ajuntament de El Morell

01/04/2015

31/12/2015

15.100,00 €

Contrato de colaboración para hacer un sistema de refuerzo y monitorización de estructuras mediante FRP
activo.

Vias y Construcciones, S.A.

09/04/2015

08/04/2017

51.863,36 €

Conveni de col∙laboració per a l'Explotació d'una patent.

DropSens, S.L.

10/04/2015

30/04/2034

No remunerat

Contracte de col∙laboració per a l'elaboració de prediagnosi i posterior diagnosi relatives a les filtracions d'aigua
Institut Barcelona Sports
d'un camp de futbol.

13/04/2015

31/12/2015

13.300,00 €

Contracte de col∙laboració per a l'anàlisi de les canonades per corrosió degut a la qualitat de l'aigua.

Clínica Corachan, S.A.

14/04/2015

31/12/2015

10.000,00 €

Contracte de col∙laboració per a l'assessorament i intercanvis d'informació en smart cities i internet of things.

Barcelona Supercomputing Center

14/04/2015

30/11/2015

32.416,85 €

Contracte de col∙laboració per donar suport en un concurs de la UOC

SBS Seidor, S.L.

15/04/2015

15/04/2016

124.312,00 €

Conveni de col∙laboració per a la difusió d'activitats vinculades al projecte Recuperación y difusión de los archivos
fotográficos de la arquitectura moderna para el desarrollo de un patrimonio visual operativo.

Promociones, Management y Coordinación, S.L.

Contracte de col∙laboració per al desenvolupament d'un sistema multisensor per pulsioximetria avançada.

Carril Instruments, S.L.

15/04/2015

30/06/2015

17.500,00 €

Contrato de colaboración para un soporte a la preparación, conducción y posterior informe de un evento de
interoperabilidad sobre firmas electronicas .

European Telecommunications Standards Institute

15/04/2015

30/08/2015

7.200,00 €

Contracte de col∙laboració per realitzar propostes de disseny conceptual d'un equipament de producció de
molles

CGR Europa, S.L.

20/04/2015

20/06/2015

12.500,00 €

Contracte de col∙laboració per a la utiltzació de l'Exploratori dels Recursos de la Natura a l'organització dels
premis TECNO‐Baells.

Agència de Desenvolupament del Berguedà

20/04/2015

31/12/2015

1.500,00 €

Partnership contract for a technical support for atmospheric radon and exhaltion rates measurements in IC3
field campaings.

Fundació IC3

21/04/2015

30/04/2016

8.264,46 €

Conveni de col∙laboració en l'àmbit de la caracterització i l'auscultació d'edificis per a l'orientació en accions de
Antoni Griera i Cura
reparació, modificació o manteniment.

23/04/2015

23/04/2017

No remunerat

Contracte de col∙laboració per a la realització de dos assaigs amb fibra òptica i resposta dinàmica.

COMSA S.A.

30/04/2015

31/12/2015

9.110,00 €

Contracte de col∙laboració per a l'anàlisi i estudi de viabilitat d'un sistema hardware d'adquisició de dades.

Venair Ibérica, S.A.U.

30/04/2015

10/07/2015

2.869,00 €

Contracte de col∙laboració per al desenvolupament de software de seguiment d'un globus meteorològic

Dasel Tecnología y Sistemas, S.L.

01/05/2015

31/07/2015

7.538,00 €

Contracte de col∙laboració per al desenvolupament d'un kit de control i monitorització telemàtic de baix cost
per a sistemes solars tèrmics en multivivendes.

RDMES Technologies, S.L.

01/05/2015

31/12/2017

27.500,00 €

Contrato de colaboración en nuevas formulaciones para la obtención del pigmento azul ultramar.

Corporación Química VHEM, S.L.

01/05/2015

31/12/2018

24.805,00 €

Contrato de colaboración en el proyecto europeo Multi‐Gigabit European research and Education Network and
Ministerio de Industria, Energía y Turismo. RED.ES
Associated Services ‐ GN4.

01/05/2015

30/04/2016

18.893,00 €

Partnership contract in the framework of the project TOPPS Water protection.

05/05/2015

04/05/2018

80.000,00 €

Conveni marc per a la realització d'estudis d'eficiència energética, auditories energètiques, estudis implantació
Iman Corporation, S.A.
ISO 5001, solucions energètiques en energies alternatives

06/05/2015

05/05/2018

No remunerat

Contrato de colaboración para el análisis detalldo y optimización del proceso de enfriamiento de alambrones
de cobre.

La Farga Rod, S.L.U.

06/05/2015

05/05/2015

42.000,00 €

Contracte de col∙laboració per al disseny d'un equip de morrions de cava d'alta velocitat.

Lligats Metal∙lics, S.L.

06/05/2015

06/08/2015

18.000,00 €

Contracte de col∙laboració per al manteniment de les aplicacions pel regisre de vinyes.

Consejo Regulador del Cava

10/05/2015

31/12/2015

7.723,57 €

European Crop Protection Association

Contracte de col∙laboració per al disseny, implementació i posterior validació d'un prototipus a escala reduïda
Josep Sucarrats i Garriga
d'una ala robotitzada simulant una seqüència de moviments naturals i realistes.

11/05/2015

10/07/2015

9.360,00 €

Contrato de colaboración para realizar una demostración prototípica de sistemas de control, adquisición de
datos, monitorización y diagnósticos en sistemas nucleares avanzados

Procon Systems, S.A.

12/05/2015

11/05/2018

65.000,00 €

Conveni marc per a l'assessorament, intercanvis d'informació i realitzacions, en el camp de l'investigació, la
tecnologia i la formació, a l'entorn de la denominada volta catalana

Ajuntament de Vilasar de Dalt

14/05/2015

14/05/2018

No remunerat

Contrato de colaboración para el estudio y desarrollo de herramientas de evaluación de sostenibilidad y
priorización de inversiones.

Smart Engineering, S.L.

14/05/2015

13/05/2016

19.500,00 €

Contrato de colaboración para el estudio de morteros y hormigones reforzados con fibras y adición de
colorantes

Smart Engineering, S.L.

15/05/2015

14/05/2016

25.600,00 €

Conveni Marc per a la realització d'activitats conjuntes.

El Món Dolç de Claudia, S.L.

18/05/2015

17/05/2016

No remunerat

Partnership contract for giving support in aircraft take‐off and landing trajectory prediction tools.

Boeing Research & Technology Europe, S.L.U.

20/05/2015

15/12/2015

11.000,00 €

Contracte de col∙laboració per a la modelització gemètrica d'un robot.

Modpow, S.L.

21/05/2015

11/05/2015

3.375,12 €

Convenio de colaboración para aplicaciones del material Kliucork en sistemas de aislamiento térmico.

Kliu Solutions, S.L.

26/05/2015

26/05/2016

No remunerat

Conveni de col∙laboració per dur a terme el Projecte summit.

Universitat de Girona

26/05/2015

31/12/2015

No remunerat

Contracte de col∙laboració per a l'assessorament en quantitat d'hidrocarburs aromàtics que intervenen en una
Pymsaforest, S.L.
instal∙lació de creosotatge de fusta.

28/05/2015

28/09/2015

280,00 €

Contracte de col∙laboració per a la direcció projectes del Centre.

Consorci Centre d’Innovació del Transport

31/05/2015

31/12/2015

16.338,00 €

Contracte de col∙laboració per a la realització d'un estudi de caire immobiliari en l'àmbit del Pla del Delta del
Llobregat.

Barcelona Regional. Agència de
Desenvolupament Urbà

01/06/2015

31/07/2015

14.573,00 €

Contrato de colaboración sobre la síntesis de nuevos derivados polisacáridos para aumento de absorción de
fármacos a través de las mucosas.

Laboratorios Salvat, S.A.

01/06/2015

31/05/2016

60.000,00 €

Contracte de col∙laboració per a elaborar una proposta i/o avaluació de solucions tècniques pels projectes
desenvolupats per l'empresa.

Sofamel, S.L.

01/06/2015

31/05/2016

18.240,00 €

Contracte de col∙laboració per a l'anàlisi del Sommelier Digital Torres.

Miguel Torres, S.A.

01/06/2015

01/11/2015

No remunerat

Contrato de colaboración en MLF Medida del latido fetal

BCB Informática y Control, S.L.

01/06/2015

31/12/2015

75.000,00 €

Conveni de col∙laboració per a l'explotació de llicència.

Visiometrics, S.L.

01/06/2015

31/07/2036

No remunerat

Conveni de col∙laboració per la l'explotació de llicència.

Visiometrics, S.L.

01/06/2015

04/05/2034

No remunerat

02/06/2015

31/12/2015

8.000,00 €

Contrato de colaboración para la realización de ensayos de hilatura de fibra de platanero en escala laboratorio. Asociación Acondicionamiento Tarrasense

Conveni Marc per a la realització d'activitats conjuntes.

Instituto de Investigación en Atenció Primària
Jordi Gol

03/06/2015

03/06/2019

No remunerat

Contracte de col∙laboració per a Llicència d'ús de software.

Instituto de Investigación en Atenció Primària
Jordi Gol

03/06/2015

31/12/2025

10.000,00 €

Convenio de colaboración para formalizar la creación de la plataforma Geociencia‐Barcelona / Barcelona‐
Geosciences para el estudio integral y monitorización del subsuelo.

Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas

08/06/2015

07/06/2020

No remunerat

Contracte de col∙laboració per a oferir demostradors virtuals.

Fundació Centre Docent Sant Joan de Déu

08/06/2015

08/08/2015

2.900,00 €

Contrato de colaboración para el diseño de un sistema de adquisición de datos para sensar el consumo
eléctrico de un vagon de tren. Software para el registro, procesado y generación de informes.

ALSTOM Transporte, S.A.

15/06/2015

15/09/2015

18.000,00 €

Contrato de colaboración para el diseño de un sistema de adquisición de datos para sensar el consumo
eléctrico de un vagon de tren. Software para el registro, procesado y generación de informes.

Suministros Arsam, S.A.

15/06/2015

29/02/2016

19.890,00 €

Contracte de col∙laboració per al desenvolupament d'activitats relacionades amb la recerca ecològica i les
aplicacions forestals.

Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals

30/06/2015

30/06/2018

No remunerat

Partnership contract for a technical support.

Sitex 45, S.R.L.

01/07/2015

31/08/2015

4.125,00 €

Contrato de cplaboración para el desarrollo de un prontuario informático del hormigón armado, adaptado al
eurocódigo 2 y al código estructural español

Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones

01/07/2015

30/11/2016

24.000,00 €

Contracte de col∙laboració per al desenvolupament d'una nova arquitectura de xarxa per a centres de dades,
que corregeixi certes deficiències del model basat en Open Flow i el millori en quant a flexibilitat i tipus de
serveis a oferir.

Fundació i2CAT

01/07/2015

31/12/2015

14.336,00 €

Contrato de colaboración para la fabricación de elementos basados en micro y nano tecnologías utilizadas en
fotovoltaica. Adaptación a los fotoelectrodos diseñados por el IREC.

Institut de Recerca en Energia de Catalunya

01/07/2015

31/12/2015

8.000,00 €

Partnership contract in the framework of the project The key: Smart Case Key Development.

Volkswagen, AG

01/07/2015

28/01/2016

24.150,00 €

Contrato de colaboración para establecer medidas de bioimpedancia localizada e insuficiencia cardiaca
(CardioBIVA).

IRIDEON, S.L.

04/07/2015

04/01/2016

10.000,00 €

Contracte de col∙laboració per a la revisió d'una aplicació informàtica.

Associació Nuclear ASCO‐VANDELLOS II

06/07/2015

30/06/2015

18.350,00 €

Partnership contrac for planning of a mini microcity: a smart vehicle changing station.

Volkswagen, AG

08/07/2015

31/12/2015

50.000,00 €

Conveni de col∙laboració per a la realització d'activitats conjuntes.

Airbus DS Geo, S.G.S.A.

10/07/2015

09/07/2018

No remunerat

Partnership contract in the framework of the project ENGAGING: engagement detection in dementia.

Fundació El Redós de Sant Josep i Sant Pere

15/07/2015

14/07/2017

No remunerat

Contracte de col∙laboració per a fer anàlisis mecàniques sobre elements de pedra, morter i obra de fàbrica.

Fundació Bosch i Gimpera

15/07/2015

15/11/2015

80.000,00 €

Contracte de col∙laboració per a la realització del projecte d'ordenació i d'adequació dels espais lliures del port
Ajuntament de Salou
esportiu de Salou.

16/07/2015

30/01/2016

14.000,00 €

Contracte de col∙laboració per a la Implementació missions RPAS a l'entorn XPLANE 10.

José María Peres Mir

16/07/2015

16/12/2015

4.629,40 €

Conveni de col∙laboració per a la participació del personal investigador
de la UPC com a avaluadors per a certificacions.

Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)

17/07/2015

16/07/2020

No remunerat

Contracte de col∙laboració per l'assessorament per a solucions estructurals i constructives de diversos
monuments.

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura

21/07/2015

31/12/2015

16.528,93 €

Partnership contract in the framework of the project ENGAGING: engagement detection in dementia.

Fundació Casa d’Empara

24/07/2015

23/07/2017

No remunerat

Contrato de colaboración en el marco del Tender MARKT/2014/039/E. Análisis black box de herramientas de
generación y validación de firmas electrónicas acordes a los perfiles básicos estandarizados por ETSI.

Sealed, S.P.L.R

25/07/2015

31/01/2016

9.800,00 €

Contracte de col∙laboració per al disseny de xapes nervades per a lloses mixtes acer‐formigó que incorporin el
Europerfil, S.A.
sistema de connexió mitjançant punxonat de la xapa patentat per la UPC

28/07/2015

30/06/2016

37.100,00 €

Conveni de col∙laboració per a l'explotació d'una patent.

Europerfil, S.A.

28/07/2015

16/06/2028

No remunerat

Partnership contract for the development of an innovative Analog Interface board to be used in an Automatic
Test Equipment (ATE).

Sergi Pransi Palos

01/08/2015

31/07/2018

7.680,00 €

Contrato de col∙laboración en el marco del proyecto XAdES Plugtest 2015

European Telecommunications Standards Institute

05/08/2015

30/11/2015

11.400,00 €

Conveni de col∙laboració per a la participació del personal investigador de la UPC com a avaluadors per a
certificacions.

Tüv Rheinland Ibérica Inspection Certification
& Testing, S.A.

01/09/2015

01/09/2018

No remunerat

Cooperation agreement to develop joint academic activities.

University Warmia and Mazury

01/09/2015

01/09/2020

No remunerat

Conveni de col∙laboració per al desenvolupament de projectes de recerca.

Consorci Sanitari de Terrassa.

01/09/2015

31/08/2017

No remunerat

Partnership contract about groundwater risk management for growth and development in Africa.

Oxford University Centre for the Environment

01/09/2015

31/01/2019

327.665,00 €

Contracte de col∙laboració en el marc del projecte "Low cost thermal imaging system (LCTIS): Desenvolupament
University of Helsinki
d'un sistema de termografia de baix cost per avions no tripulats.

01/09/2015

31/12/2015

1.850,00 €

Partnership contract in the framework of Car Cabin Climatisation Project.

Volkswagen, AG

01/09/2015

31/12/2015

45.000,00 €

Contracte de col∙laboració per a l'assesorament i analisis estadistic de l'Institut.

Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques

01/09/2015

31/12/2015

11.000,00 €

Partnership contract on optical communications.

Stanford University

01/09/2015

31/12/2016

18.240,00 €

Partnership contract in the framework of the projeect BUILDING INNOVATION IN THE EXTENDED INNOVATION
Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya
CHAIN.

01/09/2015

31/08/2019

36.595,00 €

Contrato de colaboración para un asesoramiento científico y técnico en el modelado dinámico y diseño de
estrategias de control avanzado aplicadas a sistemas de drenaje urbano.

Universidad de los Andes

04/09/2015

04/09/2016

34.866,27 €

Contrato de colaboración para la creación de un sistema de inspección de tampografía por visión artificial
adaptable.

Grupo de Desarrollo Empresarial I más D más I, S.L.

07/09/2015

07/01/2016

25.000,00 €

Contracte de col∙laboració a la Plataforma SIG de gestio i analisi de dades geològiques i hidrogeològiques a la
ciutat de Barcelona.

Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.

14/09/2015

13/09/2018

37.855,50 €

Contrato de colaboración para el desarrollo de tareas sobre aspectos relacionados con la organización y
evaluación del funcionamiento de los sistemas universitarios y educativos.

Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD)

15/09/2015

15/09/2016

6.000,00 €

Contracte de col∙laboració per estudiar la possibilitat d'utilitzar membranes líquides suportades per l'eliminació
Pulverizadores Fede, S.L.
de diferents impureses de metallsd'una dissolució concentrada de sulfat de níquel.

15/09/2015

31/05/2015

42.000,00 €

Partnership contrac for Semi‐Automatic Neuron Reconstruction in CATMAID.

Howard Hughes Medical Institute

15/09/2015

15/09/2016

61.000,00 €

Contracte de col∙laboració per a la recerca històrica i evolució constructiva d'edificis patrimonials amb la
finalitat d'establir criteris i valors d'actuació: modernime i moviment modern.

Guanes Apa, S.L.P.

15/09/2015

15/09/2018

18.100,00 €

Conveni de col∙laboració per a la realització d'activitats conjuntes.

Ajuntament de Vilassar de Dalt

16/09/2015

15/09/2018

No remunerat

Partnership contract for Stud‐project human mobility interaction (HMI) driving.

Volkswagen, AG

16/09/2015

24/02/2016

20.000,00 €

Conracte de col∙laboració per a la determinació, mitjançant control químic, social i modelització numèrica, dels
Ajuntament de Ripollet
compostos i orígens d'episodis d'olor que es registren al terme municipal de Ripollet.

17/09/2015

31/12/2015

9.150,00 €

Contrato de colaboración para consultoría, asesoramiento y participación en el estudio de modelos de
simulación y colaboración en la implementación del control de máquinas eléctricas para tracción de vehículos Fundation Tecnalia Research & Innovation
eléctricos.

17/09/2015

31/12/2015

3.000,00 €

Contracte de col∙laboració per a la realització de batimetria al Riu Ebre.

Confederación Hidrogràfica del Ebro

17/09/2015

30/11/2015

17.231,40 €

Contrato de colaboración para la medición del campo electromagnético en la zona donde se instalará la
plataforma oceanográfica de Canarias.

Plataforma Oceánica de Canarias

21/09/2015

31/12/2015

40.800,00 €

Conveni de col∙laboració per a la revisió de la salut visual de persones amb pocs recursos econòmics.

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor

28/09/2015

27/09/2016

No remunerat

Contracte de col∙laboració per desenvolupar recerca de qualitat sobre recobriments per projecció tèrmica
HVOF per aplicacions en diferents sectors industrials.

Welding Alloys España, S.A.

28/09/2015

27/09/2021

56.000,00 €

Contracte de col∙laboració per a la millora d'una aplicació informàtica.

Generalitat de Catalunya‐. Departament d'Empresa i Coneixement

29/09/2015

31/12/2015

9.282,81 €

Contrato de colaboración per a realizar un estudi sobre la utilització de membranes líquides suportades per
l'eliminació de diferents impureses de metalls d'una dissolució concentrada de sulfat de níquel.

HAINAN, S.L.

01/10/2015

30/04/2016

7.500,00 €

Contracte de col∙laboració per al desenvolupament de l'aplicació TCQGMA.

Institut de Tecnologia de la Construcció

01/10/2015

28/02/2016

46.500,00 €

Contrato de colaboración para un análisis técnico congreso Tokio 2015.

International Union of Railways

01/10/2015

01/02/2016

25.000,00 €

Contrato de colaboración para el procesado de la voz y del lenguaje mediante redes neuronales.

Verbio Technologies, S.L.

01/10/2015

31/12/2016

66.000,00 €

Contrato de colaboración para la comercialización de licencias.

Roig & Tres Consulting Group, S.A.

01/10/2015

30/09/2017

25.000,00 €

Conveni Marc per a la realització d'activitats conjuntes.

Fundació Institut Guttmann

05/10/2015

05/10/2016

No remunerat

Contracte de col∙laboració per a la realització d'un estudi d'avaluació de l'impacte sobre el medi ambient
atmosfèric d'una activitat del sector oleícola a Les Borges Blanques.

Ajuntament de les Borges Blanques

05/10/2015

05/05/2016

11.960,00 €

Contracte de col∙laboració per a l'avaluació del cost de rescat de concessions d'autopistes.

Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat

06/10/2015

31/10/2015

14.000,00 €

Conveni de col∙laboració per a la revisió de la salut visual de persones amb pocs recursos econòmics.

Ajuntament Pont de Vilomara i Rocafort

09/10/2015

08/10/2019

No remunerat

Contrato de colaboración para el estudio de la sensibilidad acústica del cargol de poma como medida para la
lucha de la plaga en el Delta del Ebro.

Forestal Catalana, S.A.

14/10/2015

13/04/2016

5.505,06 €

Contrato de colaboración para un proyecto de I+D consistente en el asesoramiento y el diseño tecnológico en
cuanto a las propiedades y las apliciones del agua tratada con campos magnéticos.

Pranan Technologies, S.L.

15/10/2015

15/07/2016

5.000,00 €

Conveni Marc per a la realització d'activitats conjuntes.

Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas

16/10/2015

16/10/2019

No remunerat

Contrato de colaboración para el desarrollo del proyecto sobre termohidráulica y neutrónica avanzadas y
tratamiento de incertidumbre en análisis de accidentes.

Consejo de Seguridad Nuclear

16/10/2015

15/10/2019

264.462,81 €

Contracte de col∙laboració per a l'establiment de protocols d'inspecció i control d'obres.

Diputació de Barcelona

20/10/2015

30/09/2016

12.021,60 €

Contracte de col∙laboració per realitzar treballs per a l'evolució del SITMUN.

Diputació de Barcelona

21/10/2015

20/10/2016

17.500,00 €

Contrato de colaboración para reaizar analisis del riesgo sobre la salud humana y los ecosistemas de la
contaminacion residual de los sedimentos del embalse de Flix.

UTE EBRE Flix

21/10/2015

15/11/2015

35.000,00 €

Contracte de col∙laboració per al disseny i mesura de materials plàstics per a aplicacions per a radoms en
automoció.

Zanini Auto Grup, S.A.

01/11/2015

31/10/2016

21.000,00 €

Contracte de col∙laboració per a l'anàlisi i elaboració de propostes per a la integració de Can Malé a la trama
urbana: millora d'accesibilitat viària i adeqüació funcional dels edificis.

Ajuntament de Lliçà de Munt

02/11/2015

28/02/2016

17.875,20 €

Partnership contract for Ionospheric Radio‐Occultation Profiling Evaluation and Test Data Generation (ROPE).

European Organisation for the Exploitation
of Meteorological Satellites

03/11/2015

02/11/2016

107.950,00 €

Partnership contract for the development and procurement of IMBU.

INDRA Sistemas, S.A.

04/11/2015

15/05/2017

84.390,00 €

Contracte de col∙laboració per a un dictàmen per analitzar l'encaixd'un edifici.

Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita

09/11/2015

09/11/2015

5.500,00 €

Convenio Marco de cooperación per a la realització d'activitats conjuntes.

Universidade Estadual Paulista

11/11/2015

11/11/2020

No remunerat

Convenio de Colaboración para la ejecución del proyecto de investigación científica Arquitectura y diálogos:
proyectos de intervención en contextos históricos de América Latina y Europa.

Universidade Estadual Paulista

11/11/2015

11/11/2020

No remunerat

Contrato de colaboración en servicios para el desarrollo y puesta a punto de un modelo numérico para la
simulación del transporte sólido en el río Ebro aguas abajo de la confluencia con el Aragón.

Confederación Hidrográfica del Ebro

11/11/2015

15/12/2015

17.405,00 €

Contrato de colaboración para proporcionar una asesoría para la liberalización del mercado de las
telecomunicaciones en la República Federal de los Estados Unidos Mexicanos.

Sazek Consultores, S.L.

15/11/2015

31/01/2016

16.528,92 €

Contrato de colaboración para la realización de tres estudios de mercado de los inmuebles de uso comercial,
uso oficinas y uso industrial en el ámbito territorial del municipio de Barcelona.

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Gobierno de
España.

16/11/2015

10/12/2015

58.500,00 €

Contrato de colaboración para el desarrollo de formulaciones experimentales de un nuevo material aislante
térmico a base cáscara de cacahuete y/u otros subproductos agrícolas disponibles en Burkina Faso.

Asociación LAAFI España

16/11/2015

30/04/2016

5.495,87 €

Contracte de col∙laboració per a una traducció per al seminari de bioenergia per a la Universitat de Tànger.

Azimut 360, S.C.C.L.

19/11/2015

18/08/2016

1.202,00 €

Convenio de col∙laboración para la contribució a la metodología de investigación del patrimonio artístico.

Gothsland Art i Cultura, S.L.

20/11/2015

19/11/2018

No remunerat

Contracte de col∙laboració per al processament digital de senyals per l'anàlisi Automàtic de Continguts
Audiovisuals‐PACA.

Ugiat Technologies, S.L.

21/11/2015

20/02/2016

8.250,00 €

Convenio de Colaboración para el desarrollo de esquemas computacionales para el estudio de la plasticidad en
University of West Bohemia
pequeños volúmenes de material.

30/11/2015

30/11/2025

No remunerat

Contrato de colaboración para el estudio sobre la sensibilidad acústica de la plaga del Salmon Norway.

Norwegian Quality Seafood, A.S.

30/11/2015

31/12/2016

9.000,00 €

Conveni de col∙laboració per a l'aplicació i ús del sistema digital de modelatge per a l'edificació.

Diputació de Barcelona

01/12/2015

31/12/2015

No remunerat

Contrato de colaboración para la evaluación y gestión integrada del agua subterránea en dos áreas priorizadas
Universidad Nacional de Colombia
de la orinoquia colombiana

01/12/2015

29/02/2016

114.911,00 €

Contracte de col∙laboració per a la participació en els projectes CAMP i la seva aplicació en plantes espanyoles
Consejo de Seguridad Nuclear
(CAMP‐ESPAÑA).

01/12/2015

30/11/2019

108.128,00 €

Contrato de colaboración para el monitoreo cinemático de asientos mediante sistemas inerciales embarcados
Soldata Iberia, S.A.
en plataformas móviles.

01/12/2015

30/11/2017

92.000,00 €

Contracto de colaboración para el diseño de capping`para estabilizar los sedimentos del embalse de Flix.

UTE EBRE Flix

01/12/2015

22/12/2015

9.230,00 €

Conveni de col∙laboració en el marc del projecte Subsoft‐GUI DARES.

Dares Technology, S.L.

01/12/2015

30/11/2030

No remunerat

Contrato de colaboración para el desarrollo de un nuevo implante dental de carga inmediata foto‐
funcionalizado: photo‐implant.

Fundació Centre Tecnològic Manresa

02/12/2015

30/06/2017

37.500,00 €

Contracte de col∙laboració per al desenvolupament d'eines de tractament i procés acústic per el control de la
contaminació marina.

SONSETC Making Sense of Sounds, S.L.

03/12/2015

31/12/2015

100.000,00 €

Contracte de col∙laboració per a la realització d'un aixecament científic de la Façana del Naixement de la
Sagrada Família.

Junta Constructora Temple Expiatori de la
Sagrada Família

04/12/2015

04/03/2018

1.299.917,10 €

Conveni de col∙laboració per a l'estudi de reingressos hospitalaris amb eines electròniques.

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

10/12/2015

09/12/2017

No remunerat

Conveni de col∙laboració per aconseguir sinèrgies conjuntes en la realització de congressos, fires i
esdeveniments.

Conceptum Spain, S.L.

16/12/2015

16/12/2017

No remunerat

Partnership contractc for improved modelling of short and long term characteristics of ionospheric
disturbances during active years of the Solar Cycle.

Research and Development in Aerospace, GmbH

16/12/2015

15/02/2017

95.000,00 €

Contrato de colaboración para la monitorización de incendios a partir de datos de satélite.

Skolkovo Institute of Science and Technology

21/12/2015

20/04/2016

4.903,39 €

Contracte de col.laboració mitjançant la metodologia RELS per a la rehabilitació enèrgetica dels edificis
d'habitatges públics en el projecte: Millorem els habitatges i la qualitat de vida de la gent gran.

SPM Promociones Municipales de
Sant Cugat del vallès, S.A.

24/12/2015

30/06/2016

13.277,00 €

Partneship contract for the design and instruction of a comprehensive training program on radar meteorology.

Partnership contract for rural water supply and sanitation information system.

Ampliació del conveni de col∙laboració per al desenvolupament d'activitats conjuntes.

Vaisala, O.Y.J.

29/12/2015

28/04/2016

20.740,50 €

The World Bank

30/12/2015

30/12/2016

97.286,20 €

Fundación IMDEA AGUA

02/02/2015

31/12/2017

No remunerat

Deutsche Thomson OHG

13/03/2015

29/02/2016

No remunerat

Ampliació del conveni de col∙laboració científica amb el Departament d'Arquitectura de Computadors
per a la realització d'activitats conjuntes.

Universidade Sao Paulo. Escuela Politècnica

23/07/2015

19/05/2017

No remunerat

Ampliación del contrato de colaboración para el análisis de materiales para determinar si contienen
cemento aluminoso.

Col∙legi d'Arquitectes Tècnics de Barcelona

02/03/15

31/12/2015

24.712,26

Ampliación del contrato de colaboración para un asesoramiento científico y tecnológico en temas de
formación, investigación y desarrollo.

Asociación Ibérica de Fabricantes y Comerciantes
de Transmisiones Oleohidráulicas i Neumáticas

17/03/2015

31/12/2015

21.000,00

Ampliación del contrato de colaboración con el sector del cemento en Cataluña, para desarrollar
actividades de tipo medioambiental y tecnológico.

Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya

01/09/2015

31/12/2016

83.000,00

Consejo de Seguridad Nuclear

21/01/2015

31/12/2015

205.679,75

13/04/2015

28/04/2016

126.600,00

Centre Tecnològic de Telecomunicacions
de Catalunya

01/01/2015

31/12/2015

30.100,00

KLOCKNER, S.A.

02/01/2015

31/12/2016

48.960,00

Centre Tecnològic de Telecomunicacions
de Catalunya

01/01/2015

31/12/2015

18.300,00

Centre Tecnològic de l'Aigua (CETAQUA).

15/06/2015

31/05/2016

45.000,00

Extension of the R+D Cooperation Service agreement.

Ampliación del contrato de colaboración en el marco de Red Espaciada 2004.

Ampliación del contrato de colaboración para la investigación, desrrollo y asesoramiento en estadística
FUNDACIÓ LLUITA CONTRA LA SIDA
y metodología aplicada a las ciencias de la salud, y en particular VIH/SIDA.
Ampliación del contrato de colaboración para la investigación y el asesoramiento en el área de
tecnologías de nivel físico en radiotelecomunicaciones.
Ampliación del contracto de colaboración para la actuación como Tècnic‐Garant de productes
KLOCKNER i desenvolupament de patent d'invenció en implants bioactius.

Ampliació del contracte de col∙laboració per a l'assessorament i cooperació en materia de recerca.

Ampliació del contracte de col∙laboració per a la promoció i supervisió de projectes de recerca.

Ampliació del contracte de col∙laboració per a la promoció i supervisió de projectes de recerca
de l'àmbit de la qualitat de l'aigua.

Centre Tecnològic de l'Aigua (CETAQUA).

08/03/2015

01/03/2016

54.000,00

Ampliació del contracte de col∙laboració per a la provisió de serveis relacionats amb el Familistère.

SYNDICAT MIXTE DU FAMILISTÈRE GODIN

07/10/2015

31/12/2015

583,11

Ampliació del contracte de col∙laboració per a l'anàlisi de vibracions en turbomàquines per a la
implantació d'un pla de manteniment predictiu.

INOVYN España, S.L.

02/06/2015

30/06/2016

50.147,27

Ampliació del contracte de col∙laboració de R+D per a l'anàlisi de la viabilitat de la detecció de
somnolència de conductor de vehicle, analitzant senyal respiratori (RDE).

Fico Mirrors, S.A.

23/03/2015

31/12/2015

178.500,00

Ampliació del contracte de col∙laboració per a la contribució a la promoció i supervisió de projectes de
recerca de l'àmbit dels recursos hídrics i alternatius.

Centre Tecnològic de l'Aigua (CETAQUA).

15/06/2015

31/05/2016

28.000,00

Ampliació del contracte de col∙laboració per establir el pla director de clavegueram de Calella
i Tamariu.

Ajuntament de Palafrugell

12/06/2015

31/12/2016

No remunerat

Servei Meteorològic de Catalunya

12/06/2015

31/12/2016

30.000,00

Ampliació del contracte de col∙laboració per a la realització de tres plànols amb relleu.

Mairie de Fecamp

17/09/2015

30/06/2016

No remunerat

Ampliació del contracte de col∙laboració per a la caracterización tribomecánica de recubrimientos
avanzados.

FLUBETECH, S.L

02/06/2015

31/12/2015

500,00

BARCELOGIC Solutions, S.L.

20/10/2015

20/10/2015

22.000,00

ENDESA GENERACION, S.A.

18/06/2015

31/12/2015

No remunerat

Fundació Institut de Recerca d'Energia
de Catalunya

15/05/2015

30/09/2016

No remunerat

Ampliación del contrato de colaboración para el estudio de la viabilidad de la estructura de DNA o RNA
combinada con la estructura cristalina de fosfato cálcico (apatita).
B. Braun Surgical, S.A.

20/10/2015

31/12/2016

18.500,00

Ampliació del contracte de col∙laboració per a la recerca sobre gamma de màquines i tasques
de suport al departament de R+D.

26/01/2015

31/12/2015

27.500,00

Ampliació del contracte de col∙laboració per a la recerca en l'ambit de l'electricitat atmosfèrica.

Ampliació del Contrato de colaboración en tècnicas SAT y SMT y relacionadas, para la resolución de
problemas de optimización combinatòria y su aplicación a casos reales complejos.

Ampliación del contrato de colaboración para la realización de los servicios necesarios para la
elaboración del proyecto constructivo del recrecimiento de la presa de Estany Gento.
Ampliación del contracte de col∙laboració per a un servei d'instalació i manteniment d'una boia
metereologica.

Girbau, S.A.

Ampliación del contrato de colaboración para el control de la eficiencia de los productos y procesos de
AXIOMA Solucions Integrals, S.A
lavado.

18/03/2015

31/12/2015

1.210,00

Ampliació del contracte de col∙laboració per al suport i assessorament en temes de recerca en
tecnologies assistencials dirigides a persones grans amb dependència.

ASSOCIACIÓ VIDA INDEPENDENT

01/05/2015

30/05/2015

8.961,82

Sandvik Hyperion

25/06/2015

31/07/2016

23.205,00

Ampliación del contrato de colaboración para la utlización de herramientas de modelización molecular
para el diseño de inhibidores de quinasas.
Allinky Biopharma, S.L.

19/09/2015

29/02/2016

25.517,00

Ampliació del contracte de col∙laboració per a proveir un servei de disseny de la formació i insercio
laboral.

Fundació Catalana per a la Recerca
i la Innovació

30/10/2015

31/12/2015

8.500,00

ALSTOM Renovables España, S.L.

02/07/2015

31/10/2015

15.000,00

UNIVERSITY CORPORATION

09/11/2015

09/11/2015

6.503,51

Extension of the partnership contract in microestructural design for damage tolerance of
polycristalline diamond (PCD).

ELEMENT SIX, L.T.D

08/062015

07/06/2016

45.810,00

Extension of the partnership contract in advanced Bulk Acoustic Wave Modelling

TriQuint Semiconductor, Inc

02/02/2015

02/02/2015

2.911,50

Girbau, S.A.

01/01/2015

31/12/2015

106.053,50

Aleaciones Metales Sintetizados, S,A.

19/01/2015

29/04/2016

24.000,00

Ampliació del contracte de col∙laboració per a l'Index sostenibilitat en projectes infraestructures (ISPI).

Infraestructures de la Generalitat de
Catalunya, S.A.U.

19/06/2015

19/06/2015

7.499,00

Ampliació del contracte de col∙laboració per a la contribució a la promoció i supervisió de projectes de
recerca de l'àmbit dels recursos hídrics.

Centre Tecnològic de l'Aigua (CETAQUA)

20/04/2015

01/05/2016

20.000,00

Ampliación del contrato de colaboración para desarrollar un conjunto de Normas Europeas sobre
firmas electrónicas.

European Telecomunications Standards
Institute (ETSI)

29/06/2015

29/06/2015

1.200,00

Extension of the partnership contract in microstructural effects on structural integrity and damage
tolerance of cemented carbide.

Ampliació del contracte de col∙laboració per a la realització d'activitats de R+D.

Extension of the partnership contract for a High Performance, Onboard Multicore Intelligent Payload
Module for Orbital and Suborbital Remote Sensing Missions

Ampliació del contracte de col∙laboració en R+D pel desenvolupament d'equips de bugaderia industrial.
Ampliación del contrato de colaboración para la realización del proyecto de I+D consistente en el
desarrollo de nuevos materiales complejos de polímero‐cerámica para impresiones
aditivas en 2D y con propiedades plásticas.

Ampliación del contrato de colaboración para coordinar las actividades de estandarización que lleven a
European Telecomunications Standards
completar el Marco Europeo de Estándares de Firma Electrónica. Generar guías de utilización del
Institute (ETSI)
mencionado marco.

03/02/2015

03/02/2015

6.000,00

Extension of the partnership contract.Provision for Services in Support of Systems Engineering for ITER
International Thermonuclear Experimental
Tokamak: Vessel/ In Vessel Integration.
Reactor (ITER)

04/04/2015

31/08/2016

50.260,00

Ampliación del contrato de colaboración para la realización de un modelo del sistema de impulsión de
agua desionizada para refrigeración del sincrotrón mediante el software Flowmaster.

Consorcio para la Construcción,Equipamiento y
Explotación del Laboratoriode Luz Sincrotrón (CELLS)

12/02/2015

31/08/2015

8.000,00

Extension of the partnership contract for the design, preparations and characteritzation of catalyst
samples.

SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION

23/03/2015

31/12/2016

56.000,00

Ampliación del contrato de colaboración para la realización de trabajos de ensayos de radiactividad en
muestras.

Laboratori DR. Oliver Rodés, S.A.

23/02/2015

18/12/2015

27.272,73

ENDESA Red, S.A.

10/07/2015

31/12/2015

26.000,00

JG Ingenieros, S.A.

01/01/2015

31/12/2015

25.800,00

Girbau, S.A.

01/01/2015

31/12/2017

No remunerat

Ampliació del contracte de col∙laboració en el marc de la Càtedra SEAT

SEAT, S.A.

27/11/2015

04/07/2016

73.333,00

Ampliación del contrato de colaboración para el descubrimiento de patrones de fraude e irregularidad
mediante técnicas de aprendizaje automático.

GAS NATURAL Distribución SDG, S.A.

19/02/2015

01/03/2016

74.177,00

Ampliación del contrato de colaboración para la realización de estudios sobre la estabilidad del
combustible como residuo. Fase 2

Empresa Nacional de Residuos Radioactivos
(ENRESA)

05/11/2015

05/11/2015

10,00

FRACTUS, S.A.

01/06/2015

31/12/2015

123.037,24

Urbiotica, S.L.

15/05/2015

31/07/2015

2.300,00

UPCNET, S.L.

16/02/2015

30/06/2015

14.852,90

Ampliación del contrato de colaboración Cátedra ENDESA Red d'innovació energètica.

Ampliación del contrato de colaboraciónCàtedra JG per a l'estudi de la Sostenibilitat aplicada.

Ampliació del contracte de col∙laboracióper a la realització d'activitats de R+D.

Extension of the partnership contract in the framework of Virtual Antenna Technology.

Ampliación del contrato de colaboración en I+D. Algoritmo de detección de objetos en sensores
magnéticos.

Ampliació del contracte de col∙laboració per a la recerca i innovació oberta i col∙laborativa en l'àrea de
Learning Analytics.

Extension of the partnership contract for a Steering Committee.

ERCIM‐European Research Consortium for
Informatics and Mathematics

10/03/2015

31/08/2015

19.687,80

Ampliación del contrato de colaboración paea el servicio de calibración de equipos de medida de la
empresa Mahle Componentes.

MAHLE Componentes de Motor España, S.L.

17/12/2015

31/12/2016

49.033,94

Ampliación del contrato de colaboración para trabajar u sistema inteligente de gestión de consumo y
producción de energía en edificios.

ESVALL Project, S.L.

15/06/2015

15/06/2015

2.400,00

Ampliació del contracte de col∙laboració per avaluar l’actual tècnica de mesurar la maduresa del
compost –mètode Rote Grade‐ elaborat a partir de la Fracció Orgànica del Residu Municipal (FORM).

Enginyeria Ambiental TGA, S.L.

15/12/2015

26/01/2017

5.000,00

Ampliación del contrato de colaboración para calibraciones de los equipos de medida de radiaciones
ionizantes.

TRESCAL España de Metrologia, S.L.U.

01/07/2015

30/09/2015

8.428,90

Ampliació del contracte de col∙laboració i assistència tècnica per a la investigació i assessorament en
termes estructurals de les infraestructures gestionades per Infraestructures de la Generalitat de
Catalunya, SAU.

Infraestructures de la Generalitat de
Catalunya, S.A.U.

15/04/2015

14/04/2016

90.000,00

Ampliació del contracte de col∙laboració per al desenvolupament de demostradors virtuals
per a la simulació d'emprovar‐se ulleres.

INDO Optical, S.L.U.

28/07/2015

31/01/2016

25.000,00

Centre Tecnologic de Telecomunicacions
de Catalunya

01/01/2015

31/12/2015

18.300,00

Extension of the partnership contract for an optimal and predictive TRC module interfaced to SWIP.

Centre Tecnològic de l'Aigua (CETAQUA)

01/10/2015

31/07/2016

No remunerat

Ampliació del contracte de col∙laboració per a l'avaluació dels impactes d'activitats sobre el medi
ambient atmosfèric.

Ajuntament de Santa Margarida els Monjos

16/02/2015

31/07/2015

9.750,00

Extension of the partnership contract for a study on Korean Improved Ionospheric Model based on
Tomographic VTEC estimation.

Agency for Defense Development

26/05/2015

26/05/2015

20.069,72

Ampliació del contracte de col∙laboració i assistència tècnica per al desenvolupament d'un sistema
d'analisis virtual.

INDO OPTICAL, S.L.U.

15/06/2015

15/10/2015

16.000,00

Ampliación del contrato de colaboración para la caracterización ferro‐piezoeléctrica de materiales
híbridos adhesivos.

HENKEL IBÉRICA, S.A.

01/03/2015

30/09/2015

8.220,00

Ampliación del contrato de colaboración para la creación del Davalor salud center for optometry and
vision research.

Davalor Salud, S.L

30/01/2015

31/12/2015

1.416.000,00

Ampliació del contracte de col∙laboració per a la recerca i assessorament en l'àrea
d'Optical Networks & Systems del CTTC.

Extension of the partnership contract for Statistical wind turbine signal processing offshore wind
turbines and substructures.

ALSTOM Renovables España, S.L.

30/01/2015

31/03/2016

25.100,00

Ampliació del contracte de col∙laboració per al control topogràfic de moviment de terreny a Cardona.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

15/07/2015

31/12/2015

3.000,00

Ampliació del contracte de col∙laboració per a la determinació dels nivells d'immissió per modelització
numèrica de les emisions a l'atmosfera de l 'ECOPARC 2.

Àrea Metropolitana de Barcelona

09/04/2015

31/12/2015

4.525,00

Ampliación del contrato de colaboración para la coedición de la revista científica ACE
(Arquitectura, ciudad y entorno).

Universidad de Guadalajara

01/06/2015

30/05/2016

2.500,00

Volkswagen, A.G.

30/06/2015

31/12/2016

66.000,00

Ampliación del contrato de colaboración i asesoría científico‐técnica para la construcción del Pozo de
Montcada, infraestructura que forma parte de la LAV Madrid ‐ Zaragoza ‐ Barcelona ‐ Frontera.

UTE Pozo Montcada

22/04/2015

22/04/2015

18.940,00

Ampliació del contracte de col∙laboració per al desenvolupament de l'aplicació
BynApp i GerApp.

SMART TECHN. DEVELOPMENT, S.L.

16/04/2015

01/02/2016

17.887,00

Ampliació del contracte de col∙laboració per a realitzar el disseny de sistemes òptics formadors i no
formadors d'imatge que puguin ser manufacturats en materials orgànics i/o inorgànics amb els medis
productius que determini.

SIMULACIONS ÒPTIQUES, S.L.

19/05/2015

19/05/2015

3.500,00

22/07/2015

31/12/2015

55.700,00

01/04/2015

31/10/2015

35.000,00

18/06/2015

18/06/2015

11.476,84

Fundació Hospital Sant Joan de Déu
Martorell

22/05/2015

22/05/2015

15.004,00

ACCIONA Infraestructuras, S.A.

29/04/2015

31/12/2018

114.750,00

25/11/2015

03/02/2016

3.000,00

Extension of the partnership contract for Connected Car Barcelona Simulative Evaluation.

Extension of the partnership contract for MaSybRM Part1 ‐ Electromagnetic design and control of PMa‐
SynRM for PHEV propulsion ‐ part 1.
Centro Técnico de SEAT, S.A.
Ampliación del contrato de colaboración para el estudio de cómo evolucionaran las concentraciones de
diversos compuestos orgánicos e inorgánicos durante la última fase de dragado de los lodos
UTE Ebre Flix
depositados en el embalse de Flix.
Extension of the partnership contract forworking on a conceptual model of the rural water supply and
THE WORLD BANK
sanitation information system (SIASAR).
Contracte de col∙laboració per a la realització d'una auditoria energètica Hospital Martorell.

Ampliación del contrato de colaboración para el desarrollo de nuevas técnicas y sistemas de
información y para la rehabilitación efectivamente de pavimentos de carreteras.

Ampliación del contrato de colaboración para la realización de actividades de R+D.
Buienalarm,B.V.

Ampliació del contracte de col∙laboració per al desenvolupament d'eines paramètriques específiques
en entorn PEÇA de CATIA V5.

Disseny Estudi i Mecanització, S.L.

Ampliación del contracte de col∙laboració per al desenvolupament d'un projecte de recerca en el marc
de la convocatòria del Pla de Doctorats Industrials 2015 en la modalitat d'ajut específic.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

14/12/2015

31/12/2016

20.635,79

18/12/2015

01/04/2019

69.127,41

