ANNEX 1. Convenis Institucionals 2019
OBJECTE DEL CONVENI

PARTS SIGNANTS

DATA CONVENI

VIGÈNCIA

CONCEPTE

VALORACIÓ ECONÓMICA
INGRÉS €

DESPESA €

1

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Université d'Umons

14/01/2019

28/06/2019

No remunerat

---

---

2

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Konya Technical University

14/01/2019

17/10/2019

No remunerat

---

---

3

Conveni de col·laboració per a la formació
pràctica d’estudiants de secundària en centres Escola Professional Salesiana
de treball.

14/01/2019

04/06/2019

No remunerat

---

---

4

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Universidad Nacional Autónoma de
México

16/01/2019

28/02/2019

No remunerat

---

---

Universidad de Santander

21/01/2019

31/07/2019

No remunerat

---

---

Institut Mare de Déu de la Mercè
(Dep. d'Educació, Generalitat de
Catalunya)

16/01/2019

17/06/2019

No remunerat

---

---

5
6

Pròrroga de conveni de col·laboració per
regular estades de pràctiques d'un/a
estudiant/a.
Conveni de col·laboració per a la formació
pràctica d’estudiants de secundària en centres
de treball.

7

Conveni de cooperació educativa per a la
realització de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Fundació Universitat Pompeu Fabra

14/01/2019

07/06/2019

No remunerat

---

---

8

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Instituto Politécnico Nacional

21/01/2019

08/03/2019

No remunerat

---

---

9

Conveni de cooperació educativa per a la
realització de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Universitat de Barcelona

28/01/2019

21/06/2019

No remunerat

---

---

10

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Gdarísk University of Technology

29/01/2019

15/06/2019

No remunerat

---

---

11

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Gdarísk University of Technology

29/01/2019

15/06/2019

No remunerat

---

---

12

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Gdarísk University of Technology

29/01/2019

15/06/2019

No remunerat

---

---

13

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Technical University of Ostrava

28/01/2019

15/04/2019

No remunerat

---

---

14

Conveni de cooperació educativa per a la
realització de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Universitat de Vic - Universitat
Central de Catalunya

17/01/2019

31/05/2019

No remunerat

---

---

15

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Universidade Cruzeiro do Sul

30/01/2019

08/02/2019

No remunerat

---

---

16

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

University of Applied Sciences de
Dresden

04/02/2019

15/09/2019

No remunerat

---

---

17

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

École Nationale des Travaux Publics
de l'État

04/02/2019

02/08/2019

No remunerat

---

---

18

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Technische Universität Dresden

04/02/2019

31/08/2019

No remunerat

---

---

19

Conveni de col·laboració per a la formació
pràctica de l'estudiantat de secundària en
centres de treball, i per al desenvolupament
de treball de final de carrera del Grau en
Enginyeria de Sistemes Aeroespacials, de
l'EETAC (UPC).

Institut Illa dels Banyols
(Generalitat de Catalunya, Dep.
d'Educació)

04/02/2019

31/07/2021

No remunerat

---

---

20

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

École Nationale Supérieure
d'electronique et ses Applicactions

08/02/2019

01/08/2019

No remunerat

---

---

21

Conveni de col·laboració per al
desenvolupament de projectes de foment de
les vocacions científiques i tecnològiques
(2019) dins del Programa Mart XXI de la UPC.

Ajuntament del Prat de Llobregat

05/02/2019

31/12/2019

Ingrés dinerari

2.451,00

---

22

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

École Nationale Supérieure
d'Electronique et de ses
Applications

25/02/2019

29/07/2019

No remunerat

---

---

23

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

École Nationale Supérieure de
l'Electronique et de ses Applications

18/02/2019

24/07/2019

No remunerat

---

---

24

Conveni de cooperació educativa per a la
realització de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Universitat Autònoma de Barcelona

11/02/2019

31/07/2019

Despesa dinerària

---

3.745,00

25

Conveni de col·laboració per impulsar
l’activitat formativa “Forma’t al Port” de
l'estudiantat de la FNB (UPC).

Escola Europea de Short Sea
Shipping

22/02/2019

21/02/2020

No remunerat

---

---

26

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Università degli Studi di Palermo

15/02/2019

20/05/2019

No remunerat

---

---

27

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Karadeniz Technical University

18/02/2019

02/08/2019

No remunerat

---

---

28

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Universidad Tecnológica de Panamà

11/02/2019

11/05/2019

No remunerat

---

---

29

Conveni marc de col·laboració en activitats de
Institut del Teatre (Diputació de
formació, investigació científica de
Barcelona)
desenvolupament tecnològic i en la
transferència de tecnologia.

14/03/2019

13/03/2022

No remunerat

---

---

30

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Universität Karlsruhe

25/02/2019

30/09/2019

No remunerat

---

---

31

Conveni de cooperació educativa per a la
realització de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Universitat Ramon Llull

25/02/2019

30/06/2019

No remunerat

---

---

32

Conveni de cooperació educativa per a la
realització de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Universitat de Barcelona

25/02/2019

30/06/2019

No remunerat

---

---

33

Conveni de cooperació educativa per a la
realització de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Universitat de Barcelona

25/02/2019

01/03/2019

Despesa dinerària

---

1.800,00

34

Conveni de cooperació educativa per a la
realització de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Universitat Autònoma de Barcelona

07/02/2019

28/06/2019

No remunerat

---

---

35

Conveni de cooperació educativa per a la
realització de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Universitat de Barcelona

27/02/2019

31/07/2019

No remunerat

---

---

36

Conveni de cooperació educativa per a la
realització de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Universitat de Barcelona

27/02/2019

31/07/2019

Despesa dinerària

---

3.900,00

37

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Universidad Internacional de
Valencia

05/03/2019

31/07/2019

No remunerat

---

---

38

Conveni de cooperació educativa per a la
realització de pràctiques d'un/a estudiant/a.

EAE Business School

28/02/2019

13/04/2019

No remunerat

---

---

39

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Instituto Superior Tecnico de Lisboa

28/02/2019

31/07/2019

No remunerat

---

---

40

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

École Nationale Supérieure de
l'Electrónique et de ses Applications

04/03/2019

02/09/2019

No remunerat

---

---

41

Conveni marc de cooperació educativa per a la
EAE Institución Superior de
realització de pràctiques acadèmiques
Formación Universitaria S.L.
externes de l'estudiantat de grau i màster.

01/03/2019

28/02/2021

No remunerat

---

---

42

Conveni marc de cooperació educativa per a la
Societat Municipal de Comunicació
realització de pràctiques acadèmiques
de Terrassa, S.A
externes de l'estudiantat de grau i màster.

01/04/2019

31/03/2023

No remunerat

---

---

43

Conveni de col·laboració per regular la
concessió d’una subvenció per a la realització
Àrea Metropolitana de Barcelona
del màster universitari en Paisatgisme
MbLandArch.

23/10/2019

01/12/2019

Ingrés subvenció /
convocatòria

12.000,00

---

44

Conveni de col·laboració per regular la
concessió d’una subvenció per a la realització Àrea Metropolitana de Barcelona
del taller temàtic “ETSAB Visiting Studio”.

23/10/2019

01/12/2019

Ingrés subvenció /
convocatòria

9.000,00

---

45

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

18/03/2019

31/07/2019

No remunerat

---

---

University of Limoges

46

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

École Nationale Supérieure de
l'Electronique et de ses Applications

18/03/2019

02/08/2019

No remunerat

---

---

47

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

École Centrale Lyon

18/03/2019

27/09/2019

No remunerat

---

---

48

Conveni de cooperació educativa per a la
realització de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Universitat Oberta de Catalunya

12/03/2019

30/06/2019

No remunerat

---

---

49

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

University of Limoges

18/03/2019

31/07/2019

No remunerat

---

---

50

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Università degli Studi di Verona

18/03/2019

04/07/2019

No remunerat

---

---

51

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Università degli Studi di Verona

18/03/2019

04/07/2019

No remunerat

---

---

52

Conveni de col·laboració per a la realització
d'activitats de formació continuada en l'àmbit Consorci Sanitari de Terrassa
de l'Òptica i l'Optometria.

19/02/2019

31/05/2019

No remunerat

---

---

53

Conveni marc de cooperació educativa per a la Consorci per a la Construcció,
Equipament i Explotació del
realització de pràctiques acadèmiques
Laboratori de Llum Sincrotró
externes de l'estudiantat de grau i màster.

12/03/2019

11/03/2023

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

54

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

25/03/2019

31/01/2020

No remunerat

---

---

55

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Paul Sabatier University Toulouse

25/03/2019

28/06/2019

No remunerat

---

---

56

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Paul Sabatier University Toulouse

25/03/2019

28/06/2019

No remunerat

---

---

57

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

École Supérieure de l'Electronique
et de ses Applications

25/03/2019

20/07/2019

No remunerat

---

---

Tecnológico Nacional de México

58

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

École Nationale Supérieure de
l'electronique et de ses Applications

25/03/2019

02/08/2019

No remunerat

---

---

59

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Université Angers

17/01/2019

02/08/2019

No remunerat

---

---

60

Conveni de col·laboració per a desenvolupar
una auditoria, diagnosi i proposta estratègica
d’actuació, en el context del màster
universitari en intervenció sostenible en el
medi construït.

Unió de Veïns de Bellaterra

10/01/2019

28/06/2019

Ingrés dinerari

---

---

61

Conveni de col·laboració per a la formació
Fundación Educativa Santisima
pràctica d’estudiants de secundària en centres
Trinidad
de treball.

19/03/2019

31/07/2019

No remunerat

---

---

62

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

University of Strathclyde

01/04/2019

02/08/2019

No remunerat

---

---

63

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

ESEO Grand École d'Ingenieurs

11/03/2019

28/07/2019

No remunerat

---

---

64

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Politecnico di Bari

01/04/2019

09/08/2019

No remunerat

---

---

65

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Universidad Tecnológica de Panamá

01/04/2019

15/06/2019

No remunerat

---

---

66

Conveni marc de cooperació educativa per a la
Consorci Centre de Recerca
realització de pràctiques acadèmiques
Matemàtica
externes de l'estudiantat de grau i màster.

21/03/2019

20/03/2023

No remunerat

---

---

67

Conveni de col·laboració per regular una doble
Ningbo University
titulació de Màster.

04/04/2019

03/04/2023

No remunerat

---

---

68

Conveni de cooperació educativa per a la
realització de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Universitat de Barcelona

08/04/2019

31/07/2019

Despesa dinerària

---

2.310,00

69

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

University Karlsruhe

08/04/2019

30/09/2019

No remunerat

---

---

70

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

71

22/04/2019

19/07/2019

No remunerat

---

---

Conveni marc de cooperació educativa per a la
realització de pràctiques acadèmiques
Universitat de Barcelona
externes de l'estudiantat de l'INEFC.

18/03/2019

31/07/2019

No remunerat

---

---

72

Acord específic en relació al conveni de
cooperació educativa per a la realització de
pràctiques dels estudiants d'INEFC

Universitat de Barcelona

18/03/2019

31/05/2019

No remunerat

---

---

73

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Université de Toulon

23/04/2019

26/07/2019

No remunerat

---

---

74

Annex als convenis de cooperació educativa
que se signin amb l'ICFO per a la realització de
Fundació Institut de Ciències
pràctiques acadèmiques externes de
Fotòniques
l'estudiantat de grau i màster, en relació a la
propietat intel·lectual.

10/04/2019

Condicionada

No remunerat

---

---

75

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

23/04/2019

13/09/2019

No remunerat

---

---

76

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

23/04/2019

13/09/2019

No remunerat

---

---

77

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Paul Sabatier University Toulouse

12/04/2019

28/06/2019

No remunerat

---

---

Gdarísk University of Technology

29/04/2019

30/05/2019

No remunerat

---

---

Gdarísk University of Technology

29/04/2019

30/05/2019

No remunerat

---

---

Gdarísk University of Technology

29/04/2019

30/05/2019

No remunerat

---

---

78
79
80

Addenda a conveni de col·laboració per
regular estades de pràctiques d'un/a
estudiant/a.
Addenda a conveni de col·laboració per
regular estades de pràctiques d'un/a
estudiant/a.
Addenda a conveni de col·laboració per
regular estades de pràctiques d'un/a
estudiant/a.

Institut Polytechnique de Grenoble

École Nationale Superieure des
Ingenieurs en Arts Chimiques et
Technologiques
École Nationale Superieure des
Ingenieurs en Arts Chimiques et
Technologiques

81

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

École des Mines d'Alès

29/04/2019

02/08/2019

No remunerat

---

---

82

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Hassiba Benbouaili Université of
Chlef

02/04/2019

17/04/2019

No remunerat

---

---

83

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Hassiba Benbouaili Université of
Chlef

02/04/2019

17/04/2019

No remunerat

---

---

84

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Institut Mare de Déu de la Mercè
(Dep. d'Educació, Generalitat de
Catalunya)

23/04/2019

28/06/2019

No remunerat

---

---

85

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Technical University of Berlin

18/03/2019

01/09/2019

No remunerat

---

---

86

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Tokyo University of Science

13/05/2019

31/03/2020

No remunerat

---

---

87

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Colegio de San Luis A.C.

13/05/2019

01/10/2019

No remunerat

---

---

88

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Universidad Nacional Autónoma de
México

13/05/2019

31/07/2019

No remunerat

---

---

89

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Massachusetts Institute of
Technology

13/05/2019

31/07/2019

No remunerat

---

---

90

Conveni de cooperació educativa per a la
realització de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Universitat de Barcelona

13/05/2019

07/06/2019

No remunerat

---

---

91

Conveni de cooperació educativa per a la
realització de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Universitat de Barcelona

13/05/2019

23/05/2019

No remunerat

---

---

92

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

École Nationale Supérieure de
Chimie de Rennes

20/05/2019

31/07/2019

No remunerat

---

---

93

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

École Nationale Supérieure de
l'Électronique et de ses applications

16/05/2019

01/08/2019

No remunerat

---

---

94

Conveni marc de cooperació educativa per a la
realització de pràctiques acadèmiques
Universitat de Barcelona
externes de l'estudiantat de grau i màster.

08/05/2019

31/08/2019

No remunerat

---

---

95

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

20/05/2019

20/12/2019

No remunerat

---

---

96

Conveni de col·laboració interuniversitària per
a la realització conjunta del màster universitari Universitat Autònoma de Barcelona
en Neuroenginyeria i Rehabilitació.

29/05/2019

28/05/2024

No remunerat

---

---

École Nationale Supérieure de
l'Electrónique et de ses Applications

04/02/2019

02/09/2019

No remunerat

---

---

Fundació Universitat Pompeu Fabra

15/05/2019

07/06/2019

No remunerat

---

---

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

École Nationale Supérieure de
Techniques Avancées

29/05/2019

02/08/2019

No remunerat

---

---

100

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

École Nationale Superieure
d'Electronique, Informatique,
Telecommunications,
Mathematique et Mecanique de
Bordeaux

28/05/2019

27/09/2019

No remunerat

---

---

101

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Technische Universität Dresden

29/05/2019

31/08/2019

No remunerat

---

---

102

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Université de Poitiers

03/06/2019

27/09/2019

No remunerat

---

---

103

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Institut Polytechnique de Bordeaux

03/06/2019

27/09/2019

No remunerat

---

---

104

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Abdullah Gul University

03/06/2019

02/08/2019

No remunerat

---

---

97
98
99

Addenda a conveni de col·laboració per
regular estades de pràctiques d'un/a
estudiant/a.
Addenda a conveni de col·laboració per
regular estades de pràctiques d'un/a
estudiant/a.

EPF Graduate School of Engineering

105

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

conveni de cooperació educativa per a la
realització de pràctiques acadèmiques
106
externes de l'estudiantat de grau i màster de
grau i màster.
107

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Conveni de col·laboració per a la participació
108 d'estudiants d'arquitectura a Workshop
internacional.
Addenda a conveni de col·laboració per
109 regular estades de pràctiques d'un/a
estudiant/a.
Addenda a conveni de col·laboració per
110 regular estades de pràctiques d'un/a
estudiant/a.

Unviersitat de Barcelona

10/06/2019

31/07/2019

Despesa dinerària

---

521,26

Institut Català del Sòl

17/06/2019

03/06/2023

No remunerat

---

---

Université de Montpellier

17/06/2019

31/07/2019

No remunerat

---

---

Fundació Teatre Lliure – Teatre
Públic de Barcelona

30/06/2019

22/09/2019

No remunerat

---

---

Fundación Educativa Santisima
Trinidad

04/06/2019

31/07/2019

Despesa dinerària

---

3.000,00

Fundación Educativa Santisima
Trinidad

04/06/2019

31/07/2019

No remunerat

---

---

111

Conveni de cooperació educativa per a la
realització de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Universitat de Barcelona

19/06/2019

31/12/2019

Despesa dinerària

---

3.000,00

112

Conveni de cooperació educativa per a la
realització de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Universitat Autònoma de Barcelona

29/05/2019

31/08/2019

No remunerat

---

---

07/05/2019

09/05/2020

No remunerat

---

---

25/06/2019

30/06/2019

No remunerat

---

---

23/05/2019

15/09/2019

No remunerat

---

---

4a. pròrroga de conveni de cooperació
educativa per a la realització de pràctiques
113
Aeropuertos de Aena S.M.E., S.A
acadèmiques externes de l'estudiantat de grau
i màster de grau i màster.
114

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Institute Polytechnique de
Grenoble

115

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

ISEN Yncréa Ouest

Conveni de col·laboració per a la formació
116 permanent de professorat no universitari de
formació professional, per a l’any 2019.

Generalitat de Catalunya (Dep.
d'Educació)

03/07/2019

31/12/2019

Ingrés dinerari

39.990,36

---

Conveni marc de cooperació educativa per a la
Kuehne & Nagel, S.A
117 realització de pràctiques acadèmiques
externes de l'estudiantat de grau i màster.

17/05/2019

16/05/2021

No remunerat

---

---

Conveni de col·laboració per establir un ajut
118 econòmic per als estudis de Grau de
Paisatgisme

Institut Català del Sòl

19/06/2019

18/06/2023

Ingrés dinerari

120.000,00

---

École Nationale et Ponts des
Chaussees

08/07/2019

30/06/2019

No remunerat

---

---

119

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

120

Protocol de condicions per acollir estudiants
en pràctiques de Formació Professional.

Generalitat de Catalunya (Dep.
d'Ensenyament)

25/06/2019

Condicionada

No remunerat

---

---

121

Conveni de cooperació educativa per a la
realització de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Universitat de Barcelona

22/07/2019

29/05/2020

No remunerat

---

---

122

Conveni de cooperació educativa per a la
realització de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Universitat de Barcelona

22/07/2019

30/05/2020

No remunerat

---

---

17/07/2019

31/10/2020

No remunerat

---

---

22/07/2019

31/08/2021

No remunerat

---

---

22/07/2019

15/09/2019

No remunerat

---

---

Conveni de col·laboració per facilitar
Agència de Gestió d’Ajuts
123 instruments de finançament de l’import de la
Universitaris i de Recerca
matrícula.
124

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

125

Conveni de cooperació educativa per a la
realització de pràctiques d'un/a estudiant/a.

126

Conveni de cooperació educativa per a la
realització de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Universtat Oberta de Catalunya

22/07/2019

31/10/2019

No remunerat

---

---

127

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Humboldt Universitat zu Berlin

22/07/2019

15/10/2019

No remunerat

---

---

University of Florence
Universitat de Barcelona

128

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

University of Glasgow

Conveni de col·laboració per a la realització de
129 pràctiques acadèmiques externes de
GL Events CCIB SL
l'estudiantat de grau i màster.

24/07/2019

30/12/2019

No remunerat

---

---

20/06/2019

19/06/2023

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

130

Conveni de cooperació educativa per a la
realització de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Universitat Autònoma de Barcelona

30/07/2019

25/02/2020

Despesa dinerària

---

3.750,00

131

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

K. Ramakrishnan College of
Engineering

09/09/2019

15/03/2020

No remunerat

---

---

132

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Bahcesehir University

16/09/2019

24/12/2019

No remunerat

---

---

133

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Universitá degli studi di Perugia

16/09/2019

01/01/2020

No remunerat

---

---

134

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Universidad Autónoma de Coahuila

16/09/2019

30/10/2019

No remunerat

---

---

135

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Centre d'Estudis Politècnics

16/09/2019

13/03/2020

No remunerat

---

---

136

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo

16/09/2019

31/10/2019

No remunerat

---

---

Universitat de Barcelona

05/09/2019

31/08/2020

Despesa dinerària

---

Sense quantificar

Ankara University

23/09/2019

08/11/2019

No remunerat

---

---

25/09/2019

30/04/2020

No remunerat

---

---

Conveni marc de cooperació educativa per
137 regular la realització de pràctiques
acadèmiques externes de l'estudiantat.
138

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

139

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Universitá degli studi di Milano

Addenda a conveni de col·laboració per a la
140 formació pràctica d’estudiants de secundària
en centres de treball.
141

Conveni de cooperació educativa per a la
realització de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Conveni marc de col·laboració per a la
142 realització de pràctiques acadèmiques
externes de l'estudiantat de grau i màster
Conveni marc de col·laboració per a la
143 realització de pràctiques acadèmiques
externes de l'estudiantat de grau i màster

Fundación Educativa Santísima
Trinidad

03/07/2019

10/09/2019

No remunerat

---

---

Universitat Oberta de Catalunya

10/07/2019

31/01/2020

No remunerat

---

---

Aeropuertos de Aena S.M.E., S.A

30/09/2019

01/10/2023

No remunerat

---

---

07/10/2019

25/11/2020

No remunerat

---

---

Ajuntament de Barcelona

144

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

University of Messina

07/10/2019

31/12/2019

No remunerat

---

---

145

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

University of Messina

07/10/2019

31/12/2019

No remunerat

---

---

146

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Université Bretagne Occidentale

10/10/2019

28/02/2020

No remunerat

---

---

147

Conveni de cooperació educativa per a la
realització de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Fundació Universitat Autònoma de
Barcelona

09/10/2019

31/07/2020

Despesa dinerària

---

5.700,00

21/10/2019

27/09/2021

No remunerat

---

---

Conveni marc de cooperació educativa per
regular la realització de pràctiques
148
Denso Barcelona, S.A.U.
acadèmiques externes de l'estudiantat de grau
i màster.
149

Conveni de cooperació educativa per a la
realització de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Universitat de Barcelona

01/10/2019

24/01/2020

No remunerat

---

---

150

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Politecnico di Torino

01/10/2019

29/02/2020

No remunerat

---

---

151

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Universidad Autónoma de
Querétaro

02/09/2019

31/08/2020

No remunerat

---

---

152

Conveni de cooperació educativa per a la
realització de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Conveni marc de col·laboració per a la
153 realització de pràctiques acadèmiques
externes de l'estudiantat de grau i màster.
Pròrroga a conveni de cooperació educativa
154 per a la realització de pràctiques d'un/a
estudiant/a.
Conveni marc de col·laboració per al
155 desenvolupament d'activitats de formació
permanent.

Fundació Universitat Autònoma de
Barcelona

21/10/2019

31/07/2020

Despesa dinerària

---

5.700,00

01/10/2019

30/09/2023

No remunerat

---

---

Universitat de Barcelona

21/10/2019

27/03/2020

Despesa dinerària

---

3.377,56

Planeta de Agostini Formación y
Universidades Holding, S.L.

06/09/2019

31/07/2022

No remunerat

---

---

Accenture, SL

156

Conveni de cooperació educativa per a la
realització de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Universitat de Barcelona

10/10/2019

04/05/2020

Despesa dinerària

---

3.000,00

157

Conveni de cooperació educativa per a la
realització de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Universitat Oberta de Catalunya

30/09/2019

28/02/2020

Despesa dinerària

---

1.830,00

Fundació Universitat Autònoma de
Barcelona

21/10/2019

31/07/2020

Despesa dinerària

---

5.400,00

Fundació Universitat Autònoma de
Barcelona

25/10/2019

31/07/2020

No remunerat

---

---

Addenda a conveni de cooperació educativa
158 per a la realització de pràctiques d'un/a
estudiant/a.
Addenda a conveni de cooperació educativa
159 per a la realització de pràctiques d'un/a
estudiant/a.
160

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

TU Eindhoven University of
Technology

30/10/2019

30/11/2019

No remunerat

---

---

161

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Tecnológico de Estudios Superiores
de Ecatepec

11/11/2019

13/01/2020

No remunerat

---

---

162

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Universidad del Cauca

31/10/2019

20/12/2019

No remunerat

---

---

163

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

11/11/2019

06/12/2019

No remunerat

---

---

University of Bologna

164

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Tecnológico de Estudios Superiores
de Ecatepec

11/11/2019

13/01/2020

No remunerat

---

---

165

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

University of Patras

18/11/2019

24/02/2020

No remunerat

---

---

30/10/2019

31/07/2020

No remunerat

---

---

05/11/2019

30/03/2020

No remunerat

---

---

24/10/2019

31/08/2024

No remunerat

---

---

Conveni de col·laboració per a la formació
166 pràctica d’estudiants de secundària en centres Centre d'Estudis Politècnics
de treball.
167

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Escola Santíssima Trinitat

Conveni de col·laboració per a la formació
pràctica d’estudiants de secundària en centres
168
Escola Professional Salesiana, I.P.
de treball, al Centre de Disseny d'Equips
Industrials de la UPC.
169

Conveni de cooperació educativa per a la
realització de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Universitat Autònoma de Barcelona

25/11/2019

30/06/2020

No remunerat

---

---

170

Conveni de col·laboració per regular estades
de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Pontificia Universidad Católica del
Perú

02/12/2019

31/12/2019

No remunerat

---

---

Addenda a conveni de col·laboració per al
171 desenvolupament del Programa Transversal
"Becas Santander Progreso"

Banco de Santander, S.A.

15/11/2019

01/01/2022

Ingrés dinerari

24.000,00

---

Conveni de cooperació educativa per a la
realització de pràctiques d'un/a estudiant/a.

Universitat de Barcelona

02/12/2019

18/05/2020

Despesa dinerària

---

775,00

27/04/2019

27/04/2022

No remunerat

---

---

172

École Nationale Supérieure de
Paysage, Versailles;
Academie Van Bouwkunst School of
Conveni marc per a la impartició de l'European
the Arts Amsterdam;
173 Master in Landscape Architecture (EMiLA), de
University Court of the University of
l'ESAB (UPC)
Edinburgh;
Gottfried Wilhelm Leibniz
Universitat Hannover

174

Conveni marc de cooperació educativa per
regular la realització de pràctiques
acadèmiques externes de l'estudiantat.
Conveni de col·laboració per al Projecte
Motostudent, equip ETSEIB Racing.
Conveni de col·laboració per regular la
participació de l'empresa en assignatura
d'I+D+i del màster interuniversitari MBD.
Pròrroga del conveni de doble titulació d'un
programa de màster.

Universitat Pompeu Fabra

01/12/2019

31/12/2020

No remunerat

---

---

Institut de l'Ebre de Tortosa (Team
Guzzi Motobox)

16/10/2019

30/06/2020

No remunerat

---

---

Santa & Cole Neoseries, S.L.

20/10/2019

20/04/2020

Despesa no
dinerària

---

Sense quantificar

Pontificia Universidad Católica del
Perú

01/12/2019

01/01/2024

No remunerat

---

---

U. de Guadalajara; U. Autónoma de
Nayarit; U. Autónoma de Nuevo
Conveni de col·laboració per a la conformació
León; U. Autónoma de Querétaro;
d'una xarxa de cooperació acadèmica
U. Autónoma de Zacatecas; U.
178 específica, a tots els nivell de l'àmbit educatiu,
Tecnológica del Estado de
i especialment per desenvolupar activitats de
Zacatecas; U. de Barcelona; U.
formació, mobilitat i intercanvi.
Internacional de Catalunya; U. de
Andorra

25/02/2019

24/02/2023

No remunerat

---

---

Conveni de col·laboració per a endegar
programes orientats a la formació, la
179
sensibilització i l’educació per al
desenvolupament a través del voluntariat.

20/02/2019

19/02/2023

No remunerat

---

---

01/04/2019

31/03/2023

No remunerat

---

---

25/03/2019

31/12/2019

Ingrés dinerari

Sense quantificar

---

175
176
177

Confederació d’Associacions Veïnals
de Catalunya

Conveni marc de col·laboració per
desenvolupar projectes de l’àmbit de ciències
Fundació Privada Campus Docent
180 de la salut en la lluita contra l’exclusió social,
Sant Joan de Déu
de la cooperació per al desenvolupament i del
voluntariat social.

Conveni de col·laboració per al manteniment
del programa pilot de represa dels estudis
181
universitaris a Catalunya per a persones
refugiades ubicades al Líban.

U. Pompeu Fabra, U. de Barcelona,
U. Autònoma de Barcelona, U. de
Lleida, U de Girona, U. Rovira i
Virgili, U VIC, U. Internacional de
Catalunya, U. Abat Oliba CEU, i
Generalitat de Catalunya (Dep.
d'Empresa i Coneixement)

Conveni de col·laboració per a la realització
182 d’activitats solidàries i de cooperació en el
marc del programa UPC de voluntariat TIC

Fundació Hemav

01/09/2019

31/08/2023

No remunerat

---

---

10/11/2019

30/11/2021

No remunerat

---

---

10/11/2019

30/11/2021

No remunerat

---

---

Conveni d'adhesió de l'empresa com a partner
PTV Traffic and Transportation
185 industrial al projecte "Cooperative Automotive
Software SL
Research Network (Carnet)"

15/03/2019

14/03/2020

Ingrés dinerari

12.000,00

---

Conveni de col·laboració per al
186 desenvolupament d'una tesi de doctorat
industrial.

01/02/2019

31/01/2023

No remunerat

---

---

Conveni de col·laboració per al
desenvolupament d'un projecte de recerca en
Addlink Software Científico, S.L.
187
el marc de la convocatòria del pla de doctorats
industrials 2018. Modalitat cofinançament.

04/01/2019

03/01/2022

Ingrés subvenció /
convocatòria

Sense quantificar

---

Conveni de col·laboració per al
desenvolupament d'un projecte de recerca en
188
Amalfi Analytics, S.L.
el marc de la convocatòria del pla de doctorats
industrials 2018. Modalitat cofinançament.

04/01/2019

03/01/2022

Ingrés subvenció /
convocatòria

Sense quantificar

---

Conveni de col·laboració per al
desenvolupament d'un projecte de recerca en
189
Circutor, S.A
el marc de la convocatòria del pla de doctorats
industrials 2018. Modalitat cofinançament.

04/01/2019

03/01/2022

Ingrés subvenció /
convocatòria

Sense quantificar

---

Conveni de col·laboració per al
desenvolupament d'un projecte de recerca en
190
Fundació EURECAT
el marc de la convocatòria del pla de doctorats
industrials 2018. Modalitat d'ajut específic.

04/01/2019

03/01/2024

Ingrés subvenció /
convocatòria

Sense quantificar

---

Pròrroga del conveni de col·laboració per a la
183 inclusió social, per a la realització d'activitats Obra Social de Sant Joan de Déu
solidàries i de cooperació.
184

Pròrroga del conveni per a la realització
d'activitats solidàries i de cooperació.

Fundació Servei Solidari per a la
inclusió social

Ikerland S.Coop

Conveni de col·laboració per al
desenvolupament d'un projecte de recerca en
191
Exoclick, S.L.U
el marc de la convocatòria del pla de doctorats
industrials 2018. Modalitat d'ajut específic.

04/01/2019

03/01/2024

Ingrés subvenció /
convocatòria

Sense quantificar

---

Conveni de col·laboració per al
desenvolupament d'un projecte de recerca en
192
Wide Eyes Technologies, S.L.
el marc de la convocatòria del pla de doctorats
industrials 2018. Modalitat cofinançament.

04/01/2019

03/01/2022

Ingrés subvenció /
convocatòria

Sense quantificar

---

Conveni de col·laboració per al
desenvolupament d'un projecte de recerca en Inprocess Technology and
193
el marc de la convocatòria del pla de doctorats Consulting Group, S.L.
industrials 2018. Modalitat cofinançament.

04/01/2019

03/01/2022

Ingrés subvenció /
convocatòria

Sense quantificar

---

Conveni específic per al desenvolupament
d'un projecte de recerca en el marc de la
194
convocatòria del pla de doctorats industrials
2019. Modalitat cofinançament.

01/03/2019

28/02/2022

Ingrés subvenció /
convocatòria

Sense quantificar

---

The Université Libre de Bruxelles

19/03/2019

Condicionada

No remunerat

---

---

University of Campania "Luigi
Vanvitelli"

14/01/2019

30/08/2019

No remunerat

---

---

University of Campania "Luigi
Vanvitelli"

14/01/2019

30/08/2019

No remunerat

---

---

Politecnico di Milano

30/01/2019

28/02/2019

No remunerat

---

---

Università degli Studi di Torino

05/02/2019

20/12/2019

No remunerat

---

---

Universidad Nacional de Colombia

25/02/2019

31/07/2019

No remunerat

---

---

195
196
197
198
199
200

Conveni de col·laboració per regular la
cotutela d'una tesi doctoral.
Conveni de col·laboració per regular l'estada
de formació investigadora d'un/a estudiant/a
de doctorat.
Conveni de col·laboració per regular l'estada
de formació investigadora d'un/a estudiant/a
de doctorat.
Conveni de col·laboració per regular l'estada
de formació investigadora d'un/a estudiant/a
de doctorat.
Conveni de col·laboració per regular l'estada
de formació investigadora d'un/a estudiant/a
de doctorat.
Conveni de col·laboració per regular l'estada
de formació investigadora d'un/a estudiant/a
de doctorat.

Braingaze, S.L.

201
202
203
204
205
206

Conveni de col·laboració per acollir un/a
estudiant/a de doctorat a les instal·lacions de
l’entitat signant.
Conveni de col·laboració per regular l'estada
de formació investigadora d'un/a estudiant/a
de doctorat.
Conveni de col·laboració per regular l'estada
de formació investigadora d'un/a estudiant/a
de doctorat.
Conveni de col·laboració per acollir un/a
estudiant/a de doctorat a les instal·lacions de
l’entitat signant.
Conveni de col·laboració per regular l'estada
de formació investigadora d'un/a estudiant/a
de doctorat.
Conveni específic per a l'autorització d'ús de
dades per a una tesi doctoral.

Conveni de col·laboració per regular l'estada
207 de formació investigadora d'un/a estudiant/a
de doctorat.
Conveni de col·laboració per regular l'estada
208 de formació investigadora d'un/a estudiant/a
de doctorat.
Conveni de col·laboració per regular l'estada
209 de formació investigadora d'un/a estudiant/a
de doctorat.
Conveni de col·laboració per regular l'estada
210 de formació investigadora d'un/a estudiant/a
de doctorat.
Conveni específic per al desenvolupament
d'un projecte de recerca en el marc de la
211
convocatòria del pla de doctorats industrials
2019. Modalitat cofinançament.

Fundació Centre Tecnològic de
Telecomunicacions de Catalunya

31/01/2019

31/07/2019

No remunerat

---

---

National Technical University of
Athens

18/01/2019

21/04/2019

No remunerat

---

---

04/03/2019

31/05/2019

No remunerat

---

---

Fundació Centre Tecnològic de
Telecomunicacions de Catalunya

12/02/2019

28/02/2020

No remunerat

---

---

Università di Ferrara

18/03/2019

30/06/2019

No remunerat

---

---

CA INC., CA Technologies
Development Spain, S.A.U.

20/02/2019

04/01/2024

No remunerat

---

---

Karadeniz Technical University

25/03/2019

01/08/2019

No remunerat

---

---

Technical University of Ostrava

25/03/2019

30/06/2019

No remunerat

---

---

Brno University Technology

08/04/2019

30/11/2019

No remunerat

---

---

Claustha University of Technology

01/04/2019

31/10/2019

No remunerat

---

---

SEAT, S.A.

03/04/2019

23/07/2022

Ingrés subvenció /
convocatòria

Sense quantificar

---

RWTH Aachen University

Conveni específic per al desenvolupament
d'un projecte de recerca en el marc de la
212
convocatòria del pla de doctorats industrials
2019. Modalitat cofinançament.

Ames PM Tecn Center, S.A

08/04/2019

27/06/2022

Ingrés subvenció /
convocatòria

Sense quantificar

---

Conveni específic per al desenvolupament
d'un projecte de recerca en el marc de la
213
convocatòria del pla de doctorats industrials
2019. Modalitat cofinançament.

Onalabs Inno-Hub, S.L.

04/04/2019

27/06/2022

Ingrés subvenció /
convocatòria

Sense quantificar

---

Conveni específic per al desenvolupament
d'un projecte de recerca en el marc de la
214
convocatòria del pla de doctorats industrials
2019. Modalitat d'ajut específic.

Fundació EURECAT

08/04/2019

27/06/2022

Ingrés subvenció /
convocatòria

Sense quantificar

---

Conveni marc per fomentar la realització
215 d'accions conjuntes dins l'àmbit dels doctorats Vilynx Spain, S.L.U.
industrials.

09/04/2019

27/06/2022

No remunerat

---

---

Conveni específic per al desenvolupament
d'un projecte de recerca en el marc de la
216
convocatòria del pla de doctorats industrials
2019. Modalitat d'ajut específic.

11/04/2019

27/06/2022

Ingrés subvenció /
convocatòria

Sense quantificar

---

Conveni de col·laboració per regular l'estada
217 de formació investigadora d'un/a estudiant/a University of Bath
de doctorat.

29/04/2019

30/09/2019

No remunerat

---

---

Conveni específic per al desenvolupament
d'un projecte de recerca en el marc de la
218
convocatòria del pla de doctorats industrials
2019. Modalitat ajut específic.

Nommon Solutions and
Technologies, S.L.

11/03/2019

10/03/2022

No remunerat

---

---

Conveni específic per al desenvolupament
d'un projecte de recerca en el marc de la
219
convocatòria del pla de doctorats industrials
2019. Modalitat cofinançament.

Vilynx Spain, S.L.U.

10/04/2019

27/06/2022

Ingrés subvenció /
convocatòria

Sense quantificar

---

Fundació EURECAT

Conveni específic per al desenvolupament
d'un projecte de recerca en el marc de la
220
convocatòria del pla de doctorats industrials
2019. Modalitat cofinançament.

Vilynx Spain, S.L.U.

10/04/2019

27/06/2022

Ingrés subvenció /
convocatòria

Sense quantificar

---

Conveni específic per al desenvolupament
d'un projecte de recerca en el marc de la
221
convocatòria del pla de doctorats industrials
2019. Modalitat cofinançament.

Vilynx Spain, S.L.U.

10/04/2019

Condicionada

Ingrés subvenció /
convocatòria

Sense quantificar

---

29/05/2019

31/07/2019

No remunerat

---

---

03/06/2019

08/06/2019

No remunerat

---

---

Conveni de col·laboració per regular l'estada
Life and Health Research Institute 222 de formació investigadora d'un/a estudiant/a
ICSV
de doctorat.
Conveni de col·laboració per regular l'estada
223 de formació investigadora d'un/a estudiant/a Queen Mary University of London
de doctorat.
Conveni específic per al desenvolupament
d'un projecte de recerca en el marc de la
224
convocatòria del pla de doctorats industrials
2019. Modalitat cofinançament.

Dena Desarrollos, SL

15/05/2019

23/07/2022

Ingrés subvenció /
convocatòria

Sense quantificar

---

Conveni específic per al desenvolupament
d'un projecte de recerca en el marc de la
225
convocatòria del pla de doctorats industrials
2019. Modalitat cofinançament.

JG Ingenieros S.A.

23/05/2019

23/07/2022

Ingrés subvenció /
convocatòria

Sense quantificar

---

Conveni específic per al desenvolupament
d'un projecte de recerca en el marc de la
226
convocatòria del pla de doctorats industrials
2019. Modalitat cofinançament.

Dares Technology, SL

27/05/2019

23/07/2022

Ingrés subvenció /
convocatòria

Sense quantificar

---

Conveni específic per al desenvolupament
d'un projecte de recerca en el marc de la
227
convocatòria del pla de doctorats industrials
2019. Modalitat cofinançament.

Ingeniería Física de Alta Tecnología,
S.L.

28/05/2019

23/07/2022

Ingrés subvenció /
convocatòria

Sense quantificar

---

Pròrroga a conveni de col·laboració per
228 regular l'estada de formació investigadora
d'un/a estudiant/a de doctorat.

HP Printing and Computing
Solutions S.L.U.

29/05/2019

Condicionada

No remunerat

---

---

Conveni de col·laboració per regular l'estada
229 de formació investigadora d'un/a estudiant/a University of Pisa
de doctorat.

17/06/2019

31/12/2019

No remunerat

---

---

Conveni específic per al desenvolupament
d'un projecte de recerca en el marc de la
230
convocatòria del pla de doctorats industrials
2019. Modalitat cofinançament.

04/06/2019

23/07/2022

Ingrés dinerari

Sense quantificar

---

03/03/2019

03/01/2020

No remunerat

---

---

Conveni de col·laboració per regular l'estada
232 de formació investigadora d'un/a estudiant/a Universidad Simon Bolivar
de doctorat.

26/06/2019

02/08/2019

No remunerat

---

---

Conveni de col·laboració per al
Fundació Institut de Ciències
desenvolupament d'un projecte de recerca en Fotòniques; Quside Technologies
233
el marc de la convocatòria del pla de doctorats S.L.
industrials 2019. Modalitat cofinançament.

14/06/2019

23/07/2022

No remunerat

---

---

Universidad Nacional Autónoma de
México

08/07/2019

01/10/2019

No remunerat

---

---

Universitat de Barcelona

01/03/2019

01/03/2020

No remunerat

---

---

Universitat de Barcelona

01/03/2019

01/03/2020

No remunerat

---

---

Fundació Centre Tecnològic de
Telecomunicacions de Catalunya

26/06/2019

30/09/2019

No remunerat

---

---

University of Mohamed Boudiaf

22/07/2019

01/12/2019

No remunerat

---

---

231

SEAT, S.A.

Conveni de col·laboració per a treballs de
Premium, S.A.
recerca per a la realització de una tesi doctoral

Conveni de col·laboració per regular l'estada
234 de formació investigadora d'un/a estudiant/a
de doctorat.
Conveni de col·laboració per regular l'estada
235 de formació investigadora d'un/a estudiant/a
de doctorat.
Conveni de col·laboració per regular l'estada
236 de formació investigadora d'un/a estudiant/a
de doctorat.
Conveni de col·laboració per acollir un/a
237 estudiant/a de doctorat a les instal·lacions de
l’entitat signant.
Conveni de col·laboració per regular l'estada
238 de formació investigadora d'un/a estudiant/a
de doctorat.

239
240
241
242
243

Conveni de col·laboració per regular l'estada
de formació investigadora d'un/a estudiant/a
de doctorat.
Conveni de col·laboració per regular l'estada
de formació investigadora d'un/a estudiant/a
de doctorat.
Conveni de col·laboració per regular l'estada
de formació investigadora d'un/a estudiant/a
de doctorat.
Conveni de col·laboració per regular l'estada
de formació investigadora d'un/a estudiant/a
de doctorat.
Conveni de col·laboració per regular l'estada
de formació investigadora d'un/a estudiant/a
de doctorat.

Conveni específic per al desenvolupament
d'un projecte de recerca en el marc de la
244
convocatòria del pla de doctorats industrials
2019. Modalitat cofinançament
Conveni de col·laboració per acollir un/a
245 estudiant/a de doctorat a les instal·lacions de
l’entitat signant.
Conveni de col·laboració per acollir un/a
246 estudiant/a de doctorat a les instal·lacions de
l’entitat signant.
Conveni de col·laboració per acollir un/a
247 estudiant/a de doctorat a les instal·lacions de
l’entitat signant.
Conveni de col·laboració per regular l'estada
248 de formació investigadora d'un/a estudiant/a
de doctorat.
Conveni de col·laboració per regular l'estada
249 de formació investigadora d'un/a estudiant/a
de doctorat.

Universidade Federal de Pelotas

22/07/2019

31/07/2020

No remunerat

---

---

Clausthal University of Technology

22/07/2019

01/11/2019

No remunerat

---

---

Federal University of Juiz de Fora

29/07/2019

31/07/2020

No remunerat

---

---

University Abou Bekr Belkaid,
Tlemcen

29/07/2019

15/10/2019

No remunerat

---

---

University of Cagliari

29/07/2019

30/09/2019

No remunerat

---

---

Condorchem Envitech, S.L.

18/07/2019

31/08/2020

No remunerat

---

---

Fundació Centre Tecnològic de
Telecomunicacions de Catalunya

05/06/2019

03/06/2020

No remunerat

---

---

Fundació Centre Tecnològic de
Telecomunicacions de Catalunya

05/06/2019

09/08/2020

No remunerat

---

---

Fundació Centre Tecnològic de
Telecomunicacions de Catalunya

05/06/2019

04/06/2020

No remunerat

---

---

National University of Defense
Technology

09/09/2019

31/07/2021

No remunerat

---

---

Zhejiang University

09/09/2019

20/02/2020

No remunerat

---

---

Conveni específic per al desenvolupament
d'un projecte de recerca en el marc de la
250
convocatòria del pla de doctorats industrials
2019. Modalitat cofinançament.

Girbau S.A.

16/09/2019

17/12/2022

Ingrés subvenció /
convocatòria

Sense quantificar

---

Conveni específic per al desenvolupament
d'un projecte de recerca en el marc de la
251
convocatòria del pla de doctorats industrials
2019. Modalitat d'ajut específic.

PTV Traffic and Transportation
Software, S.L.

09/09/2019

17/12/2022

Ingrés subvenció /
convocatòria

Sense quantificar

---

30/09/2019

01/11/2019

No remunerat

---

---

18/03/2019

02/03/2020

No remunerat

---

---

Worldsensing, S.L.

05/06/2019

17/12/2022

Ingrés subvenció /
convocatòria

Sense quantificar

---

Monash University

07/10/2019

31/10/2019

No remunerat

---

---

Premium, S.A.

03/10/2019

03/01/2020

No remunerat

---

---

Fundació Centre Tecnològic de
Telecomunicacions de Catalunya

09/09/2019

15/06/2020

No remunerat

---

---

25/09/2019

30/09/2020

No remunerat

---

---

02/10/2019

04/10/2019

No remunerat

---

---

01/10/2019

31/03/2020

No remunerat

---

---

Conveni de col·laboració per regular l'estada
University of Carthage
252 de formació investigadora d'un/a estudiant/a
de doctorat.
Conveni de col·laboració per regular l'estada
Fundación Universitaria San Pablo
253 de formació investigadora d'un/a estudiant/a
CEU
de doctorat.
Conveni específic per al desenvolupament
d'un projecte de recerca en el marc de la
254
convocatòria del pla de doctorats industrials
2019. Modalitat cofinançament.
Conveni de col·laboració per regular l'estada
255 de formació investigadora d'un/a estudiant/a
de doctorat.
Pròrroga a conveni de col·laboració per a
256 treballs de recerca relacionats amb una tesi
doctoral
Conveni de col·laboració per acollir un/a
257 estudiant/a de doctorat a les instal·lacions de
l’entitat signant.
Conveni de col·laboració per regular l'estada
258 de formació investigadora d'un/a estudiant/a
de doctorat.
Conveni de col·laboració per regular l'estada
259 de formació investigadora d'un/a estudiant/a
de doctorat.
Conveni de col·laboració per regular l'estada
260 de formació investigadora d'un/a estudiant/a
de doctorat.

China University of Mining and
Technology
Universidad Nacional Autónoma de
México
Università degli Studi di Firenze

Conveni de col·laboració per regular l'estada
The Hong Kong University of
261 de formació investigadora d'un/a estudiant/a
Science and Technology
de doctorat.

14/10/2019

31/01/2020

No remunerat

Conveni específic per al desenvolupament
d'un projecte de recerca en el marc de la
262
convocatòria del pla de doctorats industrials
2019. Modalitat cofinançament.

ELIX Polymers S.L.

08/10/2019

17/12/2022

Ingrés subvenció /
convocatòria

Universidad Nacional Autónoma de
México

30/09/2019

23/12/2019

Instituto Politécnico Nacional

28/10/2019

Nanjing University of Aeronautics
and Astronautics

Conveni de col·laboració per regular l'estada
263 de formació investigadora d'un/a estudiant/a
de doctorat.
Conveni de col·laboració per regular l'estada
264 de formació investigadora d'un/a estudiant/a
de doctorat.
Conveni de col·laboració per regular l'estada
265 de formació investigadora d'un/a estudiant/a
de doctorat.
Addenda a conveni de col·laboració per
266 regular l'estada de formació investigadora
d'un/a estudiant/a de doctorat.
Conveni de col·laboració per regular l'estada
267 de formació investigadora d'un/a estudiant/a
de doctorat.
Conveni de col·laboració per regular l'estada
268 de formació investigadora d'un/a estudiant/a
de doctorat.
Conveni de col·laboració per regular l'estada
269 de formació investigadora d'un/a estudiant/a
de doctorat.
Conveni de col·laboració per regular l'estada
270 de formació investigadora d'un/a estudiant/a
de doctorat.
Conveni de col·laboració per regular l'estada
271 de formació investigadora d'un/a estudiant/a
de doctorat.
Conveni de col·laboració per regular l'estada
272 de formació investigadora d'un/a estudiant/a
de doctorat.

---

---

Sense quantificar

---

No remunerat

---

---

13/12/2019

No remunerat

---

---

28/10/2019

26/10/2020

No remunerat

---

---

Université Libré de Bruxelles

01/10/2019

22/12/2020

Ingrés dinerari

7.500,00

---

University of Messina

04/11/2019

12/02/2020

No remunerat

---

---

Université d'Orléans

23/10/2019

13/11/2019

No remunerat

---

---

Università degli estudi di Napoli
Federico II

08/11/2019

30/05/2020

No remunerat

---

---

Instituto Nacional de Astrofísica,
Óptica y Electrónica

18/11/2019

19/12/2020

No remunerat

---

---

University of Chinese Academy of
Sciences

18/11/2019

13/10/2020

No remunerat

---

---

Universidad Nacional Autónoma de
México

18/11/2019

01/02/2020

No remunerat

---

---

273

Conveni de col·laboració per regular l'estada
de formació investigadora d'un/a estudiant/a
de doctorat.
Conveni de col·laboració per regular les
condicions de confidencialitat d'un projecte de
doctorat industrial.
Conveni de col·laboració per regular l'estada
de formació investigadora d'un/a estudiant/a
de doctorat.
Conveni de col·laboració per regular l'estada
de formació investigadora d'un/a estudiant/a
de doctorat.

Universidade Federal do Ceará

14/11/2019

31/10/2020

No remunerat

---

---

Vitesco Technologies GmbH;
Fundació Institut de Recerca en
Energia de Catalunya

25/09/2019

24/09/2024

No remunerat

---

---

Tomsk Polytechnic University

01/10/2019

27/03/2020

No remunerat

---

---

Universidade Estadual Paulista

25/11/2019

30/11/2020

No remunerat

---

---

Conveni específic per al desenvolupament
d'un projecte de recerca en el marc de la
277
convocatòria del pla de doctorats industrials
2019. Modalitat d'ajut específic.

Vitesco Technologies GmbH;
Fundació Institut de Recerca en
Energia de Catalunya

05/12/2019

17/02/2023

Ingrés subvenció /
convocatòria

Sense quantificar

---

Addenda a conveni marc, per ampliar l'àmbit
de col·laboració als estudis de doctorat.

Fundació Institut de Recerca en
Energia de Catalunya

11/11/2019

Condicionada

No remunerat

---

---

Ghent University

06/11/2019

29/02/2020

No remunerat

---

---

Ghent University

30/09/2019

29/02/2020

No remunerat

---

---

University of Sousse

05/12/2019

04/12/2023

No remunerat

---

---

China University of Geosciences

01/11/2019

31/07/2021

No remunerat

---

---

Université des Sciences et de la
Technologie d'Oran Mohamed
Boudiaf

19/12/2019

19/07/2020

No remunerat

---

---

Fundació Centre Tecnològic de
Telecomunicacions de Catalunya

01/01/2019

31/12/2020

Segons conveni

---

---

Fundació Centre de Recerca en
Economia i Desenvolupament
Agroalimentari

15/01/2019

31/12/2020

Segons conveni

---

---

274
275
276

278
279
280
281
282
283
284
285

Pròrroga de conveni específic per regular la
cotutela d'una tesi doctoral.
Pròrroga a conveni específic per regular la
cotutela d'una tesi doctoral
Conveni específic per regular la cotutela d'una
tesi doctoral.
Conveni de col·laboració per regular l'estada
de formació investigadora d'un/a estudiant/a
de doctorat.
Conveni de col·laboració per regular l'estada
de formació investigadora d'un/a estudiant/a
de doctorat.
Addenda a conveni de col·laboració per
regular la vinculació de personal de la UPC a
entitats vinculades.
Addenda a conveni de col·laboració per
regular la vinculació de personal de la UPC a
entitats vinculades.

286
287
288
289
290
291
292
293

294

295
296

297

Addenda a conveni de col·laboració per
regular la vinculació de personal de la UPC a
entitats vinculades.
Addenda a conveni de col·laboració per
regular la vinculació de personal de la UPC a
entitats vinculades.
Addenda a conveni de col·laboració per
regular la vinculació de personal de la UPC a
entitats vinculades.
Addenda a conveni de col·laboració per
regular la vinculació de personal de la UPC a
entitats vinculades.
Addenda al conveni de col·laboració per
regular la vinculació de personal de la UPC a
entitats vinculades.
Addenda al conveni de col·laboració per
regular la vinculació de personal de la UPC a
entitats vinculades.
Addenda al conveni de col·laboració per
regular la vinculació de personal de la UPC a
entitats vinculades.
Addenda al conveni de col·laboració per
regular la vinculació de personal de la UPC a
entitats vinculades.
Conveni marc per regular la vinculació de
personal de la UPC a entitats vinculades, i per
al desenvolupament de les actuacions de
recerca.
Conveni específic de col·laboració per regular
la vinculació de personal de la UPC a entitats
vinculades
Conveni específic de col·laboració per regular
la vinculació de personal de la UPC a entitats
vinculades
Addenda 3 al conveni de col·laboració, per
cobrir les necessitats de finançament del BSC
per a l'habilitació del site del futur
MareNostrum 5.

Consorci Barcelona
Supercomputing Center - Centro
Nacional de Supercomputación

15/01/2019

31/12/2020

Segons conveni

---

---

Consorci Centre Internacional de
Mètodes Numèrics en Enginyeria

01/01/2019

31/12/2020

Segons conveni

---

---

Fundació Centre Català del Plàstic

18/01/2019

31/12/2020

Segons conveni

---

---

Fundació Institut de Ciències
Fotòniques

01/02/2019

31/12/2020

Segons conveni

---

---

Fundació Institut de Bioenginyeria
de Catalunya

01/04/2019

31/03/2021

Segons conveni

---

---

Fundació Institut de Bioenginyeria
de Catalunya

02/04/2019

01/04/2023

Segons conveni

---

---

Fundació Institut de Bioenginyeria
de Catalunya

02/04/2019

01/04/2023

Segons conveni

---

---

Fundació Centre de Recerca en
Economia i Desenvolupament
Agroalimentari

01/05/2019

31/12/2020

Segons conveni

---

---

Consorci Centre de Recerca en
Matemàtica

22/05/2019

21/05/2023

No remunerat

---

---

01/07/2019

31/07/2020

Segons conveni

---

---

24/07/2019

01/02/2021

Segons conveni

---

---

30/09/2019

31/12/2019

No remunerat

---

---

Consorci Barcelona
Supercomputing Center - Centro
Nacional de Supercomputación
Consorci Barcelona
Supercomputing Center - Centro
Nacional de Supercomputación
Generalitat de Catalunya; Ministeri
d'Economia i Competitivitat

Conveni específic de col·laboració per regular
298 la vinculació de personal de la UPC a entitats
vinculades.
Addenda 3a. a conveni de col·laboració per
299 regular la vinculació de personal de la UPC a
entitats vinculades.

Consorci Barcelona
Supercomputing Center - Centro
Nacional de Supercomputación

01/11/2019

31/07/2020

Segons conveni

---

---

Fundació privada i2CAT

01/01/2019

31/12/2019

Segons conveni

---

---

Pròrroga al conveni de col·laboració regulador
del marc de les relacions entre ambdues
Fundació privada i2CAT
300 institucions, en particular l‘adscripció de
personal, l’ús de serveis, propietat industrial,
publicacions, i d’altres.

19/12/2019

31/03/2020

Segons conveni

---

---

01/10/2019

30/09/2021

Segons conveni

---

---

30/09/2019

31/12/2019

Ingrés dinerari

333.639,58

---

29/03/2019

31/08/2020

Ingrés dinerari

17.043,00

---

Col·legi d’Enginyers Graduats i
Enginyers Tècnics Industrials de
Barcelona

28/03/2019

31/12/2022

No remunerat

---

---

GL Events CCIB, S.L.

14/05/2019

14/05/2021

No remunerat

---

---

Conveni marc per proposar línies d'actuació en
àmbits docents i de transferència de
306
Asea, Brown, Boveri, S.A
tecnologia, i específic per realitzar una
donació per destinar a aquests àmbits.

02/05/2019

01/05/2022

Ingrés dinerari

Sense quantificar

---

Conveni de col·laboració per al tractament de
Agència de Gestió d’Ajuts
307 dades de caràcter personal en el marc de les
Universitaris i de Recerca
convocatòries que gestiona l’Agència.

08/01/2019

31/12/2020

No remunerat

---

---

Conveni de col·laboració per a la realització i
308 finançament de l’estudi de la inserció dels
graduats i graduades en el món laboral 2020

15/01/2019

31/12/2022

Despesa dinerària

---

32.500,00

301

Addenda a conveni per regular la vinculació de Fundació Institut de Bioenginyeria
de Catalunya
personal de la UPC a entitats vinculades.

Addenda al conveni de col·laboració per
regular l'aportació de l'IRTA al CREDA.
Conveni de col·laboració en la formació de
303 tècniques de les arts de l'espectacle, durant el
curs acadèmic 2019-2020.
Conveni marc per impulsar un programa
conjunt d’actuacions per a la prestació de
304
serveis a l’estudiantat, col·legiats, alumni i
personal docent.
Conveni marc de col·laboració per fomentar
305
projectes d'interès comú.
302

Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries
Institut del Teatre (Diputació de
Barcelona); Fundació Politècnica de
Catalunya

Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya

Conveni de col·laboració per a la implantació
d’un procediment excepcional de canvi
309 d’estudis universitaris oficials de grau
aplicable a estudiants que acreditin la condició
de víctima de violència de gènere.

Generalitat de Catalunya (Dep. de
Presidència i Dep. d'Empresa i
Coneixement) i les 13 universitats
del sistema universitari de
Catalunya

10/01/2019

09/01/2023

No remunerat

GL Events CCIB, S.L.

14/05/2019

13/05/2021

Generalitat de Catalunya (Dep.
Empresa i Coneixement) i les 8
universitats públiques de Catalunya

14/01/2019

Centro Español de Derechos
Reprográficos
Centro Español de Derechos
Reprográficos

---

---

Ingrés no dinerari

Sense quantificar

---

31/12/2020

Ingrés subvenció /
convocatòria

Sense quantificar

---

18/01/2019

31/12/2019

Despesa dinerària

---

720,00

18/01/2019

31/12/2019

Despesa dinerària

---

1.869,65

16/01/2019

31/12/2022

No remunerat

---

---

Institución Superior de Formación
Universitaria S.L (EAE)

15/01/2019

31/12/2022

Ingrés dinerari

1.742,70

---

Conveni de col·laboració per a la realització de Agència per a la Qualitat del
316 l’estudi de la inserció dels graduats en el món Sistema Universitari de Catalunya;
EUNCET Formación S.L.
laboral 2020.

15/01/2019

31/12/2022

No remunerat

---

---

Conveni de col·laboració per a la participació
317 d'estudiants com a voluntaris no remunerats a 4YFN y GSMA Ltd
l'event 4YFN.

28/01/2019

01/03/2019

Ingrés no dinerari

Sense quantificar

---

Conveni específic per col·laborar en l’acte de
310 graduació de la promoció 2018-2019 de l'EEBE
(UPC)
Addenda de modificació del conveni de
desenvolupament del pla Serra Húnter de
311 professorat contractat en el període 20162020, i de concreció de la capacitat de
contractació 2017 i 2018.
Conveni de col·laboració per atorgar a la UPC
312 llicència de reproducció d'articles per a
utilització als resums de premsa.
Addenda al conveni de col·laboració per
atorgar a la UPC llicència de reproducció
313
d'articles per a utilització als resums de
premsa.

Agència per a la Qualitat del
Conveni de col·laboració per a la realització de Sistema Universitari de Catalunya;
314 l’estudi de la inserció dels graduats en el món Fundació Politècnica de Catalunya.
laboral 2020.
Conveni de col·laboració per a la realització i
315 finançament de l’estudi de la inserció dels
graduats en el món laboral 2020.

Conveni marc de col·laboració per emmarcar i
coordinar activitats de formació, investigació
Institut Català del Sòl
318
científica de desenvolupament tecnològic, i
transferència de tecnologia

26/04/2019

23/04/2023

No remunerat

---

---

29/01/2019

31/12/2019

Ingrés dinerari

13.650,00

---

14/03/2019

14/03/2022

No remunerat

---

---

04/03/2019

03/03/2023

Ingrés no dinerari

Sense quantificar

---

27/02/2019

26/02/2021

No remunerat

---

---

Ediciones Asimétricas SL

19/03/2019

18/03/2023

No remunerat

---

---

Generalitat de Catalunya, U. de
Barcelona, U. Autònoma de
Barcelona, U. Pompeu Fabra, U. de
Girona, U. de Lleida, U. Rovira i
Virgili

27/02/2019

31/12/2019

Ingresos /
despeses

Sense quantificar

Sense quantificar

Asociación Española de Fabricantes
de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida
(HISPALYT)

03/03/2019

02/03/2021

No remunerat

---

---

Conveni de col·laboració per regular el disseny
i planificació del projecte "Dona i Tecnologia:
319
Fundació bancària "laCaixa"
un tàndem de futur".
Conveni marc per al desenvolupament
d'activitats de formació, investigació científica Institut del Teatre (Diputació de
320
Barcelona)
de desenvolupament tecnològic i en la
transferència de tecnologia.
321

Conveni de col·laboració per a oferir a la
Vita Pedralbes, S.L.U.
comunitat universitària serveis d'allotjament.

Conveni de col·laboració per a la realització de
treballs d’aixecament, diagnosi i estudi en la
rehabilitació de l’edifici del Cos de Guàrdia del Associació de veïns i veïnes del Barri
322
Polvorín de Montjuïc, per part de l’estudiantat del Polvorí de Barcelona
de l’EPSEB (UPC), tant del Graus com de
Màsters.
323

Convenio marc per a la coedició de la
col·lecció de llibres "Polièdrica".

6a. addenda al conveni de col·laboració per a
324 l’organització i la realització de les proves
d’accés a la universitat (PAU).
Conveni de col·laboració per promoure
activitats de formació, investigació científica
325
de desenvolupament tecnològic, i
transferència de tecnologia.

Conveni marc per a la realització de treballs
d’aixecament, estudi històric, diagnosi i estudi
per a la rehabilitació de l’edifici de Can
Ajuntament de Bellcaire d’Empordà
326
Quintana a Bellcaire d’Empordà, per part de
l’estudiantat de l’EPSEB (UPC), tant del Graus
com de Màsters.

05/03/2019

04/03/2021

No remunerat

---

---

Conveni de col·laboració per a la contribució al
Parlament de Catalunya, i les 13
progrés de la ciència, la tecnologia, les
327
universitats dels sistema
humanitats i les arts, la difusió de la cultura i
universitari de Catalunya
el desenvolupament de la societat.

02/05/2019

01/05/2023

No remunerat

---

---

Conveni de col·laboració per desenvolupar el
Generalitat de Catalunya
328 programa Magnet, per millorar l'èxit acadèmic
(Departament d'Educació)
dels estudiants, EPSEM (UPC).

18/06/2019

30/06/2022

No remunerat

---

---

Conveni de col·laboració per desenvolupar el
projecte Aula 4.0, per a la incorporació de
329
diferents solucions innovadores i
tecnològiques a aules de la UPC.

Navarrete S.A ; SOMFY España

25/03/2019

03/03/2021

Ingrés no dinerari

Sense quantificar

---

Conveni de col·laboració per desenvolupar el
Generalitat de Catalunya (Dep.
330 programa Magnet, per millorar l'èxit acadèmic
d'Ensenyament)
dels estudiants, EETAC (UPC)

18/03/2019

30/06/2022

No remunerat

---

---

Xarxa d' Arxius de la Generalitat de
Catalunya (Arxiu Comarcal del
Garraf)

08/02/2019

28/02/2021

No remunerat

---

---

Universitat Autònoma de Barcelona

28/02/2019

31/12/2019

Ingrés dinerari

1.450,00

---

Addenda al conveni de cessió en règim de
331
dipòsit de l’arxiu històric de l’EPSEVG (UPC).
Conveni de col·laboració per a la celebració
332 del desè concurs “Planter de sondeigs i
experiments”

Declaració d'intencions per al
333 desenvolupament de les parcel·les L-M del
Campus del Besòs.

Ajuntament de Barcelona; Consorci
del Campus Interuniversitari
Diagonal Besòs; Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs; Consell
Comarcal del Barcelonès; Àrea
Metropolitana de Barcelona;
Consorci de la Zona Franca de
Barcelona

25/02/2019

24/02/2023

No remunerat

---

---

Conveni marc per desenvolupar activitats de
334 millora de la societat a través de l'art, la
cultura i les humanitats.

Club Català de Cultura, S.L.

25/03/2019

31/08/2020

No remunerat

---

---

Institut del Teatre (Diputació de
Barcelona); Fundació Romea per a
Conveni de col·laboració per impulsar la
les Arts Escèniques; Fundación de
producció, difusió i la lectura dramatitzada de
Artistas Interpretes, SG; Institut de
335
les microdramatúrgies escrites per part dels
Cultura de Barcelona; Corporació
alumnes i graduats.
Catalana de Mitjans Audiovisuals,
SA

05/04/2019

30/06/2019

Despesa dinerària

---

2.722,50

Conveni de col·laboració per regular una
subvenció per a l’exposició dels treballs del
336
2on curs de l’assignatura de Projectes I-II del
Grau en estudis d'Arquitectura.

01/04/2019

01/10/2019

Ingrés dinerari

5.000,00

---

03/06/2019

03/06/2020

Ingrés dinerari

3.228,52

---

Asociación Española de Fabricantes
de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida
(HISPALYT)

04/03/2019

03/03/2023

No remunerat

---

---

Universitat de Barcelona

23/04/2019

22/04/2023

Despesa no
dinerària

---

Sense quantificar

Ajuntament El Port de la Selva

337

Conveni de col·laboració per fomentar treballs Barcelona Institute of Technology
for the Habitat
d’investigació TFM d’interès mutu.

338

Conveni de col·laboració per promoure
activitats entre els estudiants d'arquitectura.

Conveni de col·laboració pel qual la UPC
339 cedeix el codi font desenvolupat al portal
FUTUR, pel tal de potenciar la ciència oberta.

Addenda a conveni de col·laboració en relació
340 a l'event “Autonomous Driving Challenge
SEAT, S.A.
2018" per a estudiants.

27/02/2019

31/12/2019

Despesa dinerària
ingrés dinerari

Conveni de col·laboració en relació al projecte
Fundación ESADE; IED Barcelona;
341 "Fusion Point", pel desenvolupament de
Escola Superior de Disseny
diverses experiències d'aprenentatge.

01/09/2019

31/08/2021

Despesa dinerària

Autor de l'obra

27/05/2019

26/05/2021

Despeses /
ingressos

Les 13 universitats dels sistema
universitari de Catalunya

02/10/2019

Condicionada

U. de Girona, U. de Barcelona, U.
Conveni de col·laboració per a la coedició de la Autònoma de Barcelona, U. de
344 revista "Statistics and Operations Research
Lleida, U. Pompeu Fabra, U. Rovira i
Transactions" (SORT))
Virgili, i Institut d'Estadística de
Catalunya.

26/09/2019

Addenda núm. 49 al conveni de col·laboració
345 per a l'assignació temporal de professorat i o
personal tècnic de la UPC a la UOC

Universitat Oberta de Catalunya

342

Conveni de col·laboració per a la coedició de
l’obra "Filosofia de la tecnologia".

Conveni de col·laboració esportiva, sota la
343 denominació comú "Esport Català
Universitari".

346
347
348
349
350

351

Pròrroga del conveni de col·laboració en la
formació i l'acreditació d'idiomes.
Pròrroga del conveni de col·laboració en la
formació i l'acreditació d'idiomes.
Pròrroga del conveni de col·laboració en la
formació i l'acreditació d'idiomes.
Pròrroga del conveni de col·laboració en la
formació i l'acreditació d'idiomes.
Conveni de col·laboració per promoure
treballs de recerca en l'àmbit de la ciència i
enginyeria de materials.
3a. pròrroga del conveni de col·laboració en
l'àmbit de l'òptica i l'optometria, i la regulació
de l'aportació en qualitat de patró de la FOOT
(UPC).

Sense quantificar

Sense quantificar

10.000,00

Sense quantificar

Sense quantificar

No remunerat

---

---

25/09/2022

Despesa dinerària

---

1.744,04

20/02/2019

31/08/2019

Ingrés dinerari

14.126,73

---

Universitat Autònoma de Barcelona

24/07/2019

01/09/2020

No remunerat

---

---

Universitat Pompeu Fabra

24/07/2019

01/10/2020

No remunerat

---

---

Universitat Oberta de Catalunya

24/07/2019

01/09/2020

No remunerat

---

---

Universitat de Barcelona

24/07/2019

01/10/2020

No remunerat

---

---

Autotech Engineering Spain, S.L.

15/07/2019

14/07/2020

No remunerat

---

---

Alain Afflleou España, SAU

08/01/2019

31/12/2019

Ingrés dinerari

1.000,00

---

Pròrroga del conveni de col·laboració per
proporcionar suport tècnic en la fabricació de
352
Cooperativa La Fàbric@ SCCL
sabó a partir de l'oli, com a part d'una activitat
acadèmica de l'EEBE (UPC).

01/07/2019

02/07/2020

No remunerat

---

---

Diputació de Barcelona

25/06/2019

01/07/2023

No remunerat

---

---

Wind Shared Mobility, S.L.

20/06/2019

01/05/2020

No remunerat

---

---

Universitat Oberta de Catalunya

27/06/2019

26/06/2021

No remunerat

---

---

Institut d’Estadística de Catalunya

25/06/2019

31/12/2019

Ingrés dinerari

600,00

---

Barcelona Institute of Technology
for the Habitat

03/06/2019

03/06/2020

No remunerat

---

---

Conveni de col·laboració per endegar el
358 programa "UPCArts", de l’art, la cultura i les
humanitats com a aliats de les ciències.

Fundació Catalunya-La Pedrera;
Club de Cultura TR3SC

26/07/2019

25/07/2021

No remunerat

---

---

2a. addenda al conveni de col·laboració per a
l’organització i la realització de les proves
359
d’accés a la Universitat per a més grans de 25 i
per a més grans de 45 anys.

Generalitat de Catalunya (Dep.
d'Empresa i Coneixement), i les 13
universitats dels sistema
universitari de Catalunya.

08/07/2019

31/12/2019

Ingrés dinerari

819,15

---

02/05/2019

31/08/2019

Ingrés dinerari

1.650,00

---

353
354

355
356

357

Conveni marc de col·laboració per fomentar el
programa BiblioLab.
Conveni de col·laboració per promoure
accions de mobilitat sostenible, i en concret
regular la realització d'un programa pilot de
patinets elèctrics.
Conveni marc de col·laboració per a la
promoció de vocacions STEAM i la creació del
premi rector Gabriel Ferraté.
Conveni de col·laboració per a la celebració
del desè concurs "Planter de Sondeigs i
Experiments", FME (UPC).
Addenda a convocatòria de concessió de dos
ajuts, mitjançant concurs, a dos treballs
d’investigació per a treballs fi de màster en
"Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica" i
"Urbanisme"

Conveni de col·laboració per regular la
titularitat dels drets de propietat intel·lectual i
360 industrial derivats del conveni de patrocini per Sony Europe B.V
a la millora de l'assignatura "Projecte avançat
d'enginyeria", ETSETB (UPC)

Conveni de col·laboració per a la realització de
361 treballs d’assessorament i altres en els camps Mutual Gestion Integral, SLU
de la recerca, tecnologia i formació.

27/06/2019

26/06/2021

No remunerat

---

---

Conveni marc per a la realització d'activitats
de recerca, desenvolupament i innovació per a
la reducció de contingències professionals,
Mutua Asepeyo
362 especialment les que tenen per objecte
elaborar i difondre codis de bones pràctiques
per a la gestió i millora contínua de la
prevenció.

02/12/2019

01/12/2021

No remunerat

---

---

Kuka Robots Iberica, S.A,.

01/06/2019

31/05/2023

No remunerat

---

---

Fundació Politècnica de Catalunya;
Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya

09/09/2019

03/09/2022

No remunerat

---

---

EUNCET Formación S.L.; EAE
Conveni de col·laboració per a la realització de
Institución Superior de Formación
l'enquesta de satisfacció de titulats i titulades
Universitaria S.L.; Agència per a la
365
de Grau i Màster als Centres Adscrits EUNCET i
Qualitat del Sistema Universitari de
EAE, 2019-2022
Catalunya

16/09/2019

03/09/2022

No remunerat

---

---

Conveni de col·laboració per a la realització de
Agència per a la Qualitat del
366 l'enquesta de satisfacció de titulats i titulades
Sistema Universitari de Catalunya
de Grau i Màster, 2019-2022

16/09/2019

03/09/2022

No remunerat

---

---

---

Pròrroga del conveni de col·laboració per
363 establir els mecanismes de treball conjunt
entre ambdues institucions
Conveni de col·laboració per a la realització de
l'enquesta de satisfacció de titulats i titulades
364
de Grau i Màster al Centre Adscrit CITM, 20192022

7a. addenda al conveni de col·laboració per a
367 l’organització i la realització de les proves
d’accés a la universitat (PAU) del 2019.

Generalitat de Catalunya; U. de
Barcelona; U. Autònoma de
Barcelona; U. Pompeu Fabra; U. de
Girona; U. de Lleida; U. Rovira i
Virgili

01/10/2019

31/12/2019

Ingrés dinerari

58.256,97

Conveni específic per a la participació de
368 l'ETSETB UPC) en la impartició d'un postgrau
organitzat per l'entitat contractant.

Institut del Teatre (Diputació de
Barcelona)

04/10/2019

Condicionada

Ingrés dinerari

3.000,00

Conveni de col·laboració per a la realització
d’un taller de paisatgisme al parc del
369
Montnegre i el Corredor, en el marc del
màster MBlandArch.

Diputació de Barcelona

Conveni de col·laboració per al
desenvolupament del Programa de Beques de
Fundación bancaria "La Caixa"
370 doctorat INPhINIT ”la Caixa”, per cursar un
programa de doctorat en universitats i centres
de recerca espanyols o portuguesos.
Consorci Campus Interuniversitari
Diagonal-Besòs; Residència XiorFilial
Generalitat de Catalunya (Dep.
d'Empresa i Coneixement);
Fundació Institució dels Centres de
Recerca de Catalunya; U. de
Conveni de col·laboració per realitzar formació
Barcelona; U. Autònoma de
372 de la comunitat universitària i científica en
Barcelona; U. Pompeu Fabra; U. de
matèria de violència de gènere.
Girona, U. de Lleida, U. Rovira i
Virgili; U. Oberta de Catalunya; U.
Vic - Central de Catalunya; U.
Internacional de Catalunya.
Conveni marc per aprofundir en les relacions
373 científiques, tècniques i econòmiques
Aigües de Manresa, S.A.
d’ambdues institucions.
371

Conveni de col·laboració per ofertar serveis
d’allotjament a la comunitat universitària.

Conveni de col·laboració relatiu al
desplegament territorial en la demarcació de
Barcelona dels casos d’estudi desenvolupats
Diputació de Barcelona
374
en el marc del Màster de Projectació
Urbanística i del Màster Habilitant, curs
acadèmic 2019-20.
375

Conveni de col·laboració per a la creació d'un
Ajuntament de Manresa
laboratori d'automoció.

30/10/2019

31/12/2019

Ingrés dinerari

6.000,00

---

30/09/2019

29/09/2022

Ingrés dinerari

115,09

---

23/07/2019

22/07/2023

No remunerat

---

---

09/10/2019

31/12/2019

Ingrés dinerari

13.834,15

---

21/10/2019

03/07/2020

No remunerat

---

---

01/10/2019

31/12/2021

Ingrés no dinerari

Sense quantificar

---

01/11/2019

31/10/2023

Ingrés subvenció /
convocatòria

Sense quantificar

---

Addenda núm. 50 al conveni de col·laboració
376 per a l'assignació temporal de professorat i o
personal tècnic de la UPC a la UOC

Universitat Oberta de Catalunya

18/09/2019

01/03/2020

Ingrés dinerari

77.025,43

---

Addenda a conveni de col·laboració per
377 regular la protecció de dades i la propietat
intel·lectual.

Everis Spain, S.L.U

16/07/2019

16/07/2020

No remunerat

---

---

Conveni de col·laboració per regular la
titularitat dels drets de propietat intel·lectual i
Accexible Impacto S.L.
378 industrial derivats de l'acord per a la millora
de l'assignatura "Projecte Avançat
d'Enginyeria", ETSETB (UPC)

18/09/2019

15/09/2020

Ingrés dinerari

1.650,00

---

Conveni de col·laboració per a la realització de
cursos per a la promoció de la participació dels
estudiants en l’assegurament de la qualitat del Agència per a la Qualitat del
379
Sistema Universitari de Catalunya
sistema universitari, i la creació d’una borsa
d’estudiants amb competències per participarhi.

01/09/2019

31/08/2020

Ingrés dinerari

1.000,00

---

Conveni de col·laboració en activitats d'interès
Hermandad Nacional de
general i per donar suport a projectes docents
380
Arquitectos Superiores y Químicos,
vinculats al Grau en Estudis d'Arquitectura i al
Mutualidad de Previsión Social
seu màster habilitant.

30/11/2019

01/12/2020

Ingrés dinerari

5.000,00

---

Conveni de col·laboració per regular la
IRE-RE Meridiana, JV, S.L.U.
col·laboració en el l'oferta d'allotjament de
381
qualitat per a estudiants, i en el Projecte AQUÍ
STEAM, de foment de talent femení.

25/11/2019

24/11/2020

Ingrés dinerari

10.000,00

---

Alcon Healthcare, S.A.

15/11/2019

31/05/2020

Ingrés dinerari

7.156,00

---

Fundació Aigües de Manresa-Junta
de la Sèquia

28/11/2019

02/08/2020

No remunerat

---

---

Fundació Centre CIM

15/11/2019

15/11/2021

No remunerat

---

---

Conveni de col·laboració per a l'organització
382 del concurs Futuróptico y workshop de
Contactologia.
Conveni marc per impulsar i co-organitzar el
383
projecte "STEAM en ACCIÓ"
Conveni marc per promoure la col·laboració
384 en la millora del desenvolupament científic i
tecnològic.

Conveni de col·laboració per a la vinculació al
Fundació Barcelona Centre de
385 CLUSTER de l'EPSEV (UPC), en qualitat de
Disseny
membre adherit a Clúster de Disseny.

02/12/2019

02/12/2020

Despesa dinerària

Conveni de col·laboració per a l’impuls del
Col·legi d’Enginyers Tècnics
386 grau d’enginyeria en automoció, i per al
Industrials de Manresa
finançament de l'equipament "túnel de vent".

04/06/2019

04/06/2020

Ingrés dinerari

18/12/2019

31/12/2020

01/07/2019

Generalitat de Catalunya (Dep.
Conveni de col·laboració per impulsar i
d'Empresa i Coneixement i Dep. de
389 garantir la formació i l'acreditació lingüístiques
Cultura), i les 13 universitats dels
en l'àmbit universitari
sistema universitari de Catalunya

Addenda al conveni de col·laboració per la
qual es determina, l'oferta de contractació
387
2019 de les universitats públiques catalanes
en el marc del Pla Serra Húnter.

Conveni de col·laboració per a l’impuls a la
inserció i la millora de l’ocupabilitat de joves
388 estudiants i titulats universitaris, tenint en
compte la dimensió de gènere i la promoció
d’igualtat d’oportunitats. Curs 2019-20.

Conveni de col·laboració per desenvolupar
projectes innovadors de sensibilització i
390 prevenció de l’assetjament sexual i per raó de
sexe, discriminació per raó de gènere i altres
violències masclistes.
391

Conveni de col·laboració per a la cessió
gratuïta d’uns espais de l'entitat contratant.

---

500,00

2.000,00

---

Ingrés subvenció /
convocatòria

Sense quantificar

---

30/06/2020

Ingrés subvenció /
convocatòria

222.644,00

---

20/12/2019

31/12/2019

No remunerat

---

---

Generalitat de Catalunya (Dep.
d'Empresa i Coneixement);
Fundació Institució dels Centres de
Recerca de Catalunya, i les 13
universitats del sistema universitari
de Catalunya

20/12/2019

31/03/2021

Ingrés dinerari

13.846,16

---

Pirelli Neumàticos, SAU

16/12/2019

31/12/2020

Ingrés no dinerari

Sense quantificar

---

Generalitat de Catalunya
(Departament d’Empresa i
Coneixement), Universitat de
Barcelona, Universitat Autònoma
de Barcelona, Universitat Pompeu
Fabra, Universitat de Lleida,
Universitat de Girona, Universitat
Rovira i Virgili
Generalitat de Catalunya (Dep.
d'Empresa i Coneixement - Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya)

Conveni de col·laboració per regular l'estada
de formació, recerca i transferència de
Sinditêxtil, S.P.
392
tecnologia tèxtil, d'un enginyer tèxtil brasiler
guanyador del Concurs Professional del Futur.
Conveni de col·laboració per promoure la
mobilitat de l'estudiantat
Conveni de col·laboració per promoure la
394
mobilitat de l'estudiantat
Conveni específic per promoure la mobilitat
395
de PDI.
393

396 Conveni marc de cooperació acadèmica

09/01/2019

31/12/2019

No remunerat

---

---

Pontificia Universidad Católica del
Perú

14/01/2019

31/07/2020

No remunerat

---

---

Universidad Nacional de Quilmes

14/01/2019

31/07/2020

No remunerat

---

---

21/01/2019

13/01/2023

No remunerat

---

---

18/02/2019

18/02/2022

No remunerat

---

---

---

---

Sense quantificar

---

University of Tahri
Mohamed.Bechar
Peter the Great St. Petersburg
Polytechnic University

397 Conveni marc de cooperació acadèmica

University Kebangsaan Malaysia

27/03/2019

26/3/2021

No remunerat

Pròrroga del conveni de promoció del talent,
398 del Pla Estatal d'Investigació Científica i
Tècnica i d'innovació, 2013-16.

Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte

28/01/2019

27/01/2021

Ingrés subvenció /
convocatòria

15/01/2019

14/01/2023

No remunerat

---

---

21/03/2019

20/03/2023

No remunerat

---

---

24/01/2019

23/01/2023

No remunerat

---

---

401

Conveni de col·laboració per promoure la
mobilitat de personal investigador.

Universidad Popular Autónoma del
Estado de Puebla
University of Ontario Institute of
Technology
Institut Supérieur Polytecnique
Privé de Tunis

402

Conveni de col·laboració per promoure la
mobilitat de l'estudiantat de l'estudiantat

Institut Supérieur Polytecnique
Privé de Tunis

24/01/2019

23/01/2023

No remunerat

---

---

403

Conveni de col·laboració per promoure la
mobilitat de personal i de l'estudiantat

Peter the Great St. Petersburg
Polytechnic University

19/02/2019

31/07/2020

No remunerat

---

---

404

Conveni de col·laboració per promoure la
mobilitat de personal i de l'estudiantat

Université de Sfax

25/02/2019

31/07/2020

No remunerat

---

---

Universidad Nacional de Colombia

29/01/2019

31/07/2019

No remunerat

---

---

Universidad de A Coruña

14/02/2019

13/02/2023

No remunerat

---

---

399

Conveni de col·laboració per promoure la
mobilitat de l'estudiantat

400 Conveni marc de cooperació acadèmica

Conveni de col·laboració per promoure la
mobilitat de l'estudiantat
406 Conveni marc de cooperació acadèmica
405

407

Conveni de col·laboració per promoure la
mobilitat de personal i de l'estudiantat

Conveni de col·laboració per regular les
408 condicions de cotutela en programes de doble
titulació de doctorat.
Addenda a conveni de col·laboració, per
409 definir les regles d'admissió de nous socis del
sino-spanish campus.

Karaganda State Industrial
University

06/03/2019

31/07/2020

No remunerat

---

---

Universidad Politécnica de Madrid;
Tongji University

18/03/2019

18/03/2023

No remunerat

---

---

Tongji University; Universidad
Politécnica de Madrid

01/04/2019

31/12/2020

No remunerat

---

---

410

Conveni de col·laboració per promoure la
mobilitat de personal i de l'estudiantat

National University of Science and
Technology

20/02/2019

31/07/2020

No remunerat

---

---

411

Conveni de col·laboració perpromoure la
mobilitat de personal i de l'estudiantat

University of Isfahan

25/03/2019

31/07/2020

No remunerat

---

---

412

Conveni de col·laboració per promoure la
mobilitat de l'estudiantat

26/03/2019

25/03/2023

No remunerat

---

---

10/04/2019

09/04/2023

No remunerat

---

---

11/04/2019

10/04/2023

No remunerat

---

---

24/04/2019

23/04/2023

No remunerat

---

---

18/07/2019

17/07/2022

No remunerat

---

---

25/06/2019

24/06/2023

No remunerat

---

---

Universidad del Cauca

15/05/2019

14/05/2023

No remunerat

---

---

Universidad del Cauca

15/05/2019

14/05/2023

No remunerat

---

---

15/05/2019

31/07/2020

Ingrés dinerari

80.000,00

---

University of Illinois

01/07/2019

30/06/2023

No remunerat

---

---

University of Illinois

01/07/2019

30/06/2023

No remunerat

---

---

413 Conveni marc de cooperació acadèmica
414 Conveni marc de cooperació acadèmica
Conveni de col·laboració per promoure la
415
mobilitat de l'estudiantat
416 Conveni marc de cooperació acadèmica
417 Conveni marc de cooperació acadèmica
Conveni de col·laboració per promoure la
mobilitat de PDI.
Conveni específic per promoure la mobilitat
419
de l'estudiantat

418

École de Technologie Supérieure
(Canadà)
University of Stuttgart; University of
Bergamo; University Grenobles
Alpes
University of Messina
Universidad Autónoma de Baja
California
University of Colorado Boulder
Pontificia Universidad Católica del
Perú

Conveni de col·laboració per a la concessió de
420 beques per a estudiants excel·lents, a 11
Fundació Catalunya La Pedrera
programes de masters UPC.
421 Conveni marc de cooperació acadèmica
Conveni de col·laboració per regular estades
422
de pràctiques de l’estudiantat

Conveni de col·laboració per regular estades
423
de pràctiques de l’estudiantat
424 Conveni marc de cooperació acadèmica
Conveni de col·laboració per promoure la
425
mobilitat de l'estudiantat
426 Conveni marc de cooperació acadèmica
Conveni específic per promoure la mobilitat
de l'estudiantat
Pròrroga de conveni de col·laboració
428
acadèmica.

427

429 Conveni marc de cooperació acadèmica
Conveni marc per regular un programa de
doble titulació de doctorat.
Conveni de col·laboració per promoure la
431 mobilitat de professorat, estudiants i
doctorands.
432 Conveni marc de cooperació acadèmica
Conveni de col·laboració per promoure la
433
mobilitat de l'estudiantat
430

International Academy Mohammed
VI of Civil Aviation

17/07/2019

16/07/2023

No remunerat

---

---

Universidad del Norte
National Central University of
Taiwan
Universitá degli Studi di Napoli
Federico II

12/06/2019

11/06/2022

No remunerat

---

---

06/06/2019

05/06/2023

No remunerat

---

---

14/04/2019

13/04/2023

No remunerat

---

---

Universidad Tecnológica del Perú

29/05/2019

28/05/2023

No remunerat

---

---

Be Roomers, S.L.

05/06/2019

05/06/2020

No remunerat

---

---

01/05/2019

30/04/2023

No remunerat

---

---

11/07/2019

10/07/2023

No remunerat

---

---

Xiangtan University

22/07/2019

Condicionada

No remunerat

---

---

Municipalidad de Cusco

09/07/2019

08/07/2023

No remunerat

---

---

Centro Universitário Ritter dos Reis

16/05/2019

15/05/2023

No remunerat

---

---

21/06/2019

20/06/2021

Ingrés subvenció /
convocatòria

41.170,00

---

25/07/2019

24/07/2023

No remunerat

---

---

26/06/2019

25/06/2021

Ingrés subvenció /
convocatòria

38.760,00

---

05/07/2019

04/07/2023

No remunerat

---

---

22/10/2019

21/10/2023

No remunerat

---

---

Addis Ababa Science and
Technology University
University of Chines Academy of
Sciences

Servicio Español para la
Conveni de col·laboració per regular el
Internacionalización de la
434 Programa de Beques del govern argentí, per a
Educación, M.P.
estudiants de màster, 2018-20

435

Conveni de col·laboració per regular activitats Universidad Cooperativa de
d'estudiants i PDI.
Colombia

Conveni de col·laboració per regular el
Servicio Español para la
Programa de Beques del govern argentí, per a
Internacionalización de la
436
estudiants de màster, 2018-20. És
Educación, M.P.
complementari al signat el dia 21/06/2019.
437

Conveni de col·laboració per promoure la
mobilitat de l'estudiantat

438

Conveni de col·laboració per promoure la
mobilitat de l'estudiantat

Universidad Industrial de Santander
(Colombia)
East China University of Science and
Technology

439 Conveni marc de cooperació acadèmica

Budapest University of Technology
and Economics
Universidad de la Salle

16/09/2019

18/09/2023

No remunerat

---

---

01/08/2019

31/07/2023

No remunerat

---

---

Universidad de la Salle

01/08/2019

31/07/2023

No remunerat

---

---

442 Conveni marc de cooperació acadèmica
Conveni de col·laboració per promoure la
443
mobilitat de professorat

South West State University

20/09/2019

19/09/2023

No remunerat

---

---

South West State University

20/09/2019

19/09/2023

No remunerat

---

---

Conveni de col·laboració per regular els ajuts a
estudiants marroquins becats pel programa
444
"Young Generation as Change Agents", 201920.

Ministerio de Ciencia, Información y
Universidades; Servicio Español
para la Internacionalización de la
Educació, M.P

19/09/2019

30/06/2021

Ingrés subvenció /
convocatòria

117.900,00

---

University of Tsukuba

30/09/2019

01/04/2023

No remunerat

---

---

20/09/2019

09/09/2023

No remunerat

---

---

Shenzen University

10/10/2019

10/07/2023

No remunerat

---

---

Universidad Icesi

16/10/2019

15/10/2023

No remunerat

---

---

Soongsil University

11/11/2019

10/11/2023

No remunerat

---

---

Université Abdelmalek Essaâdi

25/11/2019

31/07/2021

No remunerat

---

---

Universidad Nacional de Quilmes

25/11/2019

31/07/2022

No remunerat

---

---

Lebanese Universigy

07/11/2019

31/07/2021

No remunerat

---

---

Università degli Studi di Brescia

18/11/2019

17/11/2022

No remunerat

---

---

440 Conveni marc de cooperació acadèmica
Conveni específic de cooperació per a la
441 creació de l'Oficina UNESCOSOST, amb la
Càtedra Unesco de Sostenibilitat de la UPC.

445

Conveni de col·laboració per promoure la
mobilitat de l'estudiantat

446 Conveni marc de cooperació acadèmica
447 Conveni marc de cooperació acadèmica
Conveni de col·laboració per promoure la
448
mobilitat de l'estudiantat
Conveni de col·laboració per promoure la
449
mobilitat de l'estudiantat
Conveni de col·laboració per promoure la
450 mobilitat, en el marc del Programa Erasmus+
KA107, 2019-21.
Conveni de col·laboració perpromoure la
451 mobilitat, en el marc del Programa Erasmus+
KA107, 2019-21.
Conveni de col·laboració per promoure la
452 mobilitat, en el marc del Programa Erasmus+
KA107, 2019-21.
Conveni de col·laboració per promoure la
453
mobilitat de PDI i doctorands.

Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados del Instituto
Politécnico Nacional

Conveni de col·laboració per promoure la
454 mobilitat, en el marc del Programa Erasmus+
KA107, 2019-21.
455 Conveni marc de cooperació acadèmica.

Pontificia Universidad Católica del
Perú

05/11/2019

31/07/2021

No remunerat

---

---

South China University of
Technology

13/12/2019

12/12/2023

No remunerat

---

---

Shaoxing University

19/11/2019

18/11/2020

No remunerat

---

---

26/08/2019

Condicionada

No remunerat

---

---

Universidad Antonio Nariño

05/12/2019

04/12/2023

No remunerat

---

---

Amrita University

15/10/2019

14/10/2023

No remunerat

---

---

Universidad de los Andes

12/11/2019

31/07/2021

No remunerat

---

---

Aqua. ABIB Water Solutions, S.L.

23/01/2019

22/01/2021

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

Unimedia Technology, S.L.U.

21/01/2019

31/01/2021

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

Smart Engineering, S.L.

31/01/2019

28/02/2021

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

Beawre Digital, S.L.

11/02/2019

28/02/2021

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

Dapcom - Data Services, S.L.

01/02/2019

31/01/2021

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

Venturi Unmanned Technologies,
S.L.

01/02/2019

31/01/2021

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

EVH (empresari particular)

07/02/2019

06/02/2021

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

Easy Tech Global S.L.

20/02/2019

25/02/2021

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

456

Pròrroga del conveni específic de cooperació
acadèmica.

457

Memoràndum of understanding, per a un
Universidad Tecnológica
futur conveni marc de cooperació acadèmica. Indoamérica

458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468

Conveni de col·laboració per promoure la
mobilitat de l'estudiantat
Conveni de col·laboració per promoure la
mobilitat de l'estudiantat
Conveni de col·laboració per regular la
mobilitat, en el marc del Programa Erasmus+
KA107, 2019-21.
Acord d'ocupació temporal d'espais Parc UPC.
Edifici RDIT.
Acord d'ocupació temporal d'espais Parc UPC.
Edifici RDIT.
Acord d'ocupació temporal d'espais Parc UPC.
Edifici K2M
Acord d'ocupació temporal d'espais Parc UPC.
Edifici K2M
Acord d'ocupació temporal d'espais Parc UPC.
Edifici RDIT.
Acord d'ocupació temporal d'espais Parc UPC.
Edifici RDIT.
Acord d'ocupació temporal d'espais Parc UPC.
Edifici RDIT.
Acord d'ocupació temporal d'espais Parc UPC.
Edifici NX2.

469

Acord d'ocupació temporal d'espais Parc UPC.
Unimedia Technology, S.L.U.
Edifici RDIT. Finalització anticipada.

25/02/2019

31/01/2019

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

470

Acord d'ocupació temporal d'espais Parc UPC.
Elem Biotech, S.L.
Edifici K2M

01/03/2019

28/02/2021

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

471

Acord d'ocupació temporal d'espais Parc UPC.
EVH (empresari particular)
Edifici RDIT. Finalització anticipada.

Addenda núm. 9 a acord d'ocupació temporal
d'espais Parc UPC. Edifici RDIT.
Acord d'ocupació temporal d'espais Parc UPC.
473
Edifici RDIT.
Addenda a acord d'ocupació temporal d'espais
474
Parc UPC. Edifici K2M.
Addenda a acord d'ocupació temporal d'espais
475
Parc UPC. Edifici RDIT.
472

476
477
478
479
480
481
482

487

06/02/2019

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

Fundació Privada Centre CIM

12/03/2019

31/03/2019

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

Barcelona Three Dimensional
Printers, S.L.

29/03/2019

30/11/2019

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

Smart Engineering, S.L.

02/04/2019

28/02/2021

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

Ast & Science Iberia, S.L.U.

15/03/2019

08/07/2020

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

01/04/2019

28/02/2019

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

Inlean Engineering, S.L.U.

02/05/2019

14/05/2021

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

Aistech Space, S.L.

30/04/2019

25/09/2019

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

G-Stocks Global Investments, S.L.

13/05/2019

07/05/2020

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

IThinkUPC, S.L.S.U.

08/05/2019

31/05/2021

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

Datumize, S.L.

10/05/2019

26/08/2020

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

15/05/2019

25/04/2019

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

Barcelona Three Dimensional
Printers, S.L.

22/05/2019

20/03/2021

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

GPK (empresari particular)

28/05/2019

30/09/2019

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

14/05/2019

30/06/2021

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

20/06/2019

20/09/2019

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

03/07/2019

10/06/2019

Despesa dinerària

---

---

Acord d'ocupació temporal d'espais Parc UPC. CA Technologies Development
Edifici K2M. Finalització anticipada.
Spain, S.A.U.
Acord d'ocupació temporal d'espais Parc UPC.
Edifici K2M.
Addenda núm. 2 a acord d'ocupació temporal
d'espais Parc UPC. Edifici RDIT.
Addenda a acord d'ocupació temporal d'espais
Parc UPC. Edifici K2M.
Addenda a acord d'ocupació temporal d'espais
Parc UPC. Edifici NX1
Addenda núm. 2 a acord d'ocupació temporal
d'espais Parc UPC. Edifici RDIT

Acord d'ocupació temporal d'espais Parc UPC.
JMGG (empresari particular)
Edifici RDIT. Finalització anticipada.

Addenda a acord d'ocupació temporal d'espais
Parc UPC. Edifici RDIT.
Addenda a acord d'ocupació temporal d'espais
484
Parc UPC. Edifici RDIT.
Addenda núm. 2 a acord d'ocupació temporal
485
d'espais Parc UPC. Edifici K2M.
Addenda núm. 2 a acord d'ocupació temporal
486
d'espais Parc UPC. Edifici RDIT.
483

25/02/2019

BCN Quark Bidimensional
Codes,S.L.
Barcelona Three Dimensional
Printers, S.L.

Acord d'ocupació temporal d'espais Parc UPC.
Twoptics Systems Design, S.L.
Edifici K2M. Finalització anticipada.

488
489
490
491
492
493
494
495
496

Acord d'ocupació temporal d'espais Parc UPC. Consorci Centre Internacional de
Edifici Gaia. Finalització anticipada.
Mètodes Numèrics a l'Enginyeria
Acord d'ocupació temporal d'espais Parc UPC.
Edifici RDIT.
Acord d'ocupació temporal d'espais Parc UPC.
Edifici K2M.
Acord d'ocupació temporal d'espais Parc UPC.
Edifici RDIT.
Acord d'ocupació temporal d'espais Parc UPC.
Edifici RDIT.
Addenda núm. 3 a acord d'ocupació temporal
d'espais Parc UPC. Edifici RDIT.
Addenda núm. 3 a acord d'ocupació temporal
d'espais Parc UPC. Edifici RDIT.
Acord d'ocupació temporal d'espais Parc UPC.
Edifici RDIT.

05/07/2019

20/09/2019

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

Ofidelegación Catalunya, S.L.

03/07/2019

14/07/2021

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

Hydrometeorological Innovative
Solutions, S.L.

11/07/2019

16/07/2021

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

4G Technology SAS

08/07/2019

14/07/2021

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

Mareterra 2003, S.L.

17/07/2019

08/09/2021

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

Quside Technologies, S.L.

25/07/2019

28/01/2020

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

Barcelona Three Dimensional
Printers, S.L.

24/07/2019

30/11/2019

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

Imotion Retail, S.L.

24/07/2019

30/09/2021

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

03/09/2019

16/07/2019

No remunerat

---

---

06/09/2019

03/11/2021

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

10/09/2019

15/09/2021

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

16/09/2019

05/09/2019

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

GPK (empresari particular)

09/09/2019

30/09/2021

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

Aistech Space, S.L.

26/09/2019

25/09/2021

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

Tinkerers, S.L.

25/09/2019

31/01/2020

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

Barcelona Three Dimensional
Printers, S.L.

20/09/2019

30/11/2019

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

Starflow, S.L.

02/10/2019

15/10/2021

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

Barcelona Three Dimensional
Printers, S.L.

16/10/2019

30/04/2020

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

Acord d'ocupació temporal d'espais Parc UPC. Hydrometeorological Innovative
Edifici K2M. Finalització anticipada.
Solutions, S.L.

Addenda a acord d'ocupació temporal d'espais
Mareterra 2003, S.L.
Parc UPC. Edifici RDIT.
Acord d'ocupació temporal d'espais Parc UPC.
Universitat Oberta de Catalunya
498
Edifici RDIT.
497

499
500
501
502
503
504
505

Acord d'ocupació temporal d'espais Parc UPC.
100 Thrusters, S.L.
Edifici RDIT. Finalització anticipada.
Acord d'ocupació temporal d'espais Parc UPC.
Edifici RDIT.
Acord d'ocupació temporal d'espais Parc UPC.
Edifici RDIT.
Acord d'ocupació temporal d'espais Parc UPC.
Edifici RDIT.
Addenda núm. 4 a acord d'ocupació temporal
d'espais Parc UPC. Edifici RDIT.
Acord d'ocupació temporal d'espais Parc UPC.
Edifici K2M.
Addenda núm. 5 a acord d'ocupació temporal
d'espais Parc UPC. Edifici RDIT.

Acord d'ocupació temporal d'espais Parc UPC.
Dares Technology, SL
Edifici RDIT.
Acord d'ocupació temporal d'espais Parc UPC.
Revertis, S.L.
507
Edifici RDIT.
506

12/11/2019

15/11/2021

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

19/11/2019

30/11/2021

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

---

---

Sense quantificar

---

El 60% de la
recaptació de
"futbolins solidaris"

---

508

Acord d'ocupació temporal d'espais Parc UPC. Musical Instruments Innovation
Edifici RDIT. Finalització anticipada.
Lab, SL

22/11/2019

30/09/2019

No remunerat

509

Addenda a acord d'ocupació temporal d'espais
Hemav Technology, S.L.
Parc UPC. Edifici RDIT.

26/11/2019

23/07/2021

Segons tarifes UPC

Associació Catalana d'Ajut als
Centres Educatius i Estudiants

28/05/2019

27/05/2023

ingrés dinerari

Dattium Technology, S.L

09/12/2019

12/12/2021

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

IDEA Bio-Medical, Ltd

21/11/2019

14/12/2021

Segons tarifes UPC

Sense quantificar

---

Enciclopèdia Catalana, SLU; Institut
d’Estudis Catalans

11/03/2019

10/03/2023

No remunerat

---

---

Industrias Puigjaner S.A

01/06/2019

01/06/2021

Ingrés no dinerari

Sense quantificar

---

Mitsubishi Electric Europe B.V

11/11/2019

31/07/2023

Ingrés no dinerari

Sense quantificar

---

Addenda i pròrroga de conveni per a la cessió
d’ús temporal d’uns espais de la FME (UPC)
Format en Formacio Professional,
516 amb l’objecte de realitzar sessions teòriques
S.L
dels cicles formatius de la família activitats
físiques i esportives.

25/07/2019

31/07/2020

Ingrés dinerari

10.530,00

---

Ampliació de la concessió d’espais per a
517 l’estació base de telefonia mòbil del Campus
Nord de la UPC.

01/08/2019

30/07/2023

No remunerat

---

---

Conveni de col·laboració per donar suport al
510 projecte "Programa de beques a necessitats
sobrevingudes de l'estudiantat"
511
512
513

514

515

Acord d'ocupació temporal d'espais Parc UPC.
Edifici Gaia.
Acord d'ocupació temporal d'espais Parc UPC.
Edifici RDIT.
Conveni de col·laboració per a la cessió de
drets per a la difusió en línia del diccionari de
matemàtiques de la col·lecció “ciència i
tecnologia”.
Conveni de col·laboració per a la cessió
d'equipament per activitats de recerca, en el
marc del projecte "Condisim", i per a activitats
de docència, en especial del Màster de
Enginyeria de Materials.
Conveni de col·laboració per regular la cessió
d'equips i la utilizació d'una sala per part de
l'EEBE (UPC).

Vodafone España, S.A.U.

Addenda al conveni de col·laboració sobre
cessió d'ús temporal d'uns espais per realitzar Format en Formació Professional,
518
sessions teòriques dels cicles formatius de la S.L.
família activitats físiques i esportives.

14/10/2019

20/05/2020

Ingrés dinerari

8.514,00

---

Acord marc per a activitats de formació,
519 investigació científica de desenvolupament
tecnològic i la transferència de tecnologia.

Ajuntament de Molins de Rei

22/01/2019

21/01/2023

No remunerat

---

---

Mancomunitat Penedès Garraf

31/01/2019

30/01/2022

No remunerat

---

---

31/01/2019

09/03/2024

No remunerat

---

---

02/04/2019

01/04/2020

Ingrés no dinerari

Sense quantificar

---

08/02/2019

07/02/2020

Despesa dinerària

---

10.000,-

Les 8 universitats públiques de
Catalunya

15/01/2019

14/01/2023

No remunerat

---

---

Consorci Colònia Güell

11/06/2019

10/06/2023

No remunerat

---

---

Orange Espagne, S.A.S.U.

20/03/2019

19/03/2023

No remunerat

---

---

The European Organization for
Nuclear Research, CERN

17/01/2019

Condicionada

No remunerat

---

---

520

Conveni de col·laboració per a la posada en
marxa i gestio del programa Emprèn UPC.

Conveni marc de col·laboració per fomentar la
521 realització d’accions conjuntes en l'àmbit de Institut Català de l'Energia
l'energia.
522

Orange Espagne, SAU; Fundació
Conveni de col·laboració per proveir accés 5G i
Privada i2CAT; Fundació Barcelona
LTE-M, per realitzar proves experimentals.
Mobile World Capital Foundation

Conveni de col·laboración per a l'estudi i la
523 recerca en el sector financer, per al foment de
l'emprenedoria.
Conveni de col·laboració per desplegar accions
de foment de l’emprenedoria, de detecció del
524 talent emprenedor i de generació de
vocacions empresarials en la comunitat
universitària.
Conveni marc per al desenvolupament
525 d’activitats de formació, recerca i
transferència de tecnologia.
Conveni marc per coordinar activitats de
formació, recerca científica de
526
desenvolutament tecnològic i transferència de
tecnologia.
Addenda a conveni de col·laboració, en l'àmbit
527
de la física de partícules.

Fundación de la Universidad de
Cantabria

Conveni marc de col·laboració per al
desenvolupament de noves fonts
energètiques sostenibles i aplicables a nivell
528
La Farga yourcoppersolutions, S.A.
industrial que permetin limitar la dependència
en les fonts no renovables i reduir l’emissió de
gasos i partícules contaminants.
Conveni de col·laboració en les activitats i
529 jornades que es realizen en el marc dels UPC
Innovation Ecosystems.
Conveni de col·laboració en les activitats i
530 jornades que es realizen en el marc dels UPC
Innovation Ecosystems.
Conveni de col·laboració en les activitats i
531 jornades que es realizen en el marc dels UPC
Innovation Ecosystems.

15/07/2019

14/07/2023

No remunerat

---

---

Clarke, Modet y Cía. S.L

26/06/2019

25/06/2020

No remunerat

---

---

Torner, Juncosa i Associats

04/07/2019

03/07/2020

No remunerat

---

---

Iberian Middle East Hub, S.L.

29/06/2019

28/06/2020

No remunerat

---

---

25/09/2019

24/11/2021

No remunerat

---

---

Àrea Metropolitana de Barcelona

17/09/2019

17/09/2021

No remunerat

---

---

Ecoembalajes España, S.A.

20/05/2019

20/05/2020

No remunerat

---

---

Àrea Metropolitana de Barcelona

21/05/2019

31/12/2019

Ingrés subvenció /
convocatòria

17.500,00

---

Fundació privada de la Caixa
d'Enginyers

31/05/2019

31/05/2020

ingrés dinerari

14.200,00

---

Col·legi d’Enginyers Graduats i
Enginyers Tècnics Industrials de
Barcelona

28/03/2019

31/12/2020

Ingrés dinerari

8.500,00

---

22/01/2019

10/05/2021

Ingrés dinerari

8.000,00

---

29/01/2019

21/05/2019

Ingrés dinerari

30.000,00

---

Conveni marc de col·laboració per a la
532 realització d'accions conjuntes en activitats de Fundación Orange
divulgació i aproximació a la tecnologia.
Conveni marc de col·laboració per promoure
la innovació i l'emprenedoria.
Conveni de col·laboració per a la gestió de
534 residus d'envasos domèstics generats en
l'àmbit de la universitat.
Pròrroga de conveni de col·laboració per a
535 impulsar el hub UPC-AMB d'economia circular
al Campus del Besòs, any 2019.
Conveni de col·laboració per regular un
536 patrocini del projecte "beques i ajuts a la
mobilitat internacional" i altres.
533

537

Conveni de col·laboració per regular un
patrocini de premis i beques a l'EEBE (UPC).

Addenda a conveni per regular el patrocini de
Denso Barcelona, S.A.U.
538 premis a l’estudiantat destacat de l'EPSEM
(UPC)
Addenda al conveni de creació de la Cátedra
539
Ames PM Tech Center, S.A
AMES, de la UPC.

Addenda al conveni de creació de la Cátedra
540 Mecalux, d'Automatismes i Innovació per a la
Logística, de la UPC.
Conveni de col·laboració per donar continuïtat
541 al funcionament de la Càtedra Klockner
implants, de la UPC
Addenda al conveni de col·laboració per
modificar les condicions de l'aportació
542
econòmica per als millors expedients
acadèmics.

Mecalux, S.A.

01/01/2019

31/12/2019

Ingrés dinerari

13.333,00

---

SOADCO, S.L.

19/01/2019

18/01/2022

Ingrés dinerari

12.000,00

---

Sociedad General de
Abastecimineto de Aguas, S.A.U.

30/01/2019

12/07/2019

Ingrés dinerari

5.200,00

---

543

Conveni de col·laboració per regular un
patrocini per al projecte ETSEIB Motorsport.

SEAT, S.A

01/01/2019

15/09/2019

ingrés dinerari

10.000,00

---

544

Conveni de col·laboració per regular un
patrocini per al projecte ETSEIB Motorsport.

Gestamp Servicios, S.A.

11/02/2019

30/09/2019

Ingrés dinerari

6.000,00

---

01/03/2019

28/02/2021

Ingrés dinerari

38.700,00

---

Addenda al conveni de renovació de la càtedra
545 JG, per a l'estudi de la sostenibilitat aplicada a JG Ingenieros, S.A.
l'enginyeria dels edificis de la UPC.
Conveni de renovació de la Càtedra Cercle
546
d’Infraestructures, de la UPC.

Disray Trade, SL; FCC Construcción
S. A.; Obrascón Huarte Lain S. A.;
Construccions RUBAU S. A

01/01/2019

31/12/2020

Ingrés dinerari

24.000,00

---

Conveni de col·laboració per regular un
547 patrocini per al programa de formació inLab
Talent, de la FIB (UPC).

ThoughtWorks España S.L

11/03/2019

10/03/2020

Ingrés dinerari

3.000,00

---

08/04/2019

08/04/19

Ingrés no dinerari

Sense quantificar

---

dSPACE GmbH

29/04/2019

31/12/2019

ingrés dinerari

7.800,00

---

Mutualitat de Previsió Social del
Col·legi Oficial d’Enginyers
Industrials de Catalunya

02/04/2019

01/04/2020

Ingrés dinerari

2.000,00

---

Conveni de col·laboració per a la donació d'un
548 equip per destinar a tasques de docència,
Funderia Condals, S.A.
recerca i transferència de tecnologia.
Conveni de col·laboració per regular una
donació.
Conveni de col·laboració empresarial en
activitats d’interès general, per donar suport
550
als projectes ETSEIB Racing i e-Ride de l’ETSEIB
(UPC).
549

Conveni de col·laboració per regular un
patrocini per al programa EMPRÈN UPC, del
551
Campus Nord Barcelona, Baix Llobregat, i
Vilanova i la Geltrú.
Conveni de col·laboració per al projecte
552 "Searching on Accessibility", de la Càtedra
d'Accessibilitat de la UPC.

La Mútua dels Enginyers

01/05/2019

31/12/2020

Ingrés dinerari

6.000,00

---

Fundación ONCE

27/05/2019

31/12/2019

Ingrés dinerari

50.000,00

---

Conveni de col·laboració per a l'impuls del
553 Journal of Accessibility and Design for All, de la Fundación ONCE
Càtedra d'Accessibilitat de la UPC.

30/05/2019

31/12/2019

Ingrés dinerari

30.000,00

---

Between Technology, SLU

16/07/2019

15/07/2020

Ingrés dinerari

4.700,00

---

Mutualitat de Previsió Social del
Col·legi Oficial d’Enginyers
Industrials de Catalunya

20/05/2019

20/05/2023

Ingrés dinerari

20.000,00

---

Endesa S.A.

20/05/2019

20/05/2020

ingrés dinerari

7.200,00

---

Alcon Healthcare, S.A

29/05/2019

28/05/2021

ingrés dinerari

7.000,00

---

Between Technology, S.L.U.

14/05/2019

14/05/2021

Ingrés dinerari

5.000,00

---

01/09/2019

31/08/2023

Ingrés dinerari

20.000,00

---

01/05/2019

31/12/2020

Ingrés no dinerari

Sense quantificar

---

13/06/2019

31/12/2019

Ingrés dinerari

100,00

---

Conveni de col·laboració per al patrocini del
554 projecte "motorsport i driverless", ETSEIB
(UPC),
Conveni de col·laboració empresarial per
donar suport al projecte ajuts a la mobilitat
555
internacional per als estudiants de l'ETSEIB
(UPC).
556

Conveni de col·laboració per regular un
patrocini per al projecte ETSEIB Motorsport.

Conveni de col·laboració per regular el
557 patrocini d'un projecte de dotació d’equips
amb finalitat acadèmica.
Conveni de col·laboració per regular un
558
patrocini per al projecte ETSEIB Racing.
559

Conveni de col·laboració per regular la dotació
Between Technology, SLU
d’una beca del programa AQUÍ STEAM UPC.

Conveni de col·laboració per regular un
patrocini per al programa EMPRÈN UPC, del
560
Accelgrow, SL
Campus Nord Barcelona, Baix Llobregat, i
Vilanova i la Geltrú.
Conveni de col·laboració per al patrocini del
Premi al millor expedient acadèmic del Màster Caixa de Crèdit dels Enginyers 561
en Enginyeria de Telecomunicació, curs 2018- Sociedad Cooperativa de Crédito
19.

Conveni de col·laboració en l'àmbit de l'Òptica
Federación Española de
562 i l'Optometria, i per regular l'aportació en
Asociaciones del Sector Óptico
qualitat de patró de la FOOT (UPC).

08/01/2019

07/01/2022

Ingrés dinerari

Henkel Ibérica, S.A.,

03/06/2019

31/12/2019

Ingrés no dinerari

Henkel Ibérica Operations, S.L.

19/06/2019

31/12/2019

ViLynx Spain S.L.U.

30/05/2019

Amidata SAU (RS Components)

Conveni de col·laboració empresarial en
567 activitats d’interès general, i en particular al
projecte Hub Recircula UPC-AMB.
Conveni de col·laboració per al projecte
568 “Premis i Beques” a l'estudiantat destacat de
l'ETSEIB (UPC)

563

Conveni de col·laboració per regular un
patrocini per al projecte ETSEIB Motorsport.

Conveni de col·laboració per al projecte
564 “Premis i Beques” a l'estudiantat destacat de
l'ETSEIB (UPC)
Conveni de col·laboració per al patrocini del
Premi al Millor Expedient Acadèmic, del Grau
565
en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de
Telecomunicació.
566

Conveni de col·laboració per regular un
patrocini per al projecte ETSEIB Motorsport.

1.000,00

---

Sense quantificar

---

Ingrés dinerari

2.498,00

---

31/12/2019

Ingrés dinerari

500,00

---

26/04/2019

31/12/2019

Ingrés no dinerari

Sense quantificar

---

Urbaser, S.A.

01/07/2019

31/12/2019

Ingrés dinerari

10.000,00

---

Accenture, S.L.

12/06/2019

12/06/2020

Ingrés dinerari

2.500,00

---

6.000,00

---

Sense quantificar

---

569

Conveni de col·laboració per regular un
patrocini per al projecte ETSEIB Motorsport.

Covestro, S.L.U.

02/04/2019

03/04/2020

Ingrés dinerari

570

Conveni de col·laboració per regular un
patrocini per al projecte ETSEIB Racing.

Henkel Iberica, S.A

05/06/2019

05/06/2021

Ingrés no dinerari

Conveni de col·laboració per regular un
patrocini per a la millora de l'assignatura
571
"Projecte Avançat d'Enginyeria", ETSETB
(UPC), curs 2018-19.

Sony Europe B.V.

29/04/2019

31/08/2019

Ingrés dinerari

1.650,00

---

Conveni de col·laboració per al projecte
572 “Premis i Beques” a l'estudiantat destacat de
l'ETSEIB (UPC)

Col·legi Oficial d’Enginyers
Industrials de Catalunya; Associació
d’Enginyers Industrials de
Catalunya

05/06/2019

05/06/2021

Ingrés dinerari

1.200,00

---

573

Conveni de col·laboració per a la renovació de
Ames PM Tecn Center, S.A
la Càtedra d'Empresa AMES, de la UPC.

Resolució 1430 - 2019, que autoritza i
convalida la signatura de tres convenis de
574
donació de material destinat al Dep.
d'Enginyeria Mecànica, a l'EEBE (UPC).
Conveni de col·laboració per regular una
subvenció per a les publicacions vinculades al
575
taller temàtic “ETSAB Visiting Studio 20142019”.
Addenda al conveni de col·laboració per
regular beques a estudiantat de l'assignatura
576
"Embedded Systems for the Automotive
Industry", ETSETB (UPC).
Conveni de col·laboració per a la definició de
577 l'assignatura Automotive Embedded Systems
(AES).
Conveni de col·laboració per al projecte
578 “Premis i Beques” a l'estudiantat destacat de
l'ETSEIB (UPC)
Conveni de col·laboració para regular un
579 patrocini per al projecte Hub Recircula UPCAMB.
Conveni de col·laboració per regular un
patrocini per al projecte competició Recircula
580
Challenge 2019, impulsada pel Hub Recircula
UPC-AMB.
Conveni de col·laboració per regular un
patrocini per a la millora de l'assignatura
581
"Projecte Avançat d'Enginyeria", ETSETB
(UPC), curs 2019-20.
Conveni de col·laboració per regular un
patrocini per a la millora de l'assignatura
582
"Projecte Avançat d'Enginyeria", ETSETB
(UPC), curs 2019-20.

21/05/2019

20/05/2021

Ingrés dinerari

Hospital de Sant Joan de Déu

05/09/2019

05/09/2019

Ingrés no dinerari

Àrea Metropolitana de Barcelona

01/09/2019

31/12/2019

Ingrés dinerari

Ficosa Internacional S.A.; Consorci
Carnet

30/07/2019

31/12/2019

Ingrés dinerari

914,00

---

01/09/2019

31/07/2021

Ingrés dinerari

6.926,39

---

Sociedad General de Aguas de
Barcelona, S.A.

19/07/2019

19/07/2020

Ingrés dinerari

2.500,00

---

Urbaser, S.A.

17/06/2019

31/12/2019

Ingrés dinerari

10.000,00

---

Bon Preu, S.A.U. (Grup Bon Preu)

17/06/2019

31/07/2019

Ingrés dinerari

1.500,00

---

Smadex, S.L.

26/09/2019

15/09/2020

Ingrés dinerari

1.650,00

---

02/09/2019

28/02/2020

ingrés dinerari

1.650,00

---

Ficosa Internacional S.A.; Consorci
Carnet

Medicina Materno Fetal BCN S.L.

30.000,00

---

Sense quantificar

---

6.500,00

---

583
584
585

586
587

Conveni de col·laboració per regular la
donació a l'arxiu Gràfic de l'ETSAB (UPC) de
documentació gràfica històrica.
Conveni de col·laboració per al projecte
“Premis i Beques” de l'ETSEIB (UPC)
Conveni de col·laboració empresarial en
activitats d’interès general per donar suport al
projecte premis i beques a l’estudiant de
l'ETSEIB (UPC).
Conveni de col·laboració per al projecte
“Premis i Beques” a l'estudiantat destacat de
l'ETSEIB (UPC)

JTS (particular)

02/10/2019

31/12/2019

Ingrés no dinerari

HP Printing and Computing
Solutions S.L.U.

24/07/2019

31/12/2019

Dow Chemical Iberica, S.L.

01/10/2019

Tecnotrans Bonfiglioli, S.A.

Conveni de col·laboració per fomentar
Accenture, S.L.
l'apropament de l'estudiantat a les empreses.

Sense quantificar

---

Ingrés dinerari

4.500,00

---

01/10/2020

Ingrés dinerari

5.000,00

---

01/06/2019

01/06/2020

Ingrés dinerari

2.500,00

---

01/10/2019

31/07/2020

Ingrés dinerari

4.000,00

---

Conveni de col·laboració per regular un
patrocini per a la millora de l'assignatura
588
"Projecte Avançat d'Enginyeria", ETSETB
(UPC), curs 2019-20.

Accexible Impacto, S.L.

16/09/2019

15/09/2020

Ingrés dinerari

1.650,00

---

Conveni de col·laboració per regular un
patrocini per a la millora de l'assignatura
589
"Projecte Avançat d'Enginyeria", ETSETB
(UPC), curs 2019-20.

Itnow, S.A

16/09/2019

15/09/2020

Ingrés dinerari

1.650,00

---

Telefónica Móviles España, S.A.;
Universidad Pompeu Fabra

02/12/2019

31/12/2019

ingrés dinerari

11.250,00

---

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
S.A.; Fundació Aigües de Manresa Junta de la Sèquia

02/12/2019

15/07/2020

Ingrés dinerari

5.000,00

---

Philinks Comunica, S.L.

04/12/2019

Condicionada

ingrés dinerari

2.200,00

---

Adidas, S.A.; Esport Català
Universitari

24/07/2019

31/12/2020

No remunerat

---

---

Conveni de col·laboració per a la creació de la
Càtedra Cognitive loT.
Conveni de col·laboració per a la posada en
marxa de l’exposició “les matemàtiques i la
591
vida” al Museu de la Técnica de Manresa, del
projecte STEAM.
Conveni de col·laboració per regular una
592 donació a favor de la UPC, per al Programa de
Formació inLab Talent.
590

593

Addenda a conveni de col·laboració per al
desenvolupament d'accions esportives.

Conveni de col·laboració per regular un
594 patrocini per al projecte Driverless UPC. Curs
2019-20.
Conveni de col·laboració per regular un
595 patrocini per al projecte Driverless UPC. Curs
2019-20.

Everis Spain, S.L.U.
Doga, S.A.

15/12/2019

31/12/2020

ingrés dinerari

15.000,00

---

15/12/2019

31/12/2020

Ingrés dinerari

2.500,00

---

1.817.464,23

97.865,01

TOTAL

.

