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Informació dels convenis formalitzats durant l’any 2015

I.‐ L’article 89 l) de la Llei d’universitats de Catalunya, preveu que “correspon al Consell Social
ésser informat de la formalització dels contractes i els convenis que comporten despeses o
ingressos per a la universitat”.

II.‐ L’article 169 d) dels Estatuts de la UPC estableix que “correspon al rector, en l’àmbit
administratiu, informar anualment el Consell de Govern i el Consell Social dels contractes i
convenis formalitzats, d’acord amb la Llei d’universitats de Catalunya, i especificar‐ne el
pressupost total”.

III.‐ L’article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, en relació als convenis de col∙laboració, preveu el següent:
“1. La transparència en l’àmbit dels convenis de col∙laboració és aplicable a tots els convenis i
encàrrecs de gestió subscrits entre els subjectes obligats i les persones privades i públiques.
2. La informació pública relativa als convenis de col∙laboració ha d’incloure, com a mínim:
a) La relació dels convenis vigents, amb la indicació de la data, les parts que els signen,
l’objecte, els drets i les obligacions de qualsevol mena que generin i el període de vigència.
b) Les eventuals modificacions de qualsevol dels paràmetres a què fa referència la lletra a, i la
data i la forma en què s’hagin produït.
c) La informació relativa al compliment i l’execució dels convenis.”
L’article 21 de l’esmentada Llei de transparència, estableix els límits d’accés a la informació
pública, motiu pel qual determinats convenis subscrits per la UPC no consten en la present
relació.

En compliment de l’esmentada regulació, s’adjunta com la relació de convenis signats per la
UPC durant l’any 2015 i que consten a la base de dades de convenis UPC (annex 1) i al CTT
(annex 2)
Barcelona, maig 2016

ANNEX 1

OBJECTE DEL CONVENI

Conveni de col∙laboració per acollir un doctorand a les instal∙lacions de l’IBEC
Renovació de la Càtedra “JG PER A L’ESTUDI DE LA SOSTENIBILITAT APLICADA A L’ENGINYERIA DE SERVEIS
DELS EDIFICIS”

PARTS SIGNANTS

DATA CONVENI

VIGÈNCIA

VALORACIÓ ECONÒMICA

01/01/2015

6 mesos

No remunerat

01/01/2015

31/12/2015

38.700 €

01/01/2015

3 anys

90.000 €/any

01/01/2015

2 anys

Lloguer i serveis segons tarifes
aprovades pel CG

01/01/2015

31/12/2015

Despesa 37.442,01 €

01/01/2015

31/12/2015

40.000 €

01/01/2015

30/11/2015

Lloguer i serveis segons tarifes
aprovades pel CG

01/01/2015

1 any

No remunerat

02/01/2015

1 any

No remunerat

08/01/2015

15/03/2015

No remunerat

Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya

JG Ingenieros S.A.

Conveni de renovació de la Càtedra Girbau en recerca i innovació en tecnologia de bugaderia industrial.
GIRBAU S.A.
Acord de col∙laboració per autoritzar l'ús d'espais de l'edifici K2M
Cristina Martín‐Puig

Condiciones de contratación para el acceso a la Base de Dades Scopus y servicios inherentes al mismo

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

Conveni de colaboración para la creación del AULA MECALUX
MECALUX S.A.

Addenda núm. 2 a l'acord de col∙laboració per autoritzar l'ús d'espais a edifici Agropolis

Ascil Proyectos, S.L.

Convenio de Colaboración con el objeto de adscribir un PDI de la UPC al BSC

Barcelona Supercomputing Center ‐ Centro Nacional de
Supercomputación (BSC‐CNS)

Collaboration agreement on doctoral student mobility

National University of Singapore

Addenda al conveni de col∙laboració per a l'impuls a la inserció i la millora de l'ocupabilitat dels joves
estudiants i graduats universitaris, per tal d'ampliar el termini d'execució i de justificació.

Universitats Catalanes, Departament d'Economia i Coneixement

Agreement of cooperation regard to an internship study programme

Zuyd University of Applied Sciences Faculty of International
Business amd Communication i UPC

09/01/2015

02/02/2015‐19/06/2015

No remunerat

Agreement of cooperation regard to an internship study programme

Zuyd University of Applied Sciences Faculty of International
Business amd Communication

09/01/2015

02/02/2015‐19/06/2015

No remunerat

12/01/2015

30/06/2015

No remunerat

13/01/2015

31/12/2015

1.476 €

15/01/2015

Condicionada

210.000 €

Conveni de col∙laboració per a la formació pràctica en centres de treball
Institut Mercè Rodoreda
Conveni per al desenvolupament del projecte de foment de les vocacions científifques i tecnològiques
durant l'any 2015

Ajuntament de Castelldefels

Conveni per regularitzar la component fixa del Conveni marc exercici 2014

UPCnet, Servei d'Accés a Internet de la Universitat Politècnica de
Catalunya SLU

Acuerdo de Prácticas académicas

Ecole Central Paris

Conveni per regular els abonaments addicionals als regulats per conveni de 7 d'octubre de 2014

UPCnet, Servei d'Accés a Internet de la Universitat Politècnica de
Catalunya SLU

Conveni específic per al desenvolupament del projecte de foment de les vocacions científiques i
tecnològiques durant l'any 2015

Ajuntament de Viladecans

Conveni de col∙laboració per regular la incorporació a la UPC d'un investigador vinculat

Barcelona Supercomputing Center ‐ Centro Nacional de
Supercomputación (BSC‐CNS)

Acord de col∙laboració per autoritzar l'ús d'espais de l'edifici K2M

Global SIO, S.L.

Convenio marco de cooperación académica

Universidad de Mayab, SC

Convenio específico para el desarrollo del Observatorio Universidad Anáhuac Mayab‐UPC de la Situacion del
Adulto Mayor
Universidad de Mayab, SC

15/01/2015

10/07/2015

No remunerat

15/01/2015

Condicionada

24.428 €

15/01/2015

31/12/2015

2.091

15/01/2015

30/10/2015

No remunerat

15/01/2015

2 anys

Lloguer i serveis segons tarifes
aprovades pel CG

16/01/2015

5 anys

No remunerat

16/01/2015

5 anys

No remunerat

19/01/2015

3 anys

No remunerat

19/01/2015

30/04/2015

No remunerat

19/01/2015

30/04/2015

No remunerat

Erasmus Mundus Joaint Doctorate in Information Technologies for business Intelligence‐Doctoral College
(ITB4BI‐DC) Doctoral Candidate Agreement

Université Libre de Bruxelles

Learning agreement for traineeships

Université Paris 1

Learning agreement for traineeships

Université Paris 1

Convenio específico de intercambio de estudiantes

Universidad de Guadalajara

19/01/2015

5 anys

No remunerat

Erasmus Mundus Joaint Doctorate in Information Technologies for business Intelligence‐Doctoral College
(ITB4BI‐DC) Doctoral Candidate Agreement

Aalborg Universitet

19/01/2015

Condicionada

D'acord a convocatòria

Erasmus Mundus Joaint Doctorate in Information Technologies for business Intelligence‐Doctoral College
(ITB4BI‐DC) Doctoral Candidate Agreement

Université Libre de Bruxelles

19/01/2015

Condicionada

D'acord a convocatòria

Erasmus Mundus Joaint Doctorate in Information Technologies for business Intelligence‐Doctoral College
(ITB4BI‐DC) Doctoral Candidate Agreement

Poznan University of Technology

19/01/2015

Condicionada

D'acord a convocatòria

Erasmus Mundus Joaint Doctorate in Information Technologies for business Intelligence‐Doctoral College
(ITB4BI‐DC) Doctoral Candidate Agreement

Aalborg Universitet

19/01/2015

Condicionada

D'acord a convocatòria

Erasmus Mundus Joaint Doctorate in Information Technologies for business Intelligence‐Doctoral College
(ITB4BI‐DC) Doctoral Candidate Agreement

Aalborg Universitet

19/01/2015

Condicionada

D'acord a convocatòria

20/01/2015

5 anys

No remunerat

Marco general para el acuerdo de cooperación académica
Universidad Tecnológica Federal del Paraná

20/01/2015

31/07/2015

No remunerat

20/01/2015

2 anys

Lloguer i serveis segons tarifes
aprovades pel CG

Université François‐Rabelais‐Institut Universitarie de Technologie
de Tours

20/01/2015

03/07/0215

No remunerat

Erasmus Mundus Joaint Doctorate in Information Technologies for business Intelligence‐Doctoral College
(ITB4BI‐DC) Doctoral Candidate Agreement

Technische Universität Dresden

21/01/2015

3 anys

No remunerat

Erasmus Mundus Joaint Doctorate in Information Technologies for business Intelligence‐Doctoral College
(ITB4BI‐DC) Doctoral Candidate Agreement

Technische Universität Dresden

21/01/2015

3 anys

No remunerat

23/01/2015

15/05/2015

No remunerat

26/01/2015

5 anys

No remunerat

26/01/2015

Set 2015

No remunerat

26/01/2015

5 anys

No remunerat

26/01/2015

07/08/2015

No remunerat

29/01/2015

Condicionada

No remunerat

01/02/2015

1 anys

No remunerat

01/02/2015

5 anys

No remunerat

01/02/2015

2 anys

Lloguer i serveis segons tarifes
aprovades pel CG

01/02/2015

22/09/2016

Lloguer i serveis segons tarifes
aprovades pel CG

01/02/2015

31/01/2017

No remunerat

01/02/2015

2 anys

Lloguer i serveis segons tarifes
aprovades pel CG

Pròrroga del conveni d'1 d'octubre de 2014 per regular la incorporació a la UPC d'un investigador vinculat

CIMNE

Acord de col∙laboració per autoritzar l'ús d'espais de l'edifici K2M

GENOMCORE S.L

Internship contract

Learning agreement for traineeships.
Aristotle University of Thessaloniki

Convenio específico de intercambio de estudiantes

Universidad Central de Venezuela

Learning agreement for traineeships

Universita Degli Studi di Perugia

Convenio Marco de cooperación académica para fomentar la relación de acciones conjuntas entre las dos Universidad Central de Venezuela
universidades, de intercambio de profesores, estudiantes, e investigación

Overseas student placement agreement

Institut Polytechnique de Grenoble

Tripartite Agreement governing a Double PhD/Doctorate Degree concerning doctoral candidate

Swansea University

Acord marc de col∙laboració a través del programa Universitats amb Cor de Càritas.
Càritas Diocesana de Barcelona
Cooperation Agreement concerning dual master's programmes
TONGJI University

Acord de col∙laboració per autoritzar l'ús d'espais de l'edifici K2M

Pharmacelera S.L.

Addenda a l'acord de col∙laboració per al desenvolupament d'activitat d'R+D i Innovació Tecnològica en el
camp de l'alimentació

Food&Music Manegement S.L.

Acord local marc d'incubació per a la participaciò al programa ESA BIC Barcelona

Barcelona Activa Sau SPM, Herding Cats 2015, S.L.

Acord de col∙laboració per autoritzar l'ús d'espais de l'edifici K2M

Starflow, INC

Conveni específic de cooperació educativa‐Beques Santander CRUE‐CEPYME 2014‐2016

Fundació Leitat (EUNCET)

Acord de col∙laboració per autoritzar l'ús d'espais de l'edifici K2M

Twoptics Systems Design S.L.

Acord de col∙laboració per autoritzar l'ús d'espais de l'edifici RDIT

Poliedrics‐Multilabs, S.L.

Convention de partenariat nº 2014‐UMR‐002 pour definir les modalités du partenariat dans le cadre du
fonctionnement du programe de Doctorat Erasmus mundus Europhotonics

Université Aix Marseille

Convenio de colaboración para la creación, apertura, funcionamiento y gestión de la Plataforma
universitaria de comercio electrónico

Portal Universia, S.A
(IRSN) Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

01/02/2015

Diligència de baixa
16/04/2015

Despesa 600 €/mes

01/02/2015

2 anys

Lloguer i serveis segons tarifes
aprovades pel CG

01/02/2015

2 anys

Lloguer i serveis segons tarifes
aprovades pel CG

02/02/2015

31/10/2018

174.400 €

02/02/2015

1 any

45% comissió neta

02/02/2015

30/04/2015

No remunerat

02/02/2015

Condicionada

No remunerat

03/02/2015

Condicionada

No remunerat

05/02/2015

5 anys

No remunerat

06/02/2015

2 cursos acadèmics

no remunerat

09/02/2015

31/12/2015

No remunerat

09/02/2015

31/07/2015

No remunerat

10/02/2015

10 anys

No remunerat

10/02/2015

1 curs

3.000 €

11/02/2015

4 anys

No remunerat

12/02/2015

2 anys

Lloguer i serveis segons tarifes
aprovades pel CG

13/02/2015

2 anys

No remunerat

Convention d’accueil d’une collaboratrice extérieure
Co‐Tutoring Agreement for the doctoral thesis
Lulea University of Technology

Protocol d'intencions sobre el desenvolupament del projecte enginyeria‐Besòs al Campus Diagonal‐Besòs

Generalitat de Catalunya

Specific student exchange agreement
Nagaoka University of Technology i
Conveni marc per a la realització de pràctiques acadèmiques externes de l'estudiant que cursa estudis de
màster a la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa en l’àmbit de les ciències de la salut

Hospital Clínic de Barcelona

Pròrroga del conveni de 23 de juliol de 2014 per al desenvolupament del projecte "Mart XXI"

Ajuntament Sant Just Desvern

Convenio de prácticas académicas

Université Angers

Conveni per a la cessió d'ús temporal i gratuita d'un prototip d'edifici energèticament sostenible de la UPC

Ajuntament de Rubí

Addendaal conveni de col∙laboració de 10 de juny de 2010, per atorgar una beca per a la realització de
Projectes Fi de Grau/Màster

Fundació Privada Mina d'aigües de Terrassa

Conveni marc de col∙laboració en projectes, estudis i actes de dinamització relacionats amb el sector
audiovisual

Associació Clúster Audiovisual Catalunya

Acord de col∙laboració per autoritzar l'ús d'espais de l'edifici K2M

4CREW PROJECTS S.L.

Conveni de col∙laboració per al desenvolupament del projecte "via universitària: accés, condicions
d'aprenentatge, expectatives i retorns dels estudiants universitaris"

Fundació Jaume Bofill, Institut Joan Lluís Vives

15/02/2015

14/02/2017

No remunerat

16/02/2015

30/06/2015

No remunerat

Conveni marc de col∙laboració per a la millora de l'eficiència energètica en les instal∙lacions dels edificis de la
UPC.
Institut Catalá d'Energia

16/02/2015

31/12/2015

No remunerat

Convenio específico de colaboración interuniversitària para la realización conjunta del màster universitario
en Modelización Computacional en Física, Química y Bioquímica
Universitat de Barcelona
Acord de col∙laboració per desenvolupament d’un prototip d’un edifici autosuficient al barri de Torre Baró
de Barcelona
L’Ajuntament de Barcelona, l’Escola d’Arquitectura de La Salle,
l’Escola d’Arquitectura de la Universitat Internacional de Catalunya,
l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya

17/02/2015

curs 2015‐2016

No remunerat

19/02/2015

01/12/2016

10.000 €

23/02/2015

5 anys

No remunerat

23/02/2015

5 anys

No remunerat

23/02/2015

1 any

5.000 €

23/02/2015

30/09/2015

No remunerat

23/02/2015

31/12/2015

1.476 €

24/02/2015

30/06/2016

60.000 €

Acord local marc d'incubació per a la participació al programa ESA BIC Barcelona

Barcelona Activa Sau SPM, Rokubun, S.L.

Conveni de col∙laboració per regular la incorporació a la UPC d'un investigador vinculat

Barcelona Supercomputing Center ‐ Centro Nacional de
Supercomputación (BSC‐CNS)

Convenio Marco de cooperación interinstitucional para la realización de actividades conjuntas
Instituto de Altos Estudios nacionales
Specific student exchange agreement
Michigan Technological University

Conveni per regular un patrocini per al projecte ETSEIB MOTORSPORT per al Curs 2014/15

LEAR Corporation Holding Spain S.L.U.

Campusworld project for training abroad guidance and training plan
Università Politecnica delle Marche
Conveni específic per al desenvolupament del projecte de foment de les vocacions científiques i
tecnològiques durant l'any 2015

Ajuntament de Gavà

Conveni específic per a l'exposició dels fons de la Càtedra Gaudí

Aurea Cultura i Art S. L

Convenio de colaboración para la creación y desarrollo del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital
Universitario Sant Joan de Déu.

Universitat de Barcelona, Fundació per a la Recerca i la Docència
Sant Joan de Déu, Hospital Sant Joan de Déu

24/02/2015

4 anys

No remunerat

Adenda al Convenio de colaboración específico de 15 de julio de 2014 d'adscripció d'un investigador, per
regular starting grant

Barcelona Supercomputing Center ‐ Centro Nacional de
Supercomputación (BSC‐CNS)

24/02/2015

D'acord a conveni

No remunerat

25/02/2015

31/07/2015

No remunerat

Convenio de prácticas académicas

Université Angers
25/02/2015

Maig 2015

No remunerat

Learning agreement for traineeships

Aristotle University of Thessaloniki
26/02/2015

2 anys

Lloguer i serveis segons tarifes
aprovades pel CG

27/02/2015

01/03/2015

1.800 €

Acord de col∙laboració per autoritzar l'ús d'espais de l'edifici Nexus II

EASY TECH GLOBAL, S.L.

Contracte d'atorgament de permís d'ocupació temporal a espais de la FNB

Mammateam Production, SL

Learning agreement for traineeships

University oh Bacau

Acord de col∙laboració per autoritzar l'ús d'espais de l'edifici K2M amb l'objecte de desenvolupar activitat
d'R+D i Innovació en el camp de l'Enginyeria Civil

Smart Engineering, S.L.

Addenda a l'acord de col∙laboració per autoritzar l'ús d'espais a l'edifici RDIT (ampliació plaça pàrquing)
Addenda a l'acord de col∙laboració per a l'ampliació d'autorització d'ús d'espais a l'edifici RDIT

28/02/2015

30/06/2015

No remunerat

01/03/2015

2 anys

Lloguer i serveis segons tarifes
aprovades pel CG

01/03/2015

D'acord a conveni

Lloguer i serveis segons tarifes
aprovades pel CG

01/03/2015

D'acord a conveni

Lloguer i serveis segons tarifes
aprovades pel CG

02/03/2015

01/10/2015

No remunerat

02/03/2015

4 anys

No remunerat

02/03/2015

04/05/2015 a 31/07/2015

No remunerat

02/03/2015

Curs 2014‐2015

Despesa 200 €/estudiant

03/03/2015

4 anys

No remunerat

09/03/2015

1 any

personal i espais

11/03/2015

D'acord a conveni

No remunerat

12/03/2015

18/12/2020

no remunerat

12/03/2015

01/09/2015

No remunerat

15/03/2015

14/03/2017

No remunerat

16/03/2015

5 anys

No remunerat

16/03/2015

31/12/2015

No remunerat

16/03/2015

1 any

Despesa 3.000 €

High Endurance Multipurpose Aerial Vehicles, S.L.

IP ANYWHERES, S.L.

Learning agreement for traineeships

University of Groningen

Conveni de col∙laboració per a l'impuls d'iniciatives TIC en l'àmbit de la conducció cooperativa i autònoma

Institut Municipal d ’Informatica de Barcelona, Fundació Privada
RACC, Idiada Automotive Technology, S.A, Urbisup Consulting, S.L,
Abertis Telecom Terrestre, S.L

Convenio de prácticas académicas

Université de Limoges

Conveni de col∙laboració en relació a l'emissió de la titulació corresponent als programes de formació
permanent promoguts pel CERpIE

Fundació Politècnica de Catalunya

Acord marc de col∙laboració, per emmarcar i coordinar l'actuació en activitats de formació, innovació,
recerca i desenvolupament tecnològic – Marx XXI

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

Convenio de colaboración para la creación, construcción, equipamiento y explotación del Barcelona
Supercomputing Center‐Centro Nacional de Supercomputación

Administración General del Estado, Generalitat de Catalunya

Segona Addenda al conveni d'adscripció del centre Universitari EAE a la UPC

EAE Institución Superior de Formación Universitària, SL

Addenda al conveni de creació del centre interuniversitari BARCELONA GRADUATE SCHOOL OF
MATHEMATICS (BGSMATH) i incorporar un nou membre

Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona,
Centre de Recerca Matemàtica

Student placement agreement "Junior engineering project"

Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace

Acord local marc d'incubació per a la participació al programa ESA BIC Barcelona

Barcelona Activa Sau SPM, Verasat, S.L.

Specific student exchange agreement
Beihang University
Conveni de col∙laboració per a la implementació d'un pla pilot per a la implantació de màquines de recollida Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de
Barcelona, la Fundació per al Desenvolupament i la Innovació
d’envasos als centres de la UPC.
Tecnològica, l'Associació de Cambres del Mediterrani

Convenio para regular la creación, apertura, uso y mantenimiento del Portal de empleo.

Universia Holding, SL

Addenda de modificació i extinció del conveni de col∙laboració per donar suport a l'activitat acadèmica de la
Diplomatura en òptica i optometria, modalitat semipresencial
Òptica del Penedès, SL

16/03/2015

16/03/2015

No remunerat

Acord marc per a regular la col∙laboració amb la FOOT en làmbit de l'òptica i l'optometria i la regulació de
l'aportació en qualitat de patró

16/03/2015

31/12/2019

1.000 €/2015

16/03/2015

31/12/2019

3.000 €/any 2015 en espècie

16/03/2015

31/12/2019

1.000 €/2015

17/03/2015

5 anys

No remunerat

17/03/2015

Curso 2013‐2014

2.000 €

18/03/2015

5 anys

No remunerat

18/03/2015

5 anys

No remunerat

18/03/2015

5 anys

No remunerat

19/03/2015

31/12/2015

3.000 €

19/03/2015

4 anys

No remunerat

20/03/2015

5 anys

No remunerat

24/03/2015

Condicionada

No remunerat

25/03/2015

4 anys

No remunerat

26/03/2015

02/10/2015

No remunerat

27/03/2015

3 anys

D'acord a convocatòria

28/03/2015

D'acord a conveni

No remunerat

Acord marc i col∙laboració per regular la col∙laboració amb la FOOT en l'àmbit de l'òptica i optometria i la
regulació de l'aportació en qualitat de patró del Patronat de la FOOT

Acord marc per a regular la col∙laboració amb la FOOT en làmbit de l'òptica i l'optometria i la regulació de
l'aportació en qualitat de patró
Conveni marc de col∙laboració destinat a iniciar intercanvis científics, acadèmics i tècnics en aquelles àrees
de l’acció universitària en les que puguin coincidir un interès mutu i compartit.

Òptica Salas, S.L.

Óptica Prats, SL

Òptica del Penedès, SL

Fundació Abadia de Montserrat 2025

Adenda al Convenio de colaboración para incrementar el importe del patrocinio del premio a los mejores
expedientes del Grado en Ingeniería de Sistemas Electrónicos y Máster de Ingeniería Electrónica

LEAR Corporation Holding Spain S.L.U.

Memorandum of cooperation concerning the exchange of students for double degree program

KTH Royal Institute of Technology school of electrical engineering
Stockolm

Convenio Marco de Cooperació Académica

Fundación Innovagen

Convenio específico de intercambio de personal investigador

Fundación Innovagen

Addenda al conveni per al suport del concurs emprèn UPC 2015

Fundació Privada de la Caixa d’Enginyers‐Fundación Privada de la
Caja de Ingenieros

Convenio marco de cooperación institucional

Fundación Alianza por la Minería responsable Medellín

Co‐Tutoring agreement for the doctoral thesis
Lulea University of Technology
Tripartite Agreement governing a Double PhD/Doctorate Degree
Swansea University
Addenda per establir les condicions de col∙laboració per a l’obtenció d’una primera i/o segona titulació a la
universitat de d’origen de l’estudiant i, una segona i/o tercera titulació a la universitat de destí

Universitat Oberta de Catalunya

Training agreement for student placement
University of Chemical, Technology and Metallurgy
Conveni específic de col∙laboració per al desenvolupament d'un projecte de recerca en el marc de la
convocatòria de Doctorat Industrial 2015

RDmes Technologies S.L

Addenda al conveni d'adscripció de 9 de febrer de 2010, per afegir a l'oferta de titulacions dos màstres
universitàris

Fundació Leitat (EUNCET)

31/03/2015

30/06/2015

Lloguer i serveis segons tarifes
aprovades pel CG

01/04/2015

31/12/2016

No remunerat

01/04/2015

31/12/2015

750 €

01/04/2015

01/11/2015

D'acord a convocatòria

01/04/2015

2 anys

Lloguer i serveis segons tarifes
aprovades pel CG

01/04/2015

2 anys

Lloguer i serveis segons tarifes
aprovades pel CG

01/04/2015

Condicionada

No remunerat

04/04/2015

Any 2015

No remunerat

Convenio específico para la creación y desarrollo de las actividades de la Cátedra denominada “Análisis de la
Evolución y Tendencias Futuras de la Sociedad de la Información
Telefónica Móviles España, S.A.U

04/04/2015

2015

20.000 €

Convenio marco de colaboración para promover proyectos de colaboración basados en el ámbito de la
formación

07/04/2015

Curs 2014‐2015

No remunerat

Fundació Privada ELISAVA Escola Universitària
07/04/2015

11 setmanes

Despesa 2.500 €

Convenio específico para la colaboración en los estudios de grado en ingeniería de diseño industrial

Fundació Privada ELISAVA Escola Universitària
07/04/2015

26/06/2015

No remunerat

Trainning agreement for student placement

Université de Valenciennes et du Hainut‐Cambrésis
08/04/2015

5 anys

No remunerat

Convenio específico de intercambio de estudiantes

Universidad de Valparaiso
09/04/2015

1 any

No remunerat

Collaboration agreement on doctoral student mobility

Università degli Studi di Brescia
10/04/2015

5 anys

No remunerat

14/04/2015

5 anys

No remunerat

14/04/2015

5 anys

No remunerat

Addenda núm. 4 a l'acord intern per autoritzar una ampliació temporal de l’autorització d’us dels espais a
l’edifici K2M

Grup Recerca LaCàN‐Grup de Mètodes Numèrics en Ciències
aplicades i enginyeria

Adenda al convenio de colaboración para regular la emisión del carnet universitario inteligente

Banco Santander, S.A.

Convenio de colaboración para dar apoyo al proyecto "Segundas Jornadas de Cooperación CONACYT‐
Catalunya”

Red Universitaria Iberoamericana de Incubación de Empresas
(RedEmprendia)

Convention de reversement. Financial Trnsfer Agreement nº 2015‐Fresnel‐008‐ Mater Erasmus Mundus
Europhotonics

Université d'Aix‐Marseille

Acord de col∙laboració per autoritzar l'ús de l'edifici RDIT

Talent¬Value, S.L.

Acord de col∙laboració per autoritzar l'ús d'espais de l'edifici K2M

OLBA LABS S.L.

Co‐tutoring agreement for the final thesis

Universitatea Politehnica din Bururesti

Convenio marco de colaboración para la realización de iniciativas conjuntas con la Sociedad de la
Información como horizonte.

Telefónica Móviles España, S.A.U

Convenio específico de intercambio de estudiantes
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Student exchange agreement
Hanyang UniVersity, School of Architecture Seoul
General Agreement on Academic Cooperation
Nagaoka University of Technology

Conveni marc de cooperació per fomentar accions conjuntes mitjançant un projecte pilot de transferència
tecnològica i de coneixement al sector productiu de la comarca del Baix Llobregat

Conveni marc de cooperació

14/04/2015

4 anys

No remunerat

14/04/2015

4 anys

No remunerat

15/04/2015

Curs 2014‐2015

No remunerat

15/04/2015

14/04/2017

No remunerat

16/04/2015

5 anys

No remunerat

16/04/2015

5 anys

No remunerat

17/04/2015

16/04/2017

Lloguer i serveis segons tarifes
aprovades pel CG

20/04/2015

10/09/2015

No remunerat

20/04/2015

02/10/2015

No remunerat

20/04/2015

2 anys

Lloguer i serveis segons tarifes
aprovades pel CG

22/04/2015

31/12/2015

Despesa 1.636,93 €

23/04/2015

30/09/2015

392 €/estudiant

24/04/2015

Any 2015

600 €

27/04/2015

5 anys

No remunerat

27/04/2015

5 anys

No remunerat

27/04/2015

5 anys

No remunerat

28/04/2015

4 anys

No remunerat

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Ajuntament Sant Quirze del Vallès

Conveni de col∙laboracióper promoure i impulsar la formació professional inicial i la qualificació professional
del personal treballador, en el sector de lòptica a l'Institut Joan Brossa de Barcelona.
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Acord local marc d'incubació per a la participació al programa ESA BIC de Barcelona

Barcelona Activa SAU SPM, SYNEIDIS, S.L.

Cooperation agreement concerning dual degree programmes

Centre Universitaire de Formation et de Recherche Jean‐François
Champollion

General Agreement on Academic Cooperation

Tianjin University

Acord de col∙laboració per autoritzar l'ús d'espais de l'edifici K2M

Termografia Aplicada, S.L.

Convention de stage à l'étranger

Ecole Polytechnique de l'Université de Nantes

Training agreement for student placement
University of Chemical, Technology and Metallurgy
Agremeent for the use of RDIT building facilities for carrying out research, development and technological
innovation projects

Rokubun, S.L.

Conveni per a la coedició de la revista SORT (Statistic amb operations research transactions)

l'Institut d'Estadistica de Catalunya, Universitat de Barcelona,
Universitat de Girona, Universitat Autònoma de Barcelona,
Universitat de LLeida, Universitat Pompeu Fabra

Convenio para la organización y ejecución de las actividades del Programa Campus Científicos de Verano
2015

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

Conveni de col∙laboració per a la celebració del sisè Concurs Planter de Sondeigs i Experiments.

Institut d’Estadística de Catalunya

Memorandum of Understanding

Illinois Institute of Technology

Convenio marco de cooperación académica

Universidad Nacional de Colombia

Convenio específico de intercambio de personal académico

Universidad Nacional de Colombia

Conveni marc de col∙laboració per establir eines i sistemes comuns de treball que permetin ajudar a
l'accompliment dels seus respectius objectius socials.

Associació de professionals sèniors al servei de territori, Gest

Addenda a l'acord de col∙laboració per autoritzar l'ús d'espais a l'edifici GAIA

Instruments Utils de Laboratori GenIUL, S.L.

Addenda al conveni de col∙laboració en relació al desenvolupament del Programa 2012‐2016 del Campus
Diagonal Besòs

Consorci Escola Industrial de Barcelona

Co‐tutoring agreement for the doctoral thesis

Saarland University

Acord de col∙laboració per autoritzar l'ús d'espais de l'edifici RDIT

30/04/2015

2 anys

Lloguer i serveis segons tarifes
aprovades pel CG

30/04/2015

Condicionada

1.636.068, 22 €

30/04/2015

condicionada

No remunerat

01/05/2015

2 anys

Lloguer i serveis segons tarifes
aprovades pel CG

01/05/2015

2 anys

Lloguer i serveis segons tarifes
aprovades pel CG

02/05/2015

2 anys

Lloguer i serveis segons tarifes
aprovades pel CG

05/05/2015

1 any

No remunerat

05/05/2015

Any 2015

2.350 €

05/05/2015

31/12/2015

Dedicació personal UPC

05/05/2015

Condicionada

No remunerat

08/05/2015

31/12/2015

20.000 €

11/05/2015

4 anys

No remunerat

12/05/2015

Juliol 2015

No remunerat

13/05/2015

Condicionada

No remunerat

15/05/2015

2 anys

Lloguer i serveis segons tarifes
aprovades pel CG

19/05/2015

Condicionat

25.000 €

21/05/2015

condicionada

No remunerat

FromBCN Consulting Empresarial, S.L.

Acord de col∙laboració per autoritzar l'ús d'espais de l'edifici RDIT

Fundació Centre CIM

Agremeent for the use of RDIT building facilities for carrying out research, development and technological
innovation projects

Verasat Global, S.L.

Convenio marco de colaboración para la realización de prácticas académicas externas

AENA, S.A

Conveni de col∙laboració per a la celebració del SISÈ Concurs “Planter de Sondeigs i Experiments"

Universitat Autònoma de Barcelona

Conveni de col∙laboració per a la definició de l'estratègia del Baix Llobregat en el marc de les estratègies
RIS3 (research and innovation strategies for smart specificalisation)

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Agreement for the joint supervision of de doctorate thesis
Karlsruhe Institute of Technology

Conveni de col∙laboració per a l'organització de "Castechdefels" universitat politècnica d'estiu

Ajuntament de Castelldefels

Conveni de col∙laboració per fixar el marc de col∙laboració entre les dues entitats

Consorci del Centre de Recerca Matemàtica

Learning agreement for traineeships

Ecoles de Mines d'Ales

Addenda al conveni de 23 juliol 2013, per ampliar el termini de finalització de les obres de construcció del
nou edifici de l'ETSEIB, el seu trasllat a la nova seu del Campus Interuniversitari Diagonal‐Besòs i la
recuperació dels immobles cedits al CEIB

CEIB, Diputació de Barcelona, Consorci del Campus Interuniversitari
Diagonal‐Besòs, Fundació b‐TEC Barcelona Innovació Tecnològica

Acord de col∙laboració per autoritzar l'ús d'espais a l'edifici K2M
Inlean Engineering S.L.U.
Convenio de asignación de recursos para construir un foro científico de reflexión multidisciplinario sobre
los avances de los proyectos de investigación de los jóvenes investigadores mexicanos de las Universidades
y Centros de Investigación en Cataluña, y realizar el primer concurso de Tesis Doctorales en 3 minutos de la
comunidad mexicana
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Co‐tutoring agreement for the final thesis

Alpen Adria Universität Klagenfurt, Università degli Studi di Genova

Acord de col∙laboració per autoritzar l'ús d'espais de l'edifici RDIT
27/05/2015

2 anys

Lloguer i serveis segons tarifes
aprovades pel CG

01/06/2015

2 anys

Lloguer i serveis segons tarifes
aprovades pel CG

01/06/2015

2 anys

Lloguer i serveis segons tarifes
aprovades pel CG

01/06/2015

1 any

83 €/mes

01/06/2015

3 anys

D'acord a convocatòria

Addenda acord sobre manteniment de les condicions econòmiques per al segon any de vigència de l'acord
de col∙laboració i aprovació tarifa espai taller
High Endurance Multipurpose Aerial Vehicles, S.L.

02/06/2015

D'acord a conveni

Lloguer i serveis segons tarifes
aprovades pel CG

Conveni específic de col∙laboració per al desenvolupament d'un projecte de doctorat industrial 2015

02/06/2015

3 anys

D'acord a convocatòria

02/06/2015

Condicionada

No remunerat

03/06/2015

2 anys

No remunerat

04/06/2015

Curs 2015/2026

2.300 €

05/06/2015

31/12/2015

6 beques de 500 €

05/06/2015

Any 2015

Recursos humans i pressupostaris

09/06/2015

31/01/2016

No remunerat

10/06/2015

31/12/2015

No remunerat

11/06/2015

3 anys

D'acord a convocatòria

Segona Addenda al conveni de col∙laboració de data 21 de febrer de 2008, per a la realització conjunta del
màster universitari en seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals. Pla d'estudis amb la nova
distribució de crèdits entre les universitats participants
Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra

11/06/2015

D'acord a conveni

No remunerat

Conveni de col∙laboració per acollir a les instal∙lacions de Manresa a un doctorand

12/06/2015

1 any

No remunerat

Signadyne Spain, S.L.
Agreement for the use of RDIT building facilities for carrying out research, development and the
technological innovation projects

Herding cats 2015, S.L.

Acord de col∙laboració per autoritzar l'ús d'espais de l'edifici RDIT

Gabriel Patricio Kosowski

Convenio para regular el otorgamiento de un permiso de utilización temporal de una embarcación con
objeto de realizar prácticas de remos

Associació Club de Rem Badalona

Conveni específic de col∙laboració per al desenvolupament d'un projecte de doctorat industrial 2015
ZURICH SERVICES AIE, Universitat de Barcelona

Wide Eyes Technologies S.L.

Co‐tutoring agreement for the PhD thesis

University Leuven

Conveni de col∙laboració en assessorament, intercanvi d'informació i realitzacions en els camps de la
investigació, la tecnologia i la formació.

Associació de Gestors de Manteniment

Convenio de colaboración para patrocinar los premios al mejor expediente académico del grado en
ingeniería de sistemas electrónicos y máster en ingeniería electrónica.

LEAR Corporation Holding Spain S.L.U.

Conveni de col∙laboració per a l'atorgament de sis bequesa estudiants dels estudis Universitaris en
"Tecnologia i Societat"
Ajuntament de Terrassa
Tercera Addenda al conveni per a l'organització i la realització de les proves d'accés a la universitat (PAU) del Generalitat de Catalunya, Universitat de Barcelona, Universitat
2015
Autònoma de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de
Girona, Universitat de LLeida, Universitat Rovira Virgili

Learning agreement for traineeships

Avans University of Applied Science

Addenda al conveni de col∙laboració d'11 de maig de 2015 per autoritzar professors UPC a formar part de
l'equip directiu del CRM

Centre de Recerca Matemàtica

Conveni específic de col∙laboració per al desenvolupament d'un projecte de doctorat industrial 2015

Barcelona Cicle de l’Aigua S.A., Consell Superior d’Investigacions
Científiques

Fundació CTM Centre Tecnològic

Conveni de col∙laboració per acollir a les instal∙lacions de Manresa a un doctorand

Fundació CTM Centre Tecnològic

Conveni de col∙laboració per acollir a les instal∙lacions de Manresa a un doctorand

Fundació CTM Centre Tecnològic

Conveni específic de col∙laboració per al desenvolupament d'un projecte de doctorat industrial 2015

12/06/2015

3 anys

No remunerat

12/06/2015

6 mesos

No remunerat

12/06/2015

3 anys

D'acord a convocatòria

15/06/2015

31/12/2015

30.000 €

15/06/2015

14/06/2017

No remunerat

15/06/2015

14/06/2017

No remunerat

15/06/2015

31/10/2016

Lloguer i serveis segons tarifes
aprovades pel CG

16/06/2015

31/07/2015

No remunerat

18/06/2015

Any 2015

No remunerat

18/06/2015

1 curso académico

No remunerat

22/06/2015

3 anys

18.000 €/any

23/06/2015

5 anys

No remunerat

25/06/2015

3 anys

75.000 €/any

26/06/2015

2 anys

Aportació material

26/06/2015

31/07/2021

No remunerat

29/06/2015

31/10/2015

No remunerat

29/06/2015

31/10/2015

No remunerat

Mind the Byte, S.L
Convenio de colaboración empresarial en actividades de interes general para colaborar en el impulso del
Journal of Accessibility and Design for All (JACCES)

Fundación Once para la cooperación e inclusión social de las
personas con discapacidad

Acord local marc d'incubació per a la participació al programa ESA BIC Barcelona

Barcelona Activa Sau SPM, Balam Ingeniería de Sistemas, S.L.

Acord local marc d'incubació per a la participació al programa ESA BIC Barcelona

Barcelona Activa Sau SPM, Almodis Solutions, S.L.

Addenda a l'acord de col∙laboració per autoritzar l'ús d'espais a l'edifici K2M

Barcelona Supercomputing Center ‐ Centro Nacional de
Supercomputación (BSC‐CNS)

Conveni de col∙laboració per acollir a les instal∙lacions de Manresa a un doctorand

Fundació CTM Centre Tecnològic

Conveni de col∙laboració el per a l’establiment d’un protocol de detecció i orientació clínica per a pacients
amb discapacitat visual severa.
Convenio marco para la realitzación de prácticas académicas externas del estudiante que cursa estudios de
máster a la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa en el ámbito de las ciencias de la salud.

Consorci Sanitari de Terrassa

ONCE, Delegación Territorial Cataluña

Conveni de col∙laboració per regular un patrocini del projecte beques i ajuts a la Mobilitat Internacional

Mutualitat de previsió social dels Col∙legi Oficial d'Enginyers
Industrials de Catalunya

Acord marc de col∙laboración en làmbit de enginyeria biomèdica i ciències de la salut

Universitat Internacional de Catalunya

Conveni de col∙laboració per al patrocini del programa de mobilitat del CFIS

Fundació Privada Cellex

Conveni per a la concessió d'ús temporal d'un espais a l'EET amb l'objecte de posar en marxa un laboratori
de fabricació digital (FABLAB TERRASSA)

Fablab Terrassa, SCP

Conveni marc de col∙laboració pel desenvolupament de programes i projectes de formació permanent i
d’activitats d’interès per a les tres parts

Universitat Oberta de Catalunya, la Sociedad General de Aguas de
Barcelona, S.A.

Training agreement

University of Catania

Training agreement

University of Catania

29/06/2015

31/10/2015

No remunerat

Conveni marc per a la realització de pràctiques acadèmiques externes de l'estudiantat que cursa estudis de
màster a la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa en l’àmbit de les ciències de la salut
l’Institut Oftalmològic Clinsafa, SLU

01/07/2015

2 cursos acadèmics

No remunerat

Conveni marc per a la realització de pràctiques acadèmiques externes de l'estudiantat que cursa estudis de
màster a la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa en l’àmbit de les ciències de la salut
l’Institut Oftalmològic Integral

01/07/2015

2 cursos acadèmics

No remunerat

Conveni marc per a la realització de pràctiques acadèmiques externes de l'estudiantat que cursa estudis de
màster a la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa en l’àmbit de les ciències de la salut
Assistència Oftalmològica de Catalunya, SLU

01/07/2015

2 cursos acadèmics

No remunerat

01/07/2015

2 anys

Lloguer i serveis segons tarifes
aprovades pel CG

01/07/2015

2 anys

Lloguer i serveis segons tarifes
aprovades pel CG

01/07/2015

D'acord a conveni

Lloguer i serveis segons tarifes
aprovades pel CG

01/07/2015

19/04/2017

Lloguer i serveis segons tarifes
aprovades pel CG

01/07/2015

31/08/2016

Lloguer i serveis segons tarifes
aprovades pel CG

02/07/2015

D'acord a conveni

No remunerat

03/07/2015

5 anys

No remunerat

03/07/2015

5 anys

No remunerat

03/07/2015

15/07/2015

900,00 €

08/07/2015

1 any

400.000 €

Conveni marc per a la realització de pràctiques acadèmiques externes de l'estudiantat que cursa estudis de
màster a la FOOT en làmbit de les ciències de la salut.
DTEKTA, SCP

08/07/2015

Curs 2015‐2016

No remunerat

Conveni marc per a la realització de pràctiques acadèmiques externes de l'estudiantat que cursa estudis de
màster a la FOOT en làmbit de les ciències de la salut.
Centre Marsden, S.L.

08/07/2015

Curs 2015‐2016

No remunerat

09/07/2015

31/12/2015

DTES 2.000 €, UPC despesa 6.000
€

Training agreement

University of Catania

Acord de col∙laboració per autoritzar l'ús d'espais de l'edifici K2M

Sense4Care S.L.

Collaboration agreement to authorise the use of a working space in the K2M building

Foundation SP Limited

Addenda número quatre a l'acord de col∙laboració per autoritzar l'ús d'espais de l'edifici Nexus II

Barcelona Supercomputing Center ‐ Centro Nacional de
Supercomputación (BSC‐CNS)

Addenda a l'acord de col∙laboració per ampliació d'espais en cessió d'autorització d'ús a l'edifici RDIT

Rokubun, S.L.

Agreement for the use of RDI facilities for carrying out research, development and technological innovation
projects
DAPCOM DATA SERVICES, S.L.
Adenda al conveni per a la realització conjunta del màster universitari d'estudis de dones, gènere i
ciutadania

Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat
Autònoma de Barcelona, Universitat de LLeida, Universitat Pompeu
Fabra, Universitat Rovira Virgili, Universitat de Vic

Specific student exchange agreement
Beijing Institute of Technology

General Agreement on Academic Cooperation

Universita Politecnica delle Marche

Permís d'ocupació temporal de l'aparcament de l'edifici de la Facultat de Nàutica de Barcelona

Fresco Film Services S.L.

Conveni col∙laboració per promoure la internacionalització

Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona

CONVENI DE COL∙LABORACIÓ PER A L’ORGANITZACIÓ DE LA SETZENA EDICIÓ DEL “CONCURS D’IDEES AMBIENTALS I
SOSTENIBLES”

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya

Convenio marco de cooperación educativa para la realización de prácticas académicas externas

09/07/2015

4 anys

No remunerat

09/07/2015

12/07/2015

1.663,75 €

10/07/2015

Any 2015

26.000 €

14/07/2015

04/07/2016

110.00 €

15/07/2015

1 any

No remunerat

15/07/2015

31/12/2015

5.500 € i material

15/07/2015

14/07/2017

No remunerat

15/07/2015

D'acord a conveni

Lloguer i serveis segons tarifes
aprovades pel CG

15/07/2015

12 mesos

No remunerat

Addenda a l'acord de col∙laboració sobre esmena per error material en la data d'inici de vigència de l'acord
de col∙laboració de 20 d'abril de 2015. Edifici RDIT
Rokubun, S.L.

21/07/2015

19/04/2017

Lloguer i serveis segons tarifes
aprovades pel CG

Conveni marc de col∙laboració per al desenvolupament de tecnologies 3D a l'àmbit alimentari i gastronòmic.

22/07/2015

4 anys

No remunerat

22/07/2015

2 anys

Tarifes

22/07/2015

3 anys

D'acord a convocatòria

24/07/2015

07/09/2015‐16/05/2016

Despesa 650 €/mes

24/07/2015

Condicionada

No remunerat

24/07/2015

D'acord a conveni

No remunerat

28/07/2015

5 anys

No remunerat

Instituto Español de Oceonografía

Permís d'ocupació temporal de l'aparcament de l'edifici de la Facultat de Nàutica de Barcelona

Checking by Puente Aereo, S.L.

Adenda al convenio de renovación de la Cátedra Endesa Red de Innovación Energética de 10 de julio de
2014

Endesa, SA

Adenda al convenio de creación de la Cátedra SEAT de la UPC de estrategia de la excelencia en innovación y
movilidad sostenible en la automoción

SEAT, S.A.

Conveni marc de col∙laboració per a la millora de les relacions entre les biblioteques públiques i les
biblioteques universitàries

Departament de Cultura Generalitat de Catalunya, Universitat
Oberta de Catalunya, Universitat de Girona

Contrato de patrocinio del proyecto ETSEIB Motorsport

ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U.

Acord local marc d'incubació per a la participació al programa ESA BIC Barcelona
Barcelona Activa Sau SPM, North Europe, 2012 S.L.
Addenda a l'acord de col∙laboració sobre manteniment de les condicions econòmiques per al segon any de
vigència de l'acord de col∙laboració. Edifici RDIT
IP ANYWHERES, S.L.
Convenio de colaboración para la regulación de las condiciones por las que se regirá la colaboración
destinada a favorecer la incorporación en la Asociación de emprendedores

Associació Ecommerce & Tech Barcelona

Universitat de Barcelona, Fundació Centre Cim
Acuerdo de colaboración para concretar los servicios que la UNED prestará a la UPC para que sus
estudiantes puedan participar en los procedimientos de admisión a estudios de grado de las universidades
españolas
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Conveni específic de col∙laboració per al desenvolupament d'un projecte de recerca en el marc de la
convocatòria de Doctorat Industrial 2015

Starflow, SL

Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques

Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya

Tripartite agreement governing a double PhD/Doctorate Degree

École Centrale de Nantes

Adenda al convenio específico de colaboración interuniversitària para la realización conjunta del màster
universitario en Modelización Computacional en Física, Química y Bioquímica, para adaptar su
denominación.

Universitat de Barcelona

Convenio marco de cooperación académica

Universidad de las Ciencias Informáticas

Addenda a l'acord de col∙laboració per autoritzar l'ús d'espais a l'edifici RDIT

Agreement for the use of RDI facilities for carrying out research, development and technological innovation
projects
Rokubun, S.L.

Co‐tutoring agreement for the final thesis

Univerität Stuttgart

Contracte de reserva d'habitacions. Residència a Barcelona

SIRESA CAMPUS, S.A

Convenio de colaboración para acoger en sus instalaciones un doctorado

Centro de Emprendimiento e Innovación Tecnológica de Mérida‐
Yucatán

Contracte de reserva d'habitacions. Residència a Terrassa

SIRESA CAMPUS, S.A

Adenda núm. 3 al Acuerdo de colaboración para establecer las condiciones de uso de espacios del edificio
K2M

CA TECHNOLOGIES DEVELOPMENT SPAIN SAU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Conveni de col∙laboració per a la promoció de les avaluacions internacionals de titulacions universitàries
mitjançant la integració de l'obtenció del seguell temàtic durant l'acreditació de titulacions de l' ETSECCPB (AQU)

Conveni de col∙laboració per a l'organització de dues activitats de divulgació científica

HEMAV, S.L., Wit Agència de comunicació per a enginyeries i
tecnologies, la Claqueta Mecànica, la Fundació Bancària "La Caixa"

Learning agreement for traineeships

China Agricultural University

Co‐tutoring agreement for the final thesis

Università degli Stufi "G. d'Annunzio"

Conveni de col∙laboració per a la participació conjunta en la formació inicial i contínua de les Tècniques de
les Arts de l’Espectacle, durant el curs 2015‐16

01/08/2015

D'acord a conveni

Lloguer i serveis segons tarifes
aprovades pel CG

01/08/2015

19/04/2017

Lloguer i serveis segons tarifes
aprovades pel CG

14/08/2015

condicionada

No remunerat

19/08/2015

juny 2016

Tarifes

24/08/2015

1 any

No remunerat

25/08/2015

30/06/2016

Tarifes

31/08/2015

1 any

Lloguer i serveis segons tarifes
aprovades pel CG

01/09/2015

31/12/2015

Despesa 13191,6

01/09/2015

04/11/2015

12.122,15 €

01/09/2015

30/09/2016

No remunerat

01/09/2015

3 o 5 anys

No remunerat

01/09/2015

curs 2015‐2016

123.868,68 €

01/09/2015

Desembre 2015

No remunerat

03/09/2015

5 anys

No remunerat

07/09/2015

15/04/2016

No remunerat

07/09/2015

31/01/2016

No remunerat

14/09/2015

5 anys

No remunerat

Herding cats 2015, S.L.

Institut de Teatre, FPC

Learning agreement for traineeships

Universidad Autónoma Metropolitana

Agreement for double degree

Politecnico di Milano

Learning agreement for traineeships

University of Ruse Angel Kanchev

Higher Education Learning Agreement for traineeships

MAMK

Renewal of the specific cooperation agreement

Incheon National University

14/09/2015
Learning agreement for traineeships

RESOLUCIÓ PER MUTU ACORD DE LES PARTS DEL “CONVENI DE COL∙LABORACIÓ PER LA PARTICIPACIÓ DE
GRUPS DE RECERCA DE LES DOS UNIVERSITATS COM A MEMBRES ASSOCIATS A L’IBEC” DE DATA 24 DE Fundació Institut de Boienginyeria de Catalunya, Universitat de
NOVEMBRE DE 2006
Barcelona
Application agreement concerning the double‐degree program

Ecole Nationale Supérieure ed Techniques Avancées, ENSTA
ParisTech

Concerning dual master's degree programmes

Universidade de Sao Paulo

Acord local marc d'incubació per a la participació al programa ESA BIC Barcelona

Barcelona Activa Sau SPM, Tinkerers, S.L

Acord local marc d'incubació per a la participació al programa ESA BIC Barcelona

Barcelona Activa Sau SPM, Bound 4 Blue, S.L.

CONVENI MARC DE COL∙LABORACIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ DE INVESTIGADORS DE LA UPC COM A
INVESTIGADORS ASSOCIATS

No remunerat

14/09/2015

No remunerat

14/09/2015

5 anys

no remunerta

15/09/2015

5 anys

No remunerat

15/09/2015

14/09/2017

No remunerat

15/09/2015

14/09/2017

No remunerat

15/09/2015

5 anys

No remunerat

15/09/2015

01/10/2015

No remunerat

15/09/2015

3 anys

D'acord a convocatòria

16/09/2015

1 any

No remunerat

18/09/2015

30/09/2017

No remunerat

18/09/2015

curs 2016‐2017

No remunerat

21/09/2015

4 anys

No remunerat

21/09/2015

21/12/2015

No remunerat

21/09/2015

3 anys

D'acord a convocatòria

23/09/2015

1 any

No remunerat

23/09/2015

Curs 2015‐2016

No remunerat

Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya

Acord per a la desadscripció d'un grup de recerca liderat per personal acadèmic UPC com a resultat del
procés d'avaluació realitzat durant l'any 2014

Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya

Conveni específic de col∙laboració per al desenvolupament d'un projecte de recerca en el marc de la
convocatòria de Doctorat Industrial 2015

Escofet 1886 S.A

Protocol d'intencions de col∙laboració per al foment de la creació audiovisual

3 mesos

Technische Universität München

Generalitat de Catalunya, Universitats Catalanes i Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals

EQUIPMENT PLACEMENT AGREEMENT
Mecwins, S.A

Conveni de col∙laboració interunversitària per a la realització conjunta del Grau en Bioinformàtica

Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona

Conveni marc de col∙laboració per a l'establiment d'un programa marc de cooperació sobre el coneixement Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya
aplicat a la biodiversitat i a la gestió dels serveis ecosistèmics

Learning agreement for traineeships

Aristotle University of Thessaloniki

Conveni específic de col∙laboració per al desenvolupament d'un projecte de recerca en el marc de la
convocatòria de Doctorat Industrial 2015

COMSA, S.A.U

CONVENI MARC DE COL∙LABORACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES.

Fundació CTM Centre Tecnològic

Conveni marc per a la realització de pràctiques acadèmiques externes de l'estudiantat que cursa estudis de
màster a la FOOT en làmbit de les ciències de la salut.
Institut Català de Retina, S.L.

24/09/2015

5 anys

No remunerat

28/09/2015

10/06/2016

No remunerat

28/09/2015

3 anys

D'acord a convocatòria

29/09/2015

Desembre 2015

No remunerat

30/09/2015

3 anys

D'acord a convocatòria

30/09/2015

30/09/2017

Lloguer i serveis segons tarifes
aprovades pel CG

30/09/2015

1 anys

8.200 €

30/09/2015

5 anys

No remunerat

01/10/2015

30/09/2017

No remunerat

01/10/2015

31/12/2020

3.000 €/any 2015 en espècie

01/10/2015

31/05/2016

186.965,94 €

01/10/2015

2 anys

Lloguer i serveis segons tarifes
aprovades pel CG

01/10/2015

Any 2015

700 €

01/10/2015

31/12/2016

No remunerat

02/10/2015

1 any

No remunerat

Accord spécifique pour la délivrance du double diplôme

Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA)

Higher Education Learning Agreement for traineeships

Technical University of Kosice

Conveni específic de col∙laboració per al desenvolupament d'un projecte de recerca en el marc de la
convocatòria de Doctorat Industrial 2015

Fluidra, SA

Learning agreement for traineeships.

University of Glasgow

Conveni específic de col∙laboració per al desenvolupament d'un projecte de recerca en el marc de la
convocatòria de Doctorat Industrial 2015

Scytl Secure Electronic Voting S.A

Addenda a l'Acord de col∙laboració, per ampliar el termini d'ocupació d'espais a l'edifici RDIT

Hydrometeorological Innovative Solutions, S.L.

Extinció del conveni de suport al projecte Adecuación y equipamiento del Auditorio de la EUOOT y del
Centro Universitario de la Visión.

Alcon Cusí, SA

30/09/2015

Extinció del conveni de col∙laboració Apoyo al desarrollo de las actividades docentes en el Àrea Clínica de la Alcon Cusí, SA
EUOOT y el Centro Universitario de la Visión.

30/09/2015

Contracte de donació per destinar‐la al programa de Formació InLab Talent

Associació d'Antics Alumnes de la FIB (Cercle FIBER)

Double degree agreement

Ecole Polytechnique de Bruxelles of the Université Libre de
Bruxelles

Acord local marc d'incubació per a la participació al programa ESA BIC Barcelona

Barcelona Activa Sau SPM, Aistech Space, S.L.

Acuerdo marco y de colaboración para regular la colaboración con la Facultat d’Òptica i Optometria de
Terrassa en el ámbito de la óptica y optometría y la aportaciónen calidad de patrón principal
Conveni de col∙laboració per a l'impuls a la inserció i la millora de l'ocupabilitat dels joves estudiants i
graduats universitaris

Naturlens, SL

Departament d'economia i coneixement i les universitats catalanes

Agreement for the use of RDIT building facilities for carrying out research, development and technological
innovation projects

ALMODIS SOLUTIONS, S.L.

Conveni per impulsar i garantir la formació i acreditació de llengües en l'àmbit universitari

Generalitat de Catalunya (Departament d'Economia i Coneixement
i Departament de Cultura) i les universitats de Catalunya que
formen part del CIFALT

Conveni de col∙laboració per acollir a les instal∙lacions de Manresa a un doctorand

Fundació CTM Centre Tecnològic

Conveni de col∙laboració per a la edició i posterior entrega als estudiants de la UPC de la llibreta Notebloc

Bente Malmberg, Maria Trullàs

05/10/2015

Curs 2015/2016

3.500,00 €

Addenda cinquena al conveni específic de col∙laboració per a la promoció dels estudis de grau en enginyeria
Fundació Textil Algodonera
de tecnologia i disseny tèxtil.

05/10/2015

Curs 2015/2016

3.500,00 €

Addenda cinquena al conveni específic de col∙laboració per a la promoció dels estudis de grau en enginyeria
de tecnologia i disseny tèxtil.
Fundació per a Indústria ‐ Sabadell

05/10/2015

Curs 2015/2016

3.500,00 €

Addenda cinquena al conveni específic de col∙laboració per a la promoció dels estudis de grau en enginyeria
de tecnologia i disseny tèxtil.
Col∙legi de l'Art Major de la Seda

05/10/2015

Curs 2015/2016

3.500,00 €

Alcon Cusí, SA

05/10/2015

2 anys

3.000 €/any 2015 en espècie

Alcon Cusí, SA

05/10/2015

2 anys

10.000 €

06/10/2015

3 anys

No remunerat

08/10/2015

5 anys

No remunerat

08/10/2015

5 anys

No remunerat

13/10/2015

15/11/2015

Despesa 3.500 US

13/10/2015

17/10/2015

3.100 €

14/10/2015

3 anys

No remunerat

16/10/2015

Març 2016

Aportacions

19/10/2015

1 any

No remunerat

20/10/2015

1 any

Patrocinis

Caixa de Crèdit dels Enginyers‐Caja de Crédito de los Ingenieros,
Sociedad Cooperativa de Crédito

20/10/2015

3 anys

13.000 €/any

Caixa de Crèdit dels Enginyers‐Caja de Crédito de los Ingenieros
Sociedad Cooperativa de Crédito

20/10/2015

Curs 2015‐2016

15.000 €

Addenda segona al conveni específic de col∙laboració per a la promoció dels estudis de grau en enginyeria
de tecnologia i disseny tèxtil.

Acord marc i col∙laboració per regular la col∙laboració amb la FOOT en l'àmbit de l'òptica i optometria i la
regulació de l'aportació en qualitat de patró del Patronat de la FOOT

Fundació Institut Industrial i Comercial

Conveni específic de col∙laboració per a la creació d'un espai d'atenció clínica d'òptica i optometria

Co‐tutoring agreement for the final thesis

Aix‐Marseille Université

Supplementary student exchange agreement

University of MANITOBA

Student exchange agreement

Purdue University

Convenio de participación en la segunda etapa del proyecto “INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA
CALIDAD DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA”

Centro Universitario de Desarrollo

Conveni d'atorgament d'un permís d'ocupació temporal amb l'objecte de permetre un rodatge en els
espais de la FNB

Think Studio, SL

Convenio marco de colaboración en el proyecto CARNET (Cooperative Automotive Research Network)

SEAT, SA

Partnership Financial Agreement. Convention Nº 2015‐FRESNEL‐004. Doctorate erasmus mundus
EUROPHOTONICS

University Aix Marseille

Acord marc de col∙laboració

Lúcid Product Design Agency, S.L.

Acord marc de col∙laboració pel que fa a activitats de pràctiques entre en empresa, realització de Projectes
Fi de Grau, beques, formació, Aula SCHNEIDER, Fòrum d’empreses, difusió ofertes de treball, entre altres
Schneider Electric España, S.A
Conveni de col∙laboració per regular un patrocini del projecte beques, ajuts a la mobilitat internacional i
altres
Conveni de col∙laboració per regular una aportació econòmica a favor de la UPC per destinar‐la a ajuts a
l'estudi a favor d'estudiants de la UPC amb dificultats econòmiques per causes sobrevingudes

20/10/2015

D'acord a conveni

4.300 €/any

21/10/2015

31/05/2016

No remunerat

26/10/2015

31/08/2016

24.302,94 €

26/10/2015

3 anys

No remunerat

28/10/2015

feb‐16

No remunerat

30/10/2015

D'acord a conveni

421.208,23 €/any

01/11/2015

1 any

No remunerat

01/11/2015

Gener/2016

No remunerat

01/11/2015

31/05/2017

Subvenció Erasmus+

01/11/2015

31/05/2017

Subvenció Erasmus+

01/11/2015

31/05/2017

Subvenció Erasmus+

01/11/2015

31/05/2017

Subvenció Erasmus+

Addenda al conveni de col∙laboració per al finançament de l'activitat docent de l'EUETIB assignada a PDI de
la UPC‐ curs 2015‐2016
Consorci Escola Industrial de Barcelona

02/11/2015

Curs 2015‐2016

563,60 €/Punt Activitat Docent

Conveni específic de col∙laboració per al desenvolupament d'un projecte de recerca en el marc de la
convocatòria de Doctorat Industrial 2015

03/11/2015

3 anys

D'acord a convocatòria

04/11/2015

5 anys

No remunerat

04/11/2015

31/07/2018

525.672 €/any

05/11/2015

31/08/2016

No remunerat

Addenda al Conveni de col∙laboració per a la instal∙lació d'un caixer automàtic

Caixa de Crèdit dels Enginyers‐Caja de Crédito de los Ingenieros,
Sociedad Cooperativa de Crédito

Learning agreement for traineeships
Hacettepe University
Conveni de col∙laboració per impartir, en règim de formació en alternança i amb formació dual, el cicle
formatiu de Grau mitjà de Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils i el Cicle Formatiu de Grau Superior Departament d'ensenyament i Texfor (confederación de la
de Disseny Tècnic en Tèxtil i Pell a l'Institut de Terrassa
Industria Téxtil)

Conveni de col∙laboració per acollir a les instal∙lacions de Manresa un doctorand

Fundació CTM Centre Tecnològic

Learning Agreement for Traineeships. Erasmus +

Imperial College London

Addenda al conveni de col∙laboració per a la posada a disposició d'unes instal∙lacions per allotjar la seu de
l'IREC en el CDBesòs

Fundació Institut de Recerca en Energia de catalunya

Conveni de col∙laboració per acollir a les seves instal∙lacions una doctoranda

Evowall Technology, S.L.

Learning agreement for traineeships.

Polytechnic University of Bari

Mobility for learners and staff, higher education student and staff mobility (Key action1) Erasmus+
Programe

Beihang University

Mobility for learners and staff, higher education student and staff mobility (Key action1) Erasmus+
Programe

Harbin Institute of Technology

Mobility for learners and staff, higher education student and staff mobility (Key action1) Erasmus+
Programe

Zhejiang University

Mobility for learners and staff, higher education student and staff mobility (Key action1) Erasmus+
Programe

Université Euro‐Méditerranéenne de Fès

Quantium Medical, SL

Conveni marc de col∙laboració per tal de promoure unes relacions més properes entre el món empresarial i
la universitat UPC, que fomentin la innovació, la investigació i el desenvolupament empresarial, així com
l’atracció del talent a la universitat i a les empreses.
Associació Empresarial de l’Hospitalet i el Baix Llobregat
Anexo al contrato de arrendamiento suscrito el 1 de marzo de 2008, relativo al edificio sito en la calle
Badajoz 73‐77 de Barcelona

Actuaciones y Desarrollo Tecnológico, SL, Fundació Politècnica de
Catalunya

Conveni de col∙laboració per a la formació pràctica en centres de treball

Institut Mercè Rodoreda

Acord marc de col∙laboració per aprofundir en les relacions científiques, tècniques i educatives d’ambdues
institucions, amb la finalitat de sumar esforços per establir camins d’actuació que afavoreixin i incrementin
les col∙laboracions ja existents
Ajuntament de Gavà

06/11/2015

5 anys

No remunerat

Adenda al Convenio de colaboración para la creación, construcción, equipamiento y explotación del
Barcelona Supercomputing Center ‐Centro Nacional de Supercomputación, para modificar los Estatuts y
acuerdos del convenio.

06/11/2015

31/12/2019

Administración General del Estado, Generalitat de Catalunya

Aportacionns econòmiques i
materials

06/11/2015

2 anys

No remunerat

Conveni de col∙laboració per acollir en les seves instal∙lacions una doctoranda

Agència de l’Habitatge de Catalunya

Addenda de modificació al Conveni Suport Tècnic per a la realització de cursos on line de làmbit marítim.

ATEIA BCN,S.L (Asociación de Transitarios Internacionales de
Barcelona)

06/11/2015

20/12/2015

4.590 €

06/11/2015

5 anys

No remunerat

12/11/2015

5 anys

No remunerat

12/11/2015

15/11/2015

3.300 €

13/11/2015

1 any

No remunerat

15/11/2015

1 any

18.000 €

15/11/2015

D'acord a conveni

Tarifes

16/11/2015

curs 2015/2016

591 beneficiaris/133.200 €

16/11/2015

31/12/2016

2.009,00 €

17/11/2015

15/04/2016

No remunerat

17/11/2015

31/12/2016

Despesa 10.278,45 €

18/11/2015

1 any

Material

18/11/2015

2 anys

1.000 €/any

20/11/2015

5 anys

No remunerat

T.I.M.E. Programme cooperation Agreement for double degree programe
Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE‐SUPAERO)
Conveni de col∙laboració per establir les bases que regiran la particpació a salons organitzats per Fira de
barcelona en els recintes de Montjuic i Gran Via.

Fundació Centre d'Innovació de la UPC, Fira Internacional de
Barcelona

Conveni d’atorgament d’un permís d’ocupació temporal d'espais de la Facultat de Nàutica

Igloo Films, SL

Conveni marc de col∙laboració per a la realització de pràctiques academiques externes

Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)

Convenio de colaboración empresarial en temas de interés general para dar apoyo al Proyecto Espacios para Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos,
la Industria y la Sociedad de l'ETSAB
Mutualidad de Previsión Social
Associació Alumni CFIS
Addenda al conveni de col∙laboració per regular la consideració de Club UPC Alumni

Convenio de colaboración para la gestión de ayudas Erasmus.es en el marco del programa Erasmus+
Conveni específic per al desenvolupament del projecte de foment de les vocacions científiques i
tecnològiques durant l'any 2016

Conveni de col∙laboració per a la formació pràctica en centres de treball
Condiciones de contratación para el acceso a la Base de Dades Web of Science y servicios inherentes al
mismo

Conveni de col∙laboració per a larealització de la prova pilot del concurs "1er concurs d'automatització e‐
motion".

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Ajuntament Viladecans

Escola Professional Salesiana

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

FESTO AUTOMATION S.A.U.

Autorització d'ús d'espai per instal∙lar un caixer automàtic

Caixa de Crèdit dels Enginyers‐Caja de Crédito de los Ingenieros,
Sociedad Cooperativa de Crédito

Specific student exchange agreement

Tianjin University

Convenio específico de intercambio de estudiantes

Universidad Autónoma de Aguascalientes

Double Degree Agreement

École Polytechnique (l’X ‐ France)

Addenda al convenio marco para el desarrollo de la Red Telescopi para la incorporación de un nuevo
miembro

Universidad Nacional de Quilmes, Universidad de Coimbra

Conveni específic per a la utilització de recursos i serveis propis de la UPC

Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya

Conveni específic de col∙laboració per al desenvolupament d'un projecte de recerca en el marc de la
convocatòria de Doctorat Industrial 2015

Macsa ID, SA

Conveni específic de col∙laboració per al desenvolupament d'un projecte de doctorat industrial 2015

23/11/2015

5 anys

No remunerat

26/11/2015

5 anys

No remunerat

30/11/2015

D'acord a conveni

No remunerat

30/11/2015

4 anys

D'acord a tarifes

30/11/2015

3 anys

D'acord a convocatòria

01/12/2015

3 anys

D'acord a convocatòria

01/12/2015

3 anys

D'acord a convocatòria

02/12/2015

3 anys

D'acord a convocatòria

02/12/2015

2 anys

No remunerat

02/12/2015

2 anys

No remunerat

02/12/2015

2 anys

No remunerat

02/12/2015

2 anys

No remunerat

02/12/2015

3 anys

D'acord a convocatòria

02/12/2015

3 anys

D'acord a convocatòria

02/12/2015

3 anys

D'acord a convocatòria

02/12/2015

3 anys

D'acord a convocatòria

02/12/2015

3 anys

D'acord a convocatòria

Braingaze, SL
Conveni específic de col∙laboració per al desenvolupament d'un projecte de recerca en el marc de la
convocatòria de Doctorat Industrial 2015

Enerbyte Smart Energy Solutions S.L.

Conveni específic de col∙laboració per al desenvolupament d'un projecte de doctorat industrial 2015 .
Simulacions Òptiques S.L
Conveni de col∙laboració per a la realització d'activitats solidàries de cooperació en el marc del Programa
UPC de Voluntariat TIC

Fundació Banc dels Aliments

Conveni de col∙laboració per a la realització d'activitats solidàries de cooperació en el marc del Programa
UPC de Voluntariat TIC

Fundació Privada Catalana Síndrome Down

Conveni de col∙laboració per a la realització d'activitats solidàries de cooperació en el marc del Programa
UPC de Voluntariat TIC

Fundació Servei Solidari per la Inclusió Social

Conveni de col∙laboració per a la realització d'activitats solidàries de cooperació en el marc del Programa
UPC de Voluntariat TIC

Associació Punt de Referència

Conveni específic de col∙laboració per al desenvolupament d'un projecte de recerca en el marc de la
convocatòria de Doctorat Industrial 2015

Fulgura, SL, Servei Meteorològic de Catalunya

Conveni específic de col∙laboració per al desenvolupament d'un projecte de recerca en el marc de la
convocatòria de Doctorat Industrial 2015

Termo fluids, SL

Conveni específic de col∙laboració per al desenvolupament d'un projecte de recerca en el marc de la
convocatòria de Doctorat Industrial 2015

Termo fluids, SL

Conveni específic de col∙laboració per al desenvolupament d'un projecte de recerca en el marc de la
convocatòria de Doctorat Industrial 2015

Termo fluids, SL

Conveni específic de col∙laboració per al desenvolupament d'un projecte de doctorat industrial 2015
FUNDACIO EURECAT i UPC

Conveni de col∙laboració per a la realització d'activitats solidàries i de cooperació en el marc del Programa
UPC de voluntariat TIC

Associació Estel Tàpia

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

Obra social de Sant Joan de Déu

Conveni específic de col∙laboració per al desenvolupament d'un projecte de doctorat industrial 2015

02/12/2015

2 anys

No remunerat

02/12/2015

2 anys

No remunerat

03/12/2015

3 anys

D'acord a convocatòria

FUNDACIO EURECAT
Conveni específic de col∙laboració per al desenvolupament d'un projecte de doctorat industrial 2015

Ledmotive Technologies, SL, Fundació Institut de Recerca en
Energia de Catalunya

03/12/2015

3 anys

D'acord a convocatòria

Conveni específic de col∙laboració per al desenvolupament d'un projecte de recerca en el marc de la
convocatòria de Doctorat Industrial 2015

Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya, Iquadrat
Informatica, SL

04/12/2015

3 anys

D'acord a convocatòria

Conveni de col∙laboració per regular les condicions de la vinculació a la UPC dels investigadors de la
BGSMath

11/12/2015

2 anys

No remunerat

Centre de Recerca Matemàtica
11/12/2015

1 any

6.000 €

Conveni de col∙laboració per regular el patrocini del Concurs de la Carpeta UPC

Reial Automòvil Club de Catalunya (RACC)
15/12/2015

31/12/2016

1.476,00 €

15/12/2015

2 anys

Lloguer i serveis segons tarifes
aprovades pel CG

15/12/2015

31/12/2016

1.476,00 €

18/12/2015

Condicionada

No remunerat

18/12/2015

3 anys

D'acord a convocatòria

19/12/2015

4 anys

35% despeses

Conveni de col∙laboració per a la realització de l’enquesta de satisfacció de graduats i graduades
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
universitaris.
(AQU Catalunya)

22/12/2015

Condicionada

No remunerat

Addenda al conveni de 24 de novembre de 2014 en relació al desenvolupament del Programa 2012‐2014
del Campus Diagonal‐Besòs, per regular el finançament de l'equipament de laboratori i mobiliari de l'Edifici
A
Consorci Escola Industrial de Barcelona

22/12/2015

Any 2015

1.900.000 €

23/12/2015

31/12/2016

Despesa 100.000

31/12/2015

30/06/2016

28.373,43 €

CONTRACTE PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE FOMENT DE LES VOCACIONS CIENTÍFIQUES I
TECNOLÒGIQUES DURANT L’ANY 2016

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

BARCELONA ACTIVA SAU SPM, DARES TECHNOLOGIC, S.L.
Acord local marc d'incubació per a la participació al programa ESA BIC Barcelona
Conveni específic per al desenvolupament de projectes de foment de les vocacions científiques i
tecnològiques durant l'any 2016

Ajuntament de El Prat de Llobregat

Collaboration Agreement for the beta installation, use, test and support of certain productes

Cisco International Limited

Conveni específic de col∙laboració per al desenvolupament d'un projecte de recerca en el marc de la
convocatòria de Doctorat Industrial 2015

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Conveni de gestió i de finançament de les despeses ordinaries de funcionament de la Biblioteca del Campus
Universitari de Manresa (BCUM)

Acord de modificació i pròrroga de l'escàrrec de gestió subscrit en data 25 d'octubre de 2012

Ajuntament de Manresa, Fundació Universitaria del Bages

Fundació b‐TEC Barcelona Innovació Tecnològica

Pròrroga del conveni marc de col∙laboració de 29 d'abril de 2014 per a la cessió del secretariat de la GUNI a
l'ACUP
Associació Cataluna d'Universitats Públiques

Annex 1 al Conveni ‐ Conveni marc de col∙laboració per promoure un conjunt d’activitats dirigides a la
recerca, la creació d’estudis de màster i la promoció de la mobilitat dels estudiants del Grau de Ciències
Culinàries i Gastronòmiques.

D'acord a conveni
Universitat de Barcelona, AgroParisTech

D'acord a conveni

No remunerat

ANNEX 2

OBJECTE DEL CONVENI

PARTS SIGNANTS

DATA CONVENI

VIGÈNCIA

VALORACIÓ ECONÒMICA

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

01/01/2015

31/12/2019

No remunerat

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

European Space Agency

01/01/2015

31/12/2016

140.000,00 €

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

Mecalux, S.A.

01/01/2015

31/12/2015

26.667,00 €

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

Institut Català de l'Energia

01/01/2015

31/12/2015

13.223,14 €

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

Ramon Pujals Cavallé, S.L.

01/01/2015

31/12/2015

3.000,00 €

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

Fundació Catalunya‐ La Pedrera

01/01/2015

31/07/2015

8.265,00 €

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

Centre Tecnològic de Telecomunicacions
de Catalunya

01/01/2015

31/12/2015

19.300,00 €

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

Mecalux, S.A.

01/01/2015

31/12/2015

56.500,00 €

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

01/01/2015

30/04/2015

35.000,00 €

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

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.

01/01/2015

31/07/2015

19.000,00 €

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

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.

01/01/2015

31/07/2015

16.000,00 €

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

01/01/2015

31/12/2017

78.900,00 €

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

Trescal España de Metrología, S.L.U.

01/01/2015

31/12/2016

16.681,86 €

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

Gas Natural Fenosa Generación, S.L.U.

07/01/2015

31/12/2015

19.000,00 €

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

Comercialització de Calç, S.L.

07/01/2015

07/01/2016

3.645,20 €

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

07/01/2015

19/04/2015

27.500,00 €

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

15/01/2015

19/03/2015

5.200,00 €

15/01/2015

15/03/2016

13.900,00 €

Barcelona de Serveis Municipals, S.A.

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

Conveni Marc per a la realització d'activitats conjuntes.

Asociación Española de Optometristas Unidos

16/01/2015

15/01/2018

No remunerat

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

Kao Corporation, S.A.

19/01/2015

30/06/2015

13.422,00 €

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

Igcar Chemicals, S.L.

19/01/2015

31/05/2015

4.510,00 €

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

AQUALOGY Soluciones y Tecnologías del Agua S.L.

20/01/2015

19/01/2016

No remunerat

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

29/01/2015

13/03/2015

70.000,00 €

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

Easy Tech Global, S.L.

30/01/2015

31/07/2015

8.000,00 €

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

Grupo Componentes Vilanova, S.L.

30/01/2015

31/12/2016

20.000,00 €

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

The Backpacker Spot, S.L.

01/02/2015

31/10/2015

2.010,00 €

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

Politecnico di Milano

01/02/2015

30/04/2015

9.050,00 €

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

Institut d'Investigacions Biomèdiques
Agustí Pi i Sunyer

01/02/2015

31/05/2015

6.000,00 €

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

Calaf Trenching, S.L.

02/02/2015

23/02/2015

1.200,00 €

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

noNO3 Water Solutions, S.L.

02/02/2015

03/07/2015

3.750,40 €

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

ATLL Concessionària de Generalitat de Catalunya, S.A.

02/02/2015

31/12/2015

17.910,00 €

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

Soria Natural, S.A.

02/02/2015

28/02/2015

10.473,60 €

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

Ajuntament de Cànoves i Samalús

04/02/2015

03/02/2019

No remunerat

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

SGS ICS Ibérica, S.A.

05/02/2015

04/02/2016

No remunerat

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

BKW Energie, AG

08/02/2015

08/05/2015

25.200,00 €

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

10/02/2015

10/02/2016

26.000,00 €

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

Agencia de Certificación en Innovación Española

15/02/2015

15/02/2016

No remunerat

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

Cerámica Elías, S.A.

15/02/2015

15/05/2016

8.500,00 €

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

16/02/2015

15/02/2016

25.000,00 €

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

20/02/2015

20/02/2018

No remunerat

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

20/02/2015

19/05/2015

7.500,00 €

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

Ajuntament de Sant Cugat del Vallés

20/02/2015

31/12/2015

41.312,27 €

Partnership contract for Water &Energy Advanced Management for irrigation.

Adasa Sistemas, S.A.

27/02/2015

31/05/2016

30.000,00 €

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

DNV GL Business Assurance España, S.L.

01/03/2015

28/02/2015

No remunerat

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

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

01/03/2015

29/02/2016

156.666,00 €

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

Centrale Innovation (Groupe des Écoles Centrales)

01/03/2015

31/05/2015

30.000,00 €

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

Buienalarm, B.V.

01/03/2015

16/03/2015

4.000,00 €

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

01/03/2015

31/03/2016

25.000,00 €

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

Beijing Victory Star Architecture & civil engineering
design co. ltd

01/03/2015

31/05/2015

9.000,00 €

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

Dextra Global, S.L.

01/03/2015

01/03/2017

60.000,00 €

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

Consorci Centre d’Innovació del Transport

03/03/2015

30/06/2015

26.000,00 €

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

Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa
i Coneixement

03/03/2015

31/12/2015

29.085,00 €

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

Suministradora de Ascensores, S.A.

05/03/2015

04/03/2017

70.000,00 €

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

Eptisa Servicios de Ingeniería, S.L.

09/03/2015

15/04/2015

9.883,00 €

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

Estel, S.L.

09/03/2015

29/06/2015

6.000,00 €

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

Universidad de Zaragoza

10/03/2015

09/03/2020

No remunerat

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

10/03/2015

10/10/2017

75.000,00 €

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

Suministradora de Ascensores, S.A.

11/03/2015

10/03/2017

35.000,00 €

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

Institut de Cultura de Barcelona

12/03/2015

13/11/2015

2.000,00 €

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

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

12/03/2015

02/04/2015

8.000,00 €

Contrato de colaboración PAdES Plugtest

European Telecommunications Standards Institute

15/03/2015

30/06/2015

9.000,00 €

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

Escofet 1886, S.A.

16/03/2015

15/09/2015

30.000,00 €

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

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

16/03/2015

30/10/2015

8.500,00 €

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

Clúster de Seguretat Contra Incendis

18/03/2015

18/03/2020

No remunerat

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

Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental
de Cantabria

18/03/2015

17/03/2020

No remunerat

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

19/03/2015

19/05/2015

5.000,00 €

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

20/03/2015

23/02/2017

15.000,00 €

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

Girbau, S.A.

20/03/2015

31/12/2016

95.201,00 €

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

Seguros Catalana Occidente S.A. de
Seguros y Reaseguros

25/03/2015

31/12/2020

61.800,00 €

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

25/03/2015

25/03/2018

57.632,00 €

Conveni de col∙laboració neurotraining.

Fundació Institut Guttmann

26/03/2015

05/05/2031

No remunerat

Convenio de colaboración para la formación y capacitación del personal.

Unión Cultural Latinoamericana

27/03/2015

26/03/2020

No remunerat

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

27/03/2015

31/12/2016

No remunerat

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

Universitat Internacional de Catalunya

27/03/2015

01/07/2015

24.793,39 €

Contrato de colaboración para el desarrollo del proyecto PEGASO.

Asociación de Investigación y Cooperación
Industrial de Andalucía

01/04/2015

01/04/2017

45.000,00 €

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

Ajuntament de El Morell

01/04/2015

31/12/2015

15.100,00 €

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

Vias y Construcciones, S.A.

09/04/2015

08/04/2017

51.863,36 €

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

DropSens, S.L.

10/04/2015

30/04/2034

No remunerat

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

13/04/2015

31/12/2015

13.300,00 €

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

Clínica Corachan, S.A.

14/04/2015

31/12/2015

10.000,00 €

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

Barcelona Supercomputing Center

14/04/2015

30/11/2015

32.416,85 €

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

SBS Seidor, S.L.

15/04/2015

15/04/2016

124.312,00 €

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

Promociones, Management y Coordinación, S.L.

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

Carril Instruments, S.L.

15/04/2015

30/06/2015

17.500,00 €

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

European Telecommunications Standards Institute

15/04/2015

30/08/2015

7.200,00 €

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

CGR Europa, S.L.

20/04/2015

20/06/2015

12.500,00 €

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

Agència de Desenvolupament del Berguedà

20/04/2015

31/12/2015

1.500,00 €

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

Fundació IC3

21/04/2015

30/04/2016

8.264,46 €

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

23/04/2015

23/04/2017

No remunerat

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

COMSA S.A.

30/04/2015

31/12/2015

9.110,00 €

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

Venair Ibérica, S.A.U.

30/04/2015

10/07/2015

2.869,00 €

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

Dasel Tecnología y Sistemas, S.L.

01/05/2015

31/07/2015

7.538,00 €

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

RDMES Technologies, S.L.

01/05/2015

31/12/2017

27.500,00 €

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

Corporación Química VHEM, S.L.

01/05/2015

31/12/2018

24.805,00 €

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

01/05/2015

30/04/2016

18.893,00 €

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

05/05/2015

04/05/2018

80.000,00 €

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

06/05/2015

05/05/2018

No remunerat

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

La Farga Rod, S.L.U.

06/05/2015

05/05/2015

42.000,00 €

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

Lligats Metal∙lics, S.L.

06/05/2015

06/08/2015

18.000,00 €

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

Consejo Regulador del Cava

10/05/2015

31/12/2015

7.723,57 €

European Crop Protection Association

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

11/05/2015

10/07/2015

9.360,00 €

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

Procon Systems, S.A.

12/05/2015

11/05/2018

65.000,00 €

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

Ajuntament de Vilasar de Dalt

14/05/2015

14/05/2018

No remunerat

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

Smart Engineering, S.L.

14/05/2015

13/05/2016

19.500,00 €

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

Smart Engineering, S.L.

15/05/2015

14/05/2016

25.600,00 €

Conveni Marc per a la realització d'activitats conjuntes.

El Món Dolç de Claudia, S.L.

18/05/2015

17/05/2016

No remunerat

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

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

20/05/2015

15/12/2015

11.000,00 €

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

Modpow, S.L.

21/05/2015

11/05/2015

3.375,12 €

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

Kliu Solutions, S.L.

26/05/2015

26/05/2016

No remunerat

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

Universitat de Girona

26/05/2015

31/12/2015

No remunerat

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

28/05/2015

28/09/2015

280,00 €

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

Consorci Centre d’Innovació del Transport

31/05/2015

31/12/2015

16.338,00 €

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

Barcelona Regional. Agència de
Desenvolupament Urbà

01/06/2015

31/07/2015

14.573,00 €

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

Laboratorios Salvat, S.A.

01/06/2015

31/05/2016

60.000,00 €

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

Sofamel, S.L.

01/06/2015

31/05/2016

18.240,00 €

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

Miguel Torres, S.A.

01/06/2015

01/11/2015

No remunerat

Contrato de colaboración en MLF Medida del latido fetal

BCB Informática y Control, S.L.

01/06/2015

31/12/2015

75.000,00 €

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

Visiometrics, S.L.

01/06/2015

31/07/2036

No remunerat

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

Visiometrics, S.L.

01/06/2015

04/05/2034

No remunerat

02/06/2015

31/12/2015

8.000,00 €

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

Conveni Marc per a la realització d'activitats conjuntes.

Instituto de Investigación en Atenció Primària
Jordi Gol

03/06/2015

03/06/2019

No remunerat

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

Instituto de Investigación en Atenció Primària
Jordi Gol

03/06/2015

31/12/2025

10.000,00 €

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

Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas

08/06/2015

07/06/2020

No remunerat

Contracte de col∙laboració per a oferir demostradors virtuals.

Fundació Centre Docent Sant Joan de Déu

08/06/2015

08/08/2015

2.900,00 €

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

ALSTOM Transporte, S.A.

15/06/2015

15/09/2015

18.000,00 €

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

Suministros Arsam, S.A.

15/06/2015

29/02/2016

19.890,00 €

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

Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals

30/06/2015

30/06/2018

No remunerat

Partnership contract for a technical support.

Sitex 45, S.R.L.

01/07/2015

31/08/2015

4.125,00 €

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

Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones

01/07/2015

30/11/2016

24.000,00 €

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

Fundació i2CAT

01/07/2015

31/12/2015

14.336,00 €

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

Institut de Recerca en Energia de Catalunya

01/07/2015

31/12/2015

8.000,00 €

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

Volkswagen, AG

01/07/2015

28/01/2016

24.150,00 €

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

IRIDEON, S.L.

04/07/2015

04/01/2016

10.000,00 €

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

Associació Nuclear ASCO‐VANDELLOS II

06/07/2015

30/06/2015

18.350,00 €

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

Volkswagen, AG

08/07/2015

31/12/2015

50.000,00 €

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

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

10/07/2015

09/07/2018

No remunerat

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

Fundació El Redós de Sant Josep i Sant Pere

15/07/2015

14/07/2017

No remunerat

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

Fundació Bosch i Gimpera

15/07/2015

15/11/2015

80.000,00 €

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

16/07/2015

30/01/2016

14.000,00 €

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

José María Peres Mir

16/07/2015

16/12/2015

4.629,40 €

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

Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)

17/07/2015

16/07/2020

No remunerat

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

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura

21/07/2015

31/12/2015

16.528,93 €

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

Fundació Casa d’Empara

24/07/2015

23/07/2017

No remunerat

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

Sealed, S.P.L.R

25/07/2015

31/01/2016

9.800,00 €

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

28/07/2015

30/06/2016

37.100,00 €

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

Europerfil, S.A.

28/07/2015

16/06/2028

No remunerat

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

Sergi Pransi Palos

01/08/2015

31/07/2018

7.680,00 €

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

European Telecommunications Standards Institute

05/08/2015

30/11/2015

11.400,00 €

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

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

01/09/2015

01/09/2018

No remunerat

Cooperation agreement to develop joint academic activities.

University Warmia and Mazury

01/09/2015

01/09/2020

No remunerat

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

Consorci Sanitari de Terrassa.

01/09/2015

31/08/2017

No remunerat

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

Oxford University Centre for the Environment

01/09/2015

31/01/2019

327.665,00 €

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

01/09/2015

31/12/2015

1.850,00 €

Partnership contract in the framework of Car Cabin Climatisation Project.

Volkswagen, AG

01/09/2015

31/12/2015

45.000,00 €

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

Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques

01/09/2015

31/12/2015

11.000,00 €

Partnership contract on optical communications.

Stanford University

01/09/2015

31/12/2016

18.240,00 €

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

01/09/2015

31/08/2019

36.595,00 €

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

Universidad de los Andes

04/09/2015

04/09/2016

34.866,27 €

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

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

07/09/2015

07/01/2016

25.000,00 €

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

Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.

14/09/2015

13/09/2018

37.855,50 €

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

Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD)

15/09/2015

15/09/2016

6.000,00 €

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

15/09/2015

31/05/2015

42.000,00 €

Partnership contrac for Semi‐Automatic Neuron Reconstruction in CATMAID.

Howard Hughes Medical Institute

15/09/2015

15/09/2016

61.000,00 €

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

Guanes Apa, S.L.P.

15/09/2015

15/09/2018

18.100,00 €

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

Ajuntament de Vilassar de Dalt

16/09/2015

15/09/2018

No remunerat

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

Volkswagen, AG

16/09/2015

24/02/2016

20.000,00 €

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

17/09/2015

31/12/2015

9.150,00 €

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

17/09/2015

31/12/2015

3.000,00 €

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

Confederación Hidrogràfica del Ebro

17/09/2015

30/11/2015

17.231,40 €

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

Plataforma Oceánica de Canarias

21/09/2015

31/12/2015

40.800,00 €

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

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor

28/09/2015

27/09/2016

No remunerat

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

Welding Alloys España, S.A.

28/09/2015

27/09/2021

56.000,00 €

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

Generalitat de Catalunya‐. Departament d'Empresa i Coneixement

29/09/2015

31/12/2015

9.282,81 €

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

HAINAN, S.L.

01/10/2015

30/04/2016

7.500,00 €

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

Institut de Tecnologia de la Construcció

01/10/2015

28/02/2016

46.500,00 €

Contrato de colaboración para un análisis técnico congreso Tokio 2015.

International Union of Railways

01/10/2015

01/02/2016

25.000,00 €

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

Verbio Technologies, S.L.

01/10/2015

31/12/2016

66.000,00 €

Contrato de colaboración para la comercialización de licencias.

Roig & Tres Consulting Group, S.A.

01/10/2015

30/09/2017

25.000,00 €

Conveni Marc per a la realització d'activitats conjuntes.

Fundació Institut Guttmann

05/10/2015

05/10/2016

No remunerat

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

Ajuntament de les Borges Blanques

05/10/2015

05/05/2016

11.960,00 €

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

Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat

06/10/2015

31/10/2015

14.000,00 €

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

Ajuntament Pont de Vilomara i Rocafort

09/10/2015

08/10/2019

No remunerat

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

Forestal Catalana, S.A.

14/10/2015

13/04/2016

5.505,06 €

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

Pranan Technologies, S.L.

15/10/2015

15/07/2016

5.000,00 €

Conveni Marc per a la realització d'activitats conjuntes.

Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas

16/10/2015

16/10/2019

No remunerat

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

Consejo de Seguridad Nuclear

16/10/2015

15/10/2019

264.462,81 €

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

Diputació de Barcelona

20/10/2015

30/09/2016

12.021,60 €

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

Diputació de Barcelona

21/10/2015

20/10/2016

17.500,00 €

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

UTE EBRE Flix

21/10/2015

15/11/2015

35.000,00 €

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

Zanini Auto Grup, S.A.

01/11/2015

31/10/2016

21.000,00 €

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

Ajuntament de Lliçà de Munt

02/11/2015

28/02/2016

17.875,20 €

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

European Organisation for the Exploitation
of Meteorological Satellites

03/11/2015

02/11/2016

107.950,00 €

Partnership contract for the development and procurement of IMBU.

INDRA Sistemas, S.A.

04/11/2015

15/05/2017

84.390,00 €

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

Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita

09/11/2015

09/11/2015

5.500,00 €

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

Universidade Estadual Paulista

11/11/2015

11/11/2020

No remunerat

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

Universidade Estadual Paulista

11/11/2015

11/11/2020

No remunerat

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

Confederación Hidrográfica del Ebro

11/11/2015

15/12/2015

17.405,00 €

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

Sazek Consultores, S.L.

15/11/2015

31/01/2016

16.528,92 €

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

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Gobierno de
España.

16/11/2015

10/12/2015

58.500,00 €

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

Asociación LAAFI España

16/11/2015

30/04/2016

5.495,87 €

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

Azimut 360, S.C.C.L.

19/11/2015

18/08/2016

1.202,00 €

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

Gothsland Art i Cultura, S.L.

20/11/2015

19/11/2018

No remunerat

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

Ugiat Technologies, S.L.

21/11/2015

20/02/2016

8.250,00 €

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

30/11/2015

30/11/2025

No remunerat

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

Norwegian Quality Seafood, A.S.

30/11/2015

31/12/2016

9.000,00 €

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

Diputació de Barcelona

01/12/2015

31/12/2015

No remunerat

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

01/12/2015

29/02/2016

114.911,00 €

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

01/12/2015

30/11/2019

108.128,00 €

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

01/12/2015

30/11/2017

92.000,00 €

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

UTE EBRE Flix

01/12/2015

22/12/2015

9.230,00 €

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

Dares Technology, S.L.

01/12/2015

30/11/2030

No remunerat

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

Fundació Centre Tecnològic Manresa

02/12/2015

30/06/2017

37.500,00 €

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

SONSETC Making Sense of Sounds, S.L.

03/12/2015

31/12/2015

100.000,00 €

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

Junta Constructora Temple Expiatori de la
Sagrada Família

04/12/2015

04/03/2018

1.299.917,10 €

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

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

10/12/2015

09/12/2017

No remunerat

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

Conceptum Spain, S.L.

16/12/2015

16/12/2017

No remunerat

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

Research and Development in Aerospace, GmbH

16/12/2015

15/02/2017

95.000,00 €

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

Skolkovo Institute of Science and Technology

21/12/2015

20/04/2016

4.903,39 €

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

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

24/12/2015

30/06/2016

13.277,00 €

Partneship contract for the design and instruction of a comprehensive training program on radar meteorology. Vaisala, O.Y.J.

29/12/2015

28/04/2016

20.740,50 €

Partnership contract for rural water supply and sanitation information system.

30/12/2015

30/12/2016

97.286,20 €
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