RATIFICACIÓ DE CONVENIS
Acord del Consell de Govern de 27 d’abril del 2022
Convenis de col·laboració institucional
Acord marc signat el 4 de maig del 2021 entre la UPF i la Fundació Banc del
Aliments de col·laboració en accions o projectes de caire social, formatiu,
divulgatiu i d’interès comú adreçades a la comunitat universitària. (Conveni_1)
Conveni de col·laboració signat el 18 de maig del 2021 entre la UPF i el CREI per
a la contractació conjunta de serveis d’auditoria econòmica dels comptes anuals i
d’elaboració dels estats financers consolidats. (Conveni_2)
Protocol de contractació conjunta signat el 21 de maig del 2021 entre la UPF i el
CSIC per a la redacció del projecte d’execució d’obres i direcció per a la construcció
de 2 edificis en els terrenys de l’antic Mercat del Peix. (Conveni_3)
Acord Marc signat el 19 de novembre del 2021 entre la Fundación Foros de la
Concordia i la UPF per desenvolupar programes de col·laboració i d'estudis
conjunts i l’intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, formació
d'estudiants, divulgació i investigació. (Conveni_4)
Conveni Marc de col·laboració signat el 13 de desembre del 2021 entre el Consell
de l’Advocacia Catalana, la UPF, el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya,
la Comissió Jurídica Assessora, el Consell dels Il·lustres Col·legis de Procuradors
dels Tribunals de Catalunya, el Consell de Col·legis de Graduats Socials de
Catalunya, el Col·legi Notarial de Catalunya, Registradors de Catalunya, la Societat
Catalana de d’Estudis Jurídics, Alter Mútua de Previsió Social dels Advocats de
Catalunya, el Consell General d’Andorra, el Col·legi Oficial d’Advocats d’Andorra
i la Universitat d’Andorra amb la finalitat d’impulsar conjuntament el
“Compendium.cat, portal de recursos de llenguatge jurídic català”. (Conveni_5)
Acord Marc signat el 10 de gener del 2022 entre la UPF i l’Ateneu Universitari Sant
Pacià per a fomentar activitats acadèmiques conjuntes i col·laborar en el marc dels
interessos comuns d’ambdues institucions. (Conveni_6)
Conveni signat el 19 de gener del 2022 entre la UPF i Galaxia Gutemberg, SL de
col·laboració en l’organització del Premi d’Assaig Eugenio Trías. (Conveni_7)
Conveni signat el 25 de gener del 2022 entre el Departament de Recerca i
Universitats, el Departament de Salut, la UB, la UAB, la UPC, la UPF, la UdL, la
UDG, la URV, la UOC, la URL, la UVic-UCC, la UIC i la UAO-CEU per finançar
els premis als millors treballs de final de grau i als millors treballs de final de màster
en l’àmbit dels hàbits saludables. (Conveni_8)
Addenda, signada l’1 de febrer del 2022, al conveni de col·laboració signat el 31 de
desembre del 2020 entre l’Agència de Salut Pública de Barcelona, la UPF, la

Fundació Privada IS Global i el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona per a la
formació de metges especialistes en Medicina Preventiva i Salut Pública.
(Conveni_9)
Addenda, signada el 22 de febrer del 2022, al conveni de col·laboració signat el 25
de maig del 2018 entre l’AQU Catalunya, la UPF i la Fundació Institut d’Educació
Contínua (titular de la BSM) pel qual es concreta la metodologia d’avaluació de
l’activitat investigadora (per períodes de 6 anys) del seu personal docent i/o
investigador doctor. (Conveni_10)
Conveni de col·laboració signat el 24 de febrer del 2022 entre l’AQU Catalunya, la
UPF i el seu Consell Social per a la realització i finançament de l’estudi de la
inserció de les persones titulades en el món laboral 2023. (Conveni_11)
Conveni de col·laboració signat el 8 de març del 2022 entre l’AQU Catalunya, la
UPF i l’ESCI per a la realització i finançament de l’estudi de la inserció de les
persones titulades en el món laboral 2023. (Conveni_12)
Conveni de col·laboració signat el 23 de març del 2022 entre la UPF i l’Associació
Coravis per tal de fomentar la sensibilització i el voluntariat social de la comunitat
universitària en diversos projectes adreçats a col·lectius desafavorits. (Conveni_13)
Conveni de col·laboració signat el 5 d’abril del 2022 entre l’AQU Catalunya, la
UPF i el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (titular de l’EUIM) per a la
realització i finançament de l’estudi de la inserció de les persones titulades en el
món laboral 2023. (Conveni_14)
Conveni signat el 6 d’abril del 2022 entre la UPF, la Fundació Institut d’Educació
Contínua i el Consorci Escola Superior de Comerç Internacional de col·laboració
en el marc del management i àrees de coneixement afins. (Conveni_15)
Conveni de col·laboració signat el 7 d’abril del 2022 entre l’AQU Catalunya, la
UPF i la Fundació Institut d’Educació Contínua (titular de la BSM) per a la
realització i finançament de l’estudi de la inserció de les persones titulades en el
món laboral 2023. (Conveni_16)

Convenis de col·laboració acadèmica
Conveni signat el 8 de març del 2022 entre la UPF i la Fundació Privada Universitat
Catalana d’Estiu per al reconeixement de crèdits per activitats universitàries.
Convenis de col·laboració en estudis de postgrau
Conveni signat el 31 de gener del 2022 entre l’Institut d’Investigació en Atenció
Primària Jordi Gol i la UPF per col·laborar en activitats de formació en salut
pública.

Convenis de col·laboració amb entitats estrangeres
Addenda, signada el 30 de desembre del 2021, al conveni signat el 20 de desembre
del 2018 entre la UPF i la Universitat de Stirling (Regne Unit) de col·laboració per
la consecució d’un títol conjunt de màster universitari.
Conveni signat el 11 de gener del 2022 entre la UPF i la City University of Hong
Kong (Xina) d’intercanvi d’estudiants.
Acord Marc signat el 18 de gener del 2022 entre la UPF i la University of
Technology, Sidney (Austràlia) de col·laboració en àrees d’interès comú.
Conveni signat el 18 de gener del 2022 entre la UPF i la University of Technology,
Sidney (Austràlia) d’intercanvi d’estudiants.
Acord Marc signat el 26 de gener del 2022 entre la UPF i l’Institute of Archaeology
of the Czech Academy of Sciences, Prague (República Txeca) de col·laboració en
àrees d’interès comú.
Acord Marc signat el 26 de gener del 2022 entre la UPF i la Universitat de Guam
(EUA) de col·laboració en àrees d’interès comú.
Conveni signat el 2 de febrer del 2022 entre la UPF i la Pontifícia Universitat
Catòlica de Xile (Xile) d’intercanvi d’estudiants.
Conveni signat el 15 de febrer del 2022 entre la UPF i la Universitat del Rosario
(Colòmbia) d’intercanvi d’estudiants.
Addenda, signada el 15 de febrer del 2022, al conveni signat el 13 de juliol del 2018
entre la UPF i la Universitat de Hong Kong (Xina) d’intercanvi d’estudiants.
Conveni signat el 22 de febrer del 2022 entre la UPF i la Universitat Estatal de
Michigan (EUA) d’intercanvi d’estudiants.
Addenda, signada el 23 de febrer del 2022, al conveni signat el 2 de setembre del
2015 entre la UPF i la Universitat de Waseda (Japó) d’intercanvi d’estudiants.
Acord marc signat el 2 de març del 2022 entre la Universitat Johns Hopkins (EUA),
la UPF i la Fundació IDEC de col·laboració en àrees d’interès comú.

