RATIFICACIÓ DE CONVENIS
Acord del Consell de Govern de 15 de desembre del 2010
Convenis de col·laboració institucional
Acord de col·laboració signat l’1 d’octubre del 2010 entre el Departament de
Governació i Administracions Públiques i la UPF per a l’adquisició de la condició de
centre col·laborador de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i
la comunicació.
Conveni de col·laboració signat el 14 d’octubre del 2010 entre l’Instituto de Salut
Carlos III, la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, la Fundació
Privada Centre de Regulació Genòmica, la Fundación de la Comunidad Valenciana
Centro de Investigación Príncipe Felipe, la Fundació Privada institut de Recerca
Biomèdica, la Universidad de Málaga, el Barcelona Supercomputing Center-Centre
Nacional de Supercomputació, l’Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones
Científicas i la UPF per a la creació de la “Plataforma en Red de Bioinformática Carlos
III (INB-ISCIII)”
Protocol d’intencions signat el 18 d’octubre del 2010 entre la UAB, la UPC, la UPF, la
Unió de Federacions Esportives de Catalunya, el Fútbol Club Barcelona, l’Associació
Esportiva Catalunya Esportistes d’Alt Nivell i la Indescat per impulsar projectes
d’estudis universitaris en l’àmbit de l’esport.
Conveni signat el 3 de novembre del 2010 entre el Departament d’Economia i
Finances, l’Obra Social “La Caixa” i la UPF per a la creació d’un centre de recerca
d’excel·lència en economia política i governança.
Addenda, al conveni marc d’1 d’agost del 2003, signada el 10 de novembre del 2010
entre el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, les universitats públiques
catalanes i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per la que
es prorroga la primera fase del Pla Jaume Serra Húnter de professorat contractat
permanent.
Conveni marc de col·laboració signat el 18 de novembre del 2010 entre la UPF i
l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona amb l’objectiu d’establir un marc de
col·laboració en matèria d’investigació en imatge mèdica.
Convenis de col·laboració en estudis de postgrau
Conveni específic de col·laboració interuniversitària signat el 30 de setembre del 2010
entre la UAB, la UdG i la UPF per a la realització conjunta del Màster Universitari en
Filosofia Analítica.
Conveni signat el 15 de novembre del 2010 entre Merck Sharp & Dohme de España,
SA i la UPF per a col·laborar amb el Màster Universitari de Salut Pública.
Convenis de col·laboració amb entitats estrangeres
Conveni Marc signat el 10 de juny del 2010 entre la Universitat Cheikh Anta Diop de
Dakar (Senegal) la Universitat Yaoundé I (Camerun), la Universitat d'Antananarivo
(Madagascar), la URV, la UB, la UPF, la UdL i la URL per a la col·laboració en el
marc de la recerca, de l’educació i de la formació.
Conveni signat el 18 de novembre del 2010 entre la UPF i l’École de Gouvernance et
d’Économie de Rabat (Marroc) d’intercanvi d’estudiants.

