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Autoritat de Transport Metropolità - ATM Conveni 12/01/2021
L'objecte d'aquest conveni és establir un marc de col·laboració per 
a la cessió de dades a la FUOC sobre la distribució urbana de 
mercaderies (DUM) de la base de dades de l'ATM.

Departamento de Educación del Gobierno de 
Navarra Conveni 15/01/2021

Les pràctiques d'estudiants es faran als centres docents 
reconeguts com a centres de pràctiques mitjançant l'Ordre foral 
170/2009 (BON núm. 141 de 16 de novembre de 2009) i la 
Resolució 418/2010 (BON núm. 152 de 15 de desembre de 2010).

Departament d'Interior Conveni 18/01/2021

L'objecte d'aquest conveni és establir les condicions sobre les 
quals s'han de desenvolupar les pràctiques acadèmiques externes 
que els estudiants del grau de Criminologia de la UOC duguin a 
terme per formar-se al Departament d'Interior.

Consejo General de la Abogacía (CGAE) Conveni 01/02/2021
L'objecte d'aquest acord és establir un marc d'actuació per a la 
col·laboració entre la UOC i el CGAE en el desenvolupament 
d'activitats d'interès mutu per a totes dues parts.

Consejo General de la Abogacía (CGAE) Addenda 01/02/2021
L'objecte d'aquesta addenda és establir les condicions en les quals 
s'han de desenvolupar les activitats de pràctiques dels estudiants 
de la UOC al CGAE, segons la modalitat prevista: presencial.

Centre d'Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada - Departament de Justícia i  
Interior - Generalitat de Catalunya

Conveni 05/02/2021
D'acord amb el règim que preveu el Reial decret 592/2014, d'11 de 
juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels 
estudiants universitaris.

Ayuntamiento de Estepona Conveni 05/02/2021

L'objecte d'aquest conveni marc és la col·laboració entre la UOC i 
l'Ajuntament d'Estepona per establir les condicions en què s'han de 
desenvolupar les activitats de pràctiques d'estudiants de la UOC a 
l'Ajuntament d'Estepona.

Universitat Rovira i Virgili - URV Addenda 08/02/2021

L'objecte d'aquesta addenda és establir les condicions de 
col·laboració entre les dues universitats per a l'assignació temporal 
de professorat o personal tècnic de la URV a la UOC per 
desenvolupar tasques de consultoria i tutoria.

Institut català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) Conveni 09/02/2021

L'objecte d'aquest conveni marc és la col·laboració entre la UOC i 
l'ICAC per establir les condicions en què s'han de desenvolupar les 
activitats de pràctiques dels estudiants de la UOC a l'ICAC, segons 
la modalitat prevista: presencial i virtual.

Universidad Continental de Perú - UC Addenda 16/02/2021
L'objecte d'aquesta addenda és establir les condicions en les quals 
es durà a terme la mobilitat d'estudiants entre totes dues 
universitats.

Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron 
Institut de Recerca (VHIR) Conveni 19/02/2021

L'objecte d'aquest conveni és establir un marc d'actuació per a la 
col·laboració entre la UOC i el VHIR en el desenvolupament 
d'activitats d'interès mutu per a les dues parts en l'àmbit de 
l'R+D+I+T.

Universitat Autònoma de Barcelona - UAB Conveni 22/02/2021 ERASMUS+ KA2 PROJECT "Promoting students' successful 
trajectories in Higher Education Institutions".

Univeristé de Bourgogne Conveni 22/02/2021 Project "Promoting studient's successful trajectories in Higher 
Education Institutions (face-to-face and online)".

Universitat de Barcelona - UB Conveni 24/02/2021

L'objecte d'aquest conveni és donar continuïtat a la col·laboració 
en la coedició de la revista BiD i formalitzar la incorporació de la 
UOC com a coeditora i encarregada de la publicació de la revista 
esmentada.

Universitat de les Illes Balears - UIB Addenda 25/02/2021

L'objecte d'aquesta addenda és establir les condicions de 
col·laboració entre les dues universitats per a l'assignació temporal 
de professorat o personal tècnic de la UIB a la UOC per 
desenvolupar tasques de consultoria i tutoria.

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) Conveni 25/02/2021
The purpose of this agreement is to establish a framework for 
partnership between the UOC and UFJF on the development of 
activities of mutual interest to both parties.

Transports Metropolitans de Barcelona 
(TMB) Conveni 02/03/2021

L'objecte d'aquest acord és establir un marc d'actuació per a la 
col·laboració entre la UOC i TMB en el desenvolupament 
d'activitats d'interès mutu per a les dues parts.

Transports Metropolitans de Barcelona 
(TMB) Addenda 02/03/2021

La UOC i TMB acorden facilitar l'accés als estudis universitaris 
oficials i propis de la UOC, així com als programes formatius 
comercialitzats per les empreses que formen part del grup 
empresarial de la UOC, a professionals vinculats a TMB.

Gerència Territorial de la Catalunya Central 
de l'Institut Català de la Salut (GTCC de 
l'ICS)

Conveni 03/03/2021
L'objecte d'aquest acord és establir un marc d'actuació per a la 
col·laboració entre la UOC i la GTCC de l'ICS en el 
desenvolupament d'activitats d'interès mutu per a les dues parts.



Gerència Territorial de la Catalunya Central 
de l'Institut Català de la Salut (GTCC de 
l'ICS)

Addenda 03/03/2021
L'objecte d'aquesta addenda és establir les condicions en les quals 
s'han de desenvolupar les activitats de pràctiques dels estudiants 
de la UOC a la GTCC de l'ICS.

Universitat Politècnica de Catalunya - UPC Addenda 10/03/2021

L'objecte d'aquesta addenda és establir les condicions de 
col·laboració entre les dues universitats per a l'assignació temporal 
de professorat o personal tècnic de la UPC a la UOC per 
desenvolupar tasques de consultoria i tutoria.

Universitat Politècnica de Catalunya - UPC Pròrroga 10/03/2021

L'objecte d'aquest document és modificar el que estableix l'acord 
quart, relatiu a "Entrada en vigor i durada", del conveni marc de 
col·laboració subscrit per les parts en data 15 de novembre de 
1994.

Centre de Terminologia TERMCAT Addenda 15/03/2021 La UOC i el TERMCAT acorden prorrogar el document esmentat 
per un període de quatre anys a partir de la data de la signatura.

Universitat de Lleida - UdL Addenda 17/03/2021

L'objecte d'aquesta addenda és establir les condicions de 
col·laboració entre les dues universitats per a l'assignació temporal 
de professorat o personal tècnic de la UdL a la UOC per 
desenvolupar tasques de consultoria i tutoria.

Departament d´empresa i coneixement Conveni 17/03/2021

L'objecte d'aquest conveni és establir els termes de col·laboració 
que han de regir entre les parts signatàries perquè els estudiants 
de la UOC puguin fer pràctiques acadèmiques externes a les 
dependències de l'entitat col·laboradora.

Universitat de Barcelona - UB Conveni 18/03/2021

Aquest conveni té per objecte regular la col·laboració entre la 
Universitat de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya en el 
desenvolupament d'activitats d'interès mutu per a les dues parts en 
l'àmbit de l'R+D+IT.

Departament d'Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència. Generalitat de 
Catalunya

Conveni 22/03/2021

L'objecte d'aquest conveni és establir els termes de col·laboració 
que han de regir entre les parts signatàries perquè els estudiants 
de la UOC puguin fer pràctiques acadèmiques externes a les 
dependències de l'entitat col·laboradora.

Institut Català d'Oncologia (ICO) Addenda 04/04/2021

L'objecte d'aquesta addenda és establir les condicions de 
col·laboració i la participació de l'ICO en el desenvolupament del 
programa formatiu de la UOC anomenat curs de Càncer de coll 
uterí: prevenció i cribratge (UOC, ICO).

Universitat Pompeu Fabra - UPF Conveni 08/04/2021

L'objecte d'aquest conveni és establir les condicions de 
col·laboració i la participació d'ISGlobal en el desenvolupament del 
màster universitari de Salut Planetària, impartit conjuntament per la 
UOC i la UPF.

Universitat Pompeu Fabra - UPF Conveni 15/04/2021

L'objecte d'aquesta col·laboració és establir les condicions de 
col·laboració entre les dues universitats per a l'assignació temporal 
de professorat de la UPF per desenvolupar tasques de tutoria i 
consultoria.

Universidad de León Conveni 22/04/2021
Aquest conveni estableix el programa de col·laboració entre la 
UOC i la ULE perquè l'estudiantat de la UOC dugui a terme 
pràctiques o treballs finals de grau, màster o doctorat.

Universidad de Antioquia Conveni 26/04/2021
L'objecte d'aquest acord és establir un marc d'actuació per a la 
col·laboració entre la UOC i UDEA en el desenvolupament 
d'activitats d'interès mutu per a totes dues parts.

Departament d´empresa i coneixement Conveni 27/04/2021

Aquest programa de treball s'emmarca en el conveni núm. 2020-1-
ES01-KA203-082842, acordat pel coordinador i l'Agència Nacional: 
Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació 
(SEPIE).

Universitat Pompeu Fabra - UPF Conveni 07/05/2021
Conveni específic de col·laboració interuniversitària entre la UOC i 
la UPF per dur a terme conjuntament el grau de Nutrició Humana i 
Dietètica. 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 
COLOMBIA Addenda 07/05/2021

L'objecte d'aquesta addenda és establir les condicions de 
col·laboració de les parts en el pla de formació i desenvolupament 
de professionals vinculats a la UCC, mitjançant la promoció de 
l'accés als cursos de formació contínua de la UOC. 

Departament d´empresa i coneixement
Departament de Treball, Afers socials i 
Famílies (DTASF)
Institut Català de les Dones

Conveni 10/05/2021

Implantació d'un procediment excepcional de canvi d'estudis 
universitaris oficials de grau aplicable a l'estudiantat víctima 
d'assetjament sexual, per raó de sexe, per raó de l'orientació 
sexual, la identitat de gènere o l'expressió de gènere.

Universitat Pompeu Fabra - UPF Addenda 19/05/2021 Relació de professorat i primer pagament dels honoraris, 
corresponent al segon semestre del curs 2020-2021.

Universitat de Lleida - UdL
Universitat Rovira i Virgili - URV
Departament d´empresa i coneixement
Fundació Institut dels Centres de Recerca de 
Catalunya (Institució CERCA)

Conveni 21/05/2021

L'objecte del conveni és establir el marc de col·laboració entre el 
Departament d'Empresa i Coneixement, a través de la Secretaria 
d'Universitats i Recerca, i les universitats públiques i privades 
catalanes i la Fundació Institució dels Centres de Recerca de 
Catalunya (I-CERCA) per desenvolupar projectes de formació i 
sensibilització i fer estudis i accions per a la prevenció i eliminació 
de violències masclistes a la comunitat universitària i científica. 



Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECI)
Universitat de Barcelona - UB
Universitat de Lleida - UdL

Conveni 25/05/2021

L'objecte d'aquest conveni és acordar la col·laboració entre les 
parts signatàries per tal de determinar de manera coordinada les 
tasques d'organització, supervisió i realització de la prova d'accés a 
la universitat per a més grans de 25 i de 45 anys.

Departament de Cultura - Generalitat de 
Catalunya Conveni 25/05/2021

L'objecte d'aquest acord és establir un marc de col·laboració entre 
la UOC i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
per desenvolupar iniciatives conjuntes que promoguin el debat, 
l'estudi i la recerca.

Departament d´empresa i coneixement Conveni 25/05/2021

L'objecte d'aquest conveni és acordar la col·laboració entre les 
parts signatàries per tal de determinar de manera coordinada les 
tasques d'organització, supervisió i realització de la prova d'accés a 
la universitat per a més grans de 25 i de 45 anys.

Institut Català d'Oncologia (ICO) Conveni 27/05/2021
L'objecte d'aquest acord és establir un marc d'actuació per a la 
col·laboració entre la UOC i l'ICO en el desenvolupament 
d'activitats d'interès mutu per a les dues parts.

Institut Català d'Oncologia (ICO) Addenda 27/05/2021

L'objecte d'aquest conveni marc és la col·laboració entre la UOC i 
l'ICO per establir les condicions en què s'han de desenvolupar les 
activitats de pràctiques presencials dels estudiants del màster 
universitari de Psicologia General Sanitària de la UOC a l'ICO.

Ayuntamiento de Cartagena Conveni 10/06/2021

L'objecte d'aquest conveni marc és la col·laboració entre la UOC i 
l'Ajuntament de Cartagena per establir les condicions en què s'han 
de desenvolupar les activitats de pràctiques dels estudiants de la 
UOC en aquest ajuntament.

Universitat Autònoma de Barcelona - UAB Conveni 16/06/2021
L'objecte d'aquest conveni és la realització del projecte titulat 
"Recerca acció en economia col·laborativa: nodrir ecosistema 
local", que duran a terme conjuntament les dues parts.

Universitat de Barcelona - UB Addenda 16/06/2021
L'objecte d'aquesta addenda és regular la distribució dels deu mil 
euros [10.000] de pressupost concedit al grup de recerca en 
Cognició i Llenguatge.

Universitat de Valencia Addenda 18/06/2021

L'objecte d'aquesta addenda és establir les condicions de 
col·laboració entre les dues universitats per a l'assignació temporal 
de professorat o personal tècnic de la UV a la UOC per 
desenvolupar tasques de consultoria i tutoria.

Consell Comarcal de la Terra Alta Conveni 30/06/2021
L'objecte d'aquest conveni és establir un marc d'actuació per a la 
col·laboració entre la UOC i el CCTA en el desenvolupament 
d'activitats d'interès mutu per a les dues parts.

Consell Comarcal de la Terra Alta Addenda 30/06/2021

La UOC i el CCTA com als programes formatius comercialitzats per 
les empreses que formen part del grup empresarial de la UOC, als 
professionals i càrrecs electes dels ajuntaments vinculats al CCTA i 
del mateix Consell Comarcal.

Generalitat de Catalunya Conveni 06/07/2021

Aquest conveni té per objecte la col·laboració entre el Departament 
d'Igualtat i Feminismes, mitjançant la Direcció General de 
Migracions, Refugi i Antiracisme, i la Universitat Oberta de 
Catalunya.

Institut Català de la Salut (Gerència 
Territorial Metropolitana Sud) Conveni 06/07/2021

L'objecte d'aquest acord és establir un marc d'actuació per a la 
col·laboració entre la UOC i la GTMS-ICS en el desenvolupament 
d'activitats d'interès mutu per a les dues parts.

Hospital Universitari Sant Joan de Reus Addenda 08/07/2021

Mitjançant aquesta addenda, es posa en coneixement del centre 
educatiu amb qui l'Hospital Sant Joan de Reus té signat el conveni 
de cooperació educativa per al desenvolupament de programes de 
pràctiques externes.

Universidad Continental de Perú - UC Addenda 14/07/2021
L'objecte d'aquesta addenda és establir les condicions en les quals 
es durà a terme la mobilitat virtual d'estudiants entre les dues 
institucions d'educació superior.

Universitat Autònoma de Barcelona - UAB
Universitat de Barcelona - UB
Universitat Politècnica de Catalunya - UPC

Addenda 16/07/2021
Modifica l'annex 1 del conveni quant a la distribució de crèdits entre 
les universitats participants, d'acord amb les diferents modalitats 
d'impartició del màster.

Universitat Politècnica de Catalunya - UPC Pròrroga 22/07/2021
L'objecte d'aquest document és prorrogar l'addenda que les parts 
van subscriure el dia 26 de febrer de 2021, de l'11 de setembre de 
2021 al 31 d'agost de 2022.

Universitat Pompeu Fabra - UPF Addenda 23/07/2021

Les parts acorden prorrogar el conveni específic de col·laboració 
interuniversitària subscrit entre la UOC i la UPF, en data 30 de juny 
de 2017, per dur a terme i organitzar el màster universitari de 
Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i 
Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes.

Institut Català de la Salut (Gerència 
Territorial Metropolitana Sud) Addenda 23/07/2021

L'objecte d'aquesta addenda o conveni específic és establir les 
condicions en les quals s'han de desenvolupar les activitats de 
pràctiques dels estudiants de la UOC als centres de la GTMS-ICS, 
segons la modalitat prevista: presencial, semipresencial.

Consell Comarcal de la Conca de Barberà Conveni 28/07/2021
L'objecte d'aquest acord és establir un marc d'actuació per a la 
col·laboració entre la UOC i el CCCB en el desenvolupament 
d'activitats d'interès mutu per a les dues parts.



Consell Comarcal de la Conca de Barberà Addenda 28/07/2021

La UOC i el CCCB acorden facilitar l'accés als estudis universitaris 
oficials i propis de la UOC, així com als programes formatius 
comercialitzats per les empreses que formen part del grup 
empresarial de la UOC, als professionals dels ajuntaments 
vinculats al CCCB.

Consell Comarcal de la Conca de Barberà Addenda 28/07/2021

L'objecte d'aquesta addenda és establir les condicions en les quals 
s'han de desenvolupar les activitats de pràctiques dels estudiants 
de la UOC al CCCB, segons la modalitat presencial, 
semipresencial i virtual.

Ajuntament de Barcelona Addenda 29/07/2021

Prorroga la vigència del conveni marc de col·laboració educativa 
signat entre l'Ajuntament de Barcelona i la Universitat Oberta de 
Catalunya de data 28 de setembre de 2018, que té per objecte 
l'acolliment de persones estudiants en pràctiques.

Ajuntament de Barcelona Addenda 29/07/2021

Prorroga la vigència del conveni marc de col·laboració educativa 
signat entre l'Ajuntament de Barcelona i la Universitat Oberta de 
Catalunya de data 28 de setembre de 2018, que té per objecte 
l'acolliment de persones estudiants en pràctiques.

Politécnico Grancolombiano Conveni 01/09/2021
L'objecte d'aquest acord és establir un marc d'actuació per a la 
col·laboració entre la UOC i el POLI en el desenvolupament 
d'activitats d'interès mutu per a totes dues parts.

Politécnico Grancolombiano Addenda 01/09/2021
L'objecte d'aquesta addenda és establir les condicions de 
col·laboració de les parts en el pla de formació i desenvolupament 
de professionals i equips docents vinculats al POLI.

Consorci de Salut i Social de Catalunya 
(CSC) Conveni 06/09/2021

L'objecte d'aquest acord és establir un marc d'actuació per a la 
col·laboració entre la UOC i CSCAT, SLU, en el desenvolupament 
d'activitats d'interès mutu per a les dues parts.

Consorci de Salut i Social de Catalunya 
(CSC) Addenda 06/09/2021

L'objecte d'aquesta addenda és establir les condicions en les quals 
s'han de desenvolupar les activitats de pràctiques dels estudiants 
de la UOC a CSCAT, SLU, segons la modalitat prevista.

Universitat Autònoma de Barcelona - UAB
Universitat Pompeu Fabra - UPF
Universitat de Girona - UdG

Conveni 13/09/2021
Conveni específic de col·laboració interuniversitària entre la UPF, 
la UAB, la UdG i la UOC per dur a terme conjuntament el màster 
universitari de Criminologia i Execució Penal.

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya (AQuAS) Conveni 16/09/2021

L'objecte d'aquest conveni és la col·laboració en diverses línies de 
treball estratègiques que desenvolupen les dues institucions amb 
l'objectiu de posicionar-se a escala internacional en l'àmbit de 
l'avaluació de les metodologies mHealth, eHealth i dHealth i facilitar 
l'accés als estudis universitaris oficials i propis de la UOC, així com 
als programes formatius comercialitzats per les empreses que 
formen part del grup empresarial de la UOC, als professionals 
vinculats a l'AQuAS.

Centre d'Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada - Departament de Justícia i  
Interior - Generalitat de Catalunya

Addenda 23/09/2021

Aquesta addenda té per objecte articular la col·laboració entre la 
FUOC i el CEJFE per a l'organització d'una jornada que s'ha de 
celebrar el dia 29 de setembre de 2021 i que tindrà com a tema 
central la justícia restaurativa.

Consorci de Salut i Social de Catalunya 
(CSC) Addenda 25/09/2021

Amb aquest document, el CSC i la UOC manifesten la voluntat de 
resoldre el conveni que van signar en data 26 de setembre de 
2017, l'objecte del qual era establir un marc d'actuació per a la 
col·laboració entre la UOC i el CSC.

Consorci de Salut i Social de Catalunya 
(CSC) Conveni 28/09/2021

L'objecte d'aquest acord és establir un marc d'actuació per a la 
col·laboració entre la UOC i el CSC en el desenvolupament 
d'activitats d'interès mutu per a les dues parts.

Consorci de Salut i Social de Catalunya 
(CSC) Addenda 28/09/2021

La UOC i el CSC acorden facilitar l'accés als estudis universitaris 
oficials i propis de la UOC, així com als programes formatius 
comercialitzats per les empreses que formen part del grup 
empresarial de la UOC, als professionals vinculats al CSC.

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya (AQuAS) Addenda 30/09/2021

La UOC i l'AQuAS acorden facilitar l'accés als estudis universitaris 
oficials i propis de la UOC, així com als programes formatius 
comercialitzats per les empreses que formen part del grup 
empresarial de la UOC, als professionals vinculats a l'AQuAS.

Consellería de Sanidad, Servicio Gallego de 
Salud Pròrroga 01/10/2021

Prorroga la durada del conveni per a quatre anys més, termini que 
computarà a partir del dia 3 d'octubre de 2021 i fins al dia 3 
d'octubre de 2025.

Instituto Universitario Escuela de Medicina 
del Hospital Italiano Addenda 04/10/2021

L'objecte d'aquesta addenda és establir les condicions en les quals 
s'han de desenvolupar les activitats de pràctiques d'estudiants de 
la UOC a IUHIBA, segons la modalitat prevista.

University of Jyväskykä Addenda 06/10/2021

The parties agree to extend the TeSLA Community Edition Service 
Agreement signed between the UOC and JYU on 11th December 
2020 until 30th June 2022. Therefore, the extension will last from 
11th October 2021 to 30th June 2022, inclusive.

CCMA - Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals Conveni 08/10/2021

L'objecte d'aquest acord és mantenir el marc d'actuació per a la 
col·laboració entre la UOC i la CCMA, SA, en el desenvolupament 
d'activitats d'interès mutu per a les dues parts que ja es va establir 
en el conveni que van signar.



CCMA - Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals Addenda 08/10/2021

La UOC i la CCMA, SA, acorden facilitar l'accés als estudis 
universitaris oficials i propis de la UOC, així com als programes 
formatius comercialitzats per les empreses que formen part del 
grup empresarial de la UOC, als professionals vinculats a la 
CCMA, SA.

Comunidad Autónoma del País Vasco 
(Euskal Autonomia Erkidegoko) Conveni 08/10/2021

Estableix els termes de cooperació entre el Departament 
d'Educació del Govern Basc i la Universitat Oberta de Catalunya i, 
si escau, els seus centres adscrits.

CCMA - Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals Conveni 13/10/2021

Aquest conveni té per objecte regular la col·laboració entre les 
parts per a l'elaboració d'un documental en català, d'una durada 
aproximada de 60 minuts, anomenat provisionalment La revolució 
inesperada.

Instituto de Atención Social y Sociosanitaria 
del Cabildo de Gran Canaria Conveni 19/10/2021

L'objecte d'aquest conveni és establir les condicions i els termes en 
els quals alumnes d'ensenyaments de formació i inserció 
sociolaboral duran a terme les pràctiques professionals no laborals 
als centres de treball de l'Institut AS.

Universitat Politècnica de Catalunya - UPC Conveni 25/10/2021

L'objecte d'aquest conveni és facilitar l'accés dels estudiants i de la 
resta de membres de la UPC a l'oferta de cursos de formació i de 
proves d'acreditació d'idiomes de la UOC amb les mateixes 
condicions econòmiques que les dels seus membres.

AQU - Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya Conveni 25/10/2021

Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Oberta de 
Catalunya i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya en el marc del projecte de l'observatori d'enginyeria.

Institut Català de la Salut (Gerència 
Territorial Metropolitana Sud) Addenda 27/10/2021

L'objecte d'aquest document és modificar les dades identificadores 
de la UOC que consten a l'encapçalament del conveni marc de 
col·laboració que les parts van subscriure el dia 6 de juliol de 2021.

Doble Via SCCL Conveni 27/10/2021
L'objecte d'aquest acord és establir un marc d'actuació per a la 
col·laboració entre la UOC i Doble Via en el desenvolupament 
d'activitats d'interès mutu per a les dues parts.

Institut de Cultura de Barcelona - ICUB Conveni 02/11/2021

L'objecte d'aquest conveni és crear un marc genèric de 
col·laboració entre l'Institut de Cultura de Barcelona, a través del 
Museu del Disseny de Barcelona, i la UOC per promoure diferents 
formats d'activitats educatives relacionades amb el disseny, la 
creativitat i la innovació: projectes de recerca comuns, 
col·laboracions amb els docents i també el préstec interbibliotecari, 
entre d'altres temes pertinents que pugui promoure cada una de les 
parts.

Universitat Jaume I Addenda 09/11/2021

L'objecte d'aquesta addenda és establir les condicions de 
col·laboració entre les dues universitats per a l'assignació temporal 
de professorat o personal tècnic de l'UJI a la UOC per 
desenvolupar tasques de consultoria i tutoria.

Ajuntament de Sueca Addenda 12/11/2021

Amb aquest document, l'Ajuntament de Sueca i la UOC manifesten 
la voluntat de resoldre el conveni que van signar en la data 7 de 
març de 2013, l'objecte del qual era establir un Punt UOC al 
municipi.

UB, Generalitat, Ajuntament de Barcelona, 
UAB, UOC, UdG, UPF, UVic. Conveni 12/11/2021 L'objecte d'aquest conveni és el desenvolupament del projecte 

Campus de les Arts. 
Universitat Autònoma de Barcelona - UAB
Universitat Politècnica de Catalunya - UPC
Universitat Pompeu Fabra - UPF
Barcelona Activa, SA

Conveni 15/11/2021

L'objecte d'aquest conveni és crear una aliança entre totes les 
parts dirigida, prioritàriament, al desenvolupament de la iniciativa 
Barcelona Deep Tech Node, que té com a missió posicionar 
Barcelona com un referent en l'àmbit de l'emprenedoria.

Departament de Cultura - Generalitat de 
Catalunya
Institut Català de les Empreses Culturals 
(ICEC)

Conveni 16/11/2021

L'objecte d'aquest conveni específic és establir un marc de 
col·laboració entre la UOC, el Departament de Cultura i l'ICEC per 
al desenvolupament de la part expositiva del simposi internacional 
anual d'ISEA a l'ASM.

Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) Conveni 22/11/2021

L'objecte d'aquest acord és proporcionar el marc de col·laboració 
en recerca científica sota el qual les parts desenvoluparan el 
projecte comú, d'interès públic, descrit a l'apèndix A (el "Projecte", 
Imatge Oftàlmica).

Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA) Conveni 22/11/2021

L'objecte d'aquest conveni és que ANECA avaluï l'activitat 
investigadora del personal docent i investigador contractat de la 
Universitat Oberta de Catalunya i, en concret, de les figures que la 
Universitat estableixi en la convocatòria corresponent.

Consell Comarcal de l'Alt  Empordà Conveni 26/11/2021
L'objecte d'aquest acord és establir un marc d'actuació per a la 
col·laboració entre la UOC i el CCAE en el desenvolupament 
d'activitats d'interès mutu per a les dues parts.

Consell Comarcal de l'Alt  Empordà Addenda 26/11/2021

La UOC i el CCAE acorden facilitar l'accés als estudis universitaris 
oficials i propis de la UOC, així com als programes formatius 
comercialitzats per les empreses que formen part del grup 
empresarial de la UOC, als professionals i càrrecs electes.

Servei de Salut de les Illes Balears Conveni 30/11/2021

L'objecte d'aquest conveni marc és la col·laboració entre la UOC i 
el Servei de Salut de les Illes Balears per establir les condicions en 
què s'han de desenvolupar les activitats de pràctiques dels 
estudiants de la UOC al Servei de Salut.



Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) Conveni 30/11/2021

L'objecte d'aquest conveni és regular la col·laboració entre el CSIC 
i la Universitat per desenvolupar tesis doctorals, activitats 
pràctiques i col·laboració en programes de doctorat als instituts, 
centres i unitats del CSIC.

Departament d'Educació - Generalitat de 
Catalunya Addenda 02/12/2021

L'objecte d'aquesta addenda és prorrogar la vigència i modificar 
l'annex I del Conveni de col·laboració entre el Departament de 
Justícia, el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya 
i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Departament de Justícia - Generalitat de 
Catalunya Addenda 02/12/2021

L'objecte d'aquesta addenda és prorrogar la vigència i modificar 
l'annex I del Conveni de col·laboració entre el Departament de 
Justícia, el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya 
i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Universitat Pompeu Fabra - UPF Addenda 09/12/2021 Relació de professorat i primer pagament dels honoraris, 
corresponent al primer semestre del curs 2021-2022.

Consejería de educación, juventud y deporte 
de la comunidad de madrid Conveni 13/12/2021

L'objecte d'aquest conveni és establir les bases i les condicions 
que regiran la col·laboració entre la Comunitat de Madrid 
(Conselleria d'Educació, Universitats, Ciència i Oficina del 
Portaveu) i la UOC.

Consejería de educación, juventud y deporte 
de la comunidad de madrid Conveni 13/12/2021

L'objecte d'aquest conveni és establir les bases i les condicions 
que regiran la col·laboració entre la Comunitat de Madrid 
(Conselleria d'Educació, Universitats, Ciència i Oficina del 
Portaveu) i la UOC.

Universitat de Barcelona - UB (Fundació 
Bosch i Gimpera) Conveni 16/12/2021

L'objecte d'aquest conveni és establir les condicions de 
col·laboració entre les parts per a la promoció del programa "Viure 
a Barcelona", endegat per BCU i dirigit a universitaris, professors i 
científics forans.

Ajuntament de Barcelona Conveni 17/12/2021
Conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació per a la 
Universitat Oberta de Catalunya que instrumenta l'atorgament 
d'una subvenció directa.

Universitat de Valencia Addenda 17/12/2021

L'objecte d'aquesta addenda és establir les condicions de 
col·laboració entre les dues universitats per a l'assignació temporal 
de professorat o personal tècnic de la UV a la UOC per 
desenvolupar tasques de consultoria i tutoria.

Universidad Tecnológica de los Andes 
(UTEA) Conveni 17/12/2021

L'objecte d'aquest acord és establir un marc d'actuació per a la 
col·laboració entre la UOC i la UTEA en el desenvolupament 
d'activitats d'interès mutu per a totes dues parts.

Universidad Tecnológica de los Andes 
(UTEA) Addenda 17/12/2021

L'objecte d'aquesta addenda és establir les condicions de 
col·laboració de les parts en el pla de formació i desenvolupament 
de professionals vinculats a la UTEA, mitjançant la promoció de 
l'accés als ensenyaments universitaris de la UOC.

Universitat Autònoma de Barcelona - UAB
Universitat Politècnica de Catalunya - UPC
Universitat Politècnica de Catalunya - UPC
Universitat Pompeu Fabra - UPF

Addenda 20/12/2021
L'objecte d'aquesta addenda és renovar tres mesos la durada del 
permís d'ocupació temporal dels espais núm. 311 i 312 de l'edifici 
RDIT, fins al 15 de març de 2022.

Consell Insular de Menorca Conveni 22/12/2021
L'objecte d'aquest conveni marc és la col·laboració entre la UOC i 
el CIM per establir les condicions en què s'han de desenvolupar les 
activitats de pràctiques dels estudiants de la UOC al CIM.

Universitat Politècnica de Catalunya - UPC Conveni 23/12/2021

L'objecte d'aquest acord és regular les condicions en les quals es 
durà a terme el patrocini de l'esdeveniment Deep Learning 
Symposium Bcn 2021, que tindrà lloc a Barcelona els dies 22 i 23 
de desembre de 2021 organitzat per la UPC.


