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ANNEX
Relació de convenis de col·laboració subscrits per l’Institut d’Estadística de Catalunya, actualitzada des de la darrera reunió presencial celebrada el dia 21 de
setembre de 2011
NÚM. EXPEDIENT

DATA
FORMALITZACIÓ

PARTS INTERVINENTS

OBJECTE

IMPACTE ECONÒMIC
Ingrés
associat

031/2010-MARC

026/2011-COL

028/2011-COOP

031/2011-COL

032/2011-COL

025/2011-COL

033/2011-COL

22/06/2011

21/07/2011

16/09/2011

22/09/2011

06/10/2011

19/10/2011

21/11/2011

19/01/2012
030/2011-COL

002/2012-MARC

25/01/2012

Universitat
Politècnica
de
Catalunya (UPC), Universitat de
Barcelona (UB), Universitat de
Girona (UdG) i Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB)
Cambra Oficial de Comerç i
Indústria de Lleida i Cambra
Oficial de Comerç i Indústria de
Tàrrega
Facultat de Matemàtiques i
Estadística de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC)

Departament de Cultura

Servei Català de la Salut

Departament
Ocupació.

d'Empresa

i

Departament de Benestar Social.

Instituto Nacional de Estadística
(INE)

Fundació Jaume Bofill

Conveni marc de col·laboració per a l'edició de la revista SORT
(Statistics and Operations Research Transactions). Estableix els termes
de la col·laboració entre les parts per a l'edició de la revista SORT com a
eina orientada a la promoció de la recerca en estadística
Conveni de col·laboració per a l'explotació de l'enquesta Clima
empresarial de Catalunya 2011. Estableix els termes de la col·laboració
entre les parts per a l'explotació d'aquesta enquesta per a la província de
Lleida
Conveni de cooperació educativa per a les pràctiques d’un/a l'alumne/a
del Màster oficial en estadística i investigació operativa UB/UPC.
L’alumne/a ha participat en l'elaboració de la sèrie mensual 2005-2010 de
l'Índex d'activitat del sector serveis per branques d'activitat de la Classificació
catalana d’activitats econòmiques
Conveni de col·laboració per a l'elaboració de l’Estadística de
biblioteques, 2010. Estableix els termes de la col·laboració entre les parts
per a l'execució d’aquesta activitat estadística.
Conveni de col·laboració per a l'intercanvi d’informació sobre població
resident i titular de la targeta sanitària a Catalunya. Estableix els termes
de col·laboració entre les parts per promoure l'intercanvi d'informació relativa
a la població resident a Catalunya segons el Registre de Població de
Catalunya i la població que disposa de targeta sanitària individual
Conveni de col·laboració per a l'execució de les estadístiques
genèriques d'usos i equipaments de noves TIC. Estableix els termes de
la col·laboració de les parts per a la consecució d’aquestes activitats
estadístiques
Conveni de col·laboració per l'execució de l'Enquesta a la Joventut de
Catalunya 2012. Estableix els termes de la col·laboració entre les parts per
a l'execució d’aquesta activitat estadística
Conveni de col·laboració per a l'adopció de protocols d'intercanvi de
directoris estadístics. Estableix els termes de la col·laboració entre les
parts per a l’adopció de protocols d'intercanvi de directoris d'empreses i
d’R+D i deixa oberta la possibilitat d’adoptar altres protocols d'intercanvi.
Conveni marc de col·laboració per al desenvolupament del panel de
desigualtats socials a Catalunya (PaD). Estableix els termes de la
col·laboració entre les parts per facilitar el plantejament de demandes mútues
que es puguin formular per al desenvolupament i millora de l'enquesta PaD

Despesa associada
Abonaments a
part signant

Pagaments
a tercers

7.725,00€

--

15.172,62 €

7.000,00€

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

38.000€

---

50.200,80€

---

---

---

---

---

---

---

---

---
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DATA 25 DE SETEMBRE DE 2012
NÚM. EXPEDIENT

DATA
FORMALITZACIÓ

PARTS INTERVINENTS

OBJECTE

IMPACTE ECONÒMIC
Ingrés
associat

004/2012 -ALT

003/2012-COOP

001/2012-ESP

005/2012-COL

006/2012-COL

011/2012-COL

027/2011-ADD

008/2012-COOP

021/2012-COOP

08/02/2012

09/02/2012

14/02/2012

20/02/2012

22/03/2012

31/03/2012

13/04/2012

02/05/2012

30/05/2012

Societat Catalana d'Estadística

Universitat
Autònoma
Barcelona (UAB)

Centre
(CED)

d'Estudis

de

Demogràfics

Facultat de Matemàtiques i
Estadística de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC).

Barcelona Graduate School of
Economics (GSE) i Consorci
d'Educació de Barcelona (CEB)

Cambra Oficial de Comerç,
Indústria
i
Navegació
de
Barcelona.
Consorci Administració Oberta
de Catalunya

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Escola de Postgrau de la
Universitat
Autònoma
de
Barcelona (UAB)

Conveni per a l'ingrés de l'Idescat a la Societat Catalana d'Estadística.
Materialitza l’ingrés de l’Idescat a la SCE i regula la seva consideració de
soci institucional
Conveni de cooperació educativa per a les pràctiques d’un/a alumne/a
de la diplomatura de Postgrau en correcció i qualitat lingüística.
L’alumne/a ha participat en els treballs que porten a terme els planificadors
lingüístics de l’Idescat
Conveni de col·laboració per a recerca demogràfica. Estableix els termes
de col·laboració entre les parts per a l’aprofitament de dades estadístiques
que aprofundeixin en el camp de la mortalitat i de l’esperança de vida i en
l’avaluació de dades migratòries de l’Enquesta demogràfica 2007
Conveni de col·laboració per a la celebració del Concurs Planter de
Sondeigs i Experiments per al curs 2011-2012. Estableix els termes de la
col·laboració entre les parts per a l'organització d’aquest concurs anual
adreçat a estudiants d'ESO, batxillerat i cicles formatiu,s amb la finalitat
d'incrementar l’ interès per l'estadística.
Conveni de col·laboració per a la realització d'un treball d'investigació
estadística. Estableix els termes de col·laboració entre les parts per a la
consecució d’un treball relatiu a l'aplicació de procediments d'integració de
dades de diversos fitxers administratius i estadístics per a l'obtenció
d'informació socioeconòmica
Conveni de col·laboració per a l'execució de l'estadística Clima
empresarial de Catalunya 2012. Estableix els termes de la col·laboració
entre les parts per a la consecució d'aquesta activitat estadística
Addenda al Conveni de col·laboració per a la consulta telemàtica de les
dades del Registre de Població de Catalunya. Estableix els termes de la
col·laboració entre les parts per tal que l'AOC pugui oferir serveis telemàtics
de consulta de dades del Registre de Població de Catalunya als òrgans de la
Generalitat de Catalunya i a totes les administracions públiques catalanes
que ho sol·licitin per a l'exercici de les seves competències i, exclusivament
per a afers en els quals la residència o el domicili siguin dades rellevants
Conveni de cooperació educativa per a les pràctiques d’un/a l'alumne/a
dels estudis de Ciències del Treball. L’alumne/a ha donat suport tècnic a
l'equip de trebal de l’Àrea d’Assisència Tècnica en la millora i automatització
de resultats de l’estadística catalana sobre l’audiovisual i la seva avaluació
Conveni de cooperació educativa per a les pràctiques d’un/a alumne/a
del Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica, 14a. Edició.
L’alumne/a ha participat en treballs d'anàlisi, disseny i implementació de
programari de suport cartogràfic als processos de control d’operacions de
camp

Despesa associada
Abonaments a
part signant

Pagaments
a tercers

---

500,00€

---

---

---

---

---

33.765,00€

---

---

600,00 €

---

---

---

---

90.000,00€

---

63.838,00€

---

---

---

---

---

---

---

---

---
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NÚM. EXPEDIENT

DATA
FORMALITZACIÓ

PARTS INTERVINENTS

OBJECTE

IMPACTE ECONÒMIC
Ingrés
associat

007/2012-COOP

020/2012-MARC

022/2012-MCOOP

018/2012-COL

034/2011-COL

001/2011-COL

24/2012-MCOOP

27/2012-COOP

05/06/2012

22/06/2012

10/07/2012

15/07/2012

25/07/2012

05/09/2911

19/09/2012

20/09/2012

Facultat de Matemàtiques i
Estadística de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC)

Conveni de cooperació educativa per a les pràctiques d’un/a alumne/a
de la Llicenciatura en Ciències i Tècniques estadístiques. L’alumne/a
ha participat en tasques encaminades a generar nous i millors
automatismes i criteris de control de la revelació estadística que permetin
protegir dades tabulars resultants de fitxers estadístics i administratius

Departament d'Ensenyament

Conveni marc de col·laboració en matèria de foment de l'aprenentatge.
Estableix els termes de la col·laboració entre les parts per al
desenvolupament conjunt d'accions que fomentin el coneixement de
l'estadística entre el professorat i l'alumnat d'Educació Primària i Secundària
Conveni marc de cooperació per a la realització de pràctiques dels
estudiants de Grau d'Estadística Aplicada. Adequa el marc de la
cooperació educativa al nou Reial Decret 1707/2011, de 18 de novembre i
específicament pel que fa als estudiants de Grau d'Estadística Aplicada
Conveni de col·laboració per a la realització d'una ampliació de
resultats de l’enquesta de l'ús del temps 2010-2011, sobre el temps de
treball remunerat i no remunerat. Estableix la col·laboració entre les parts
pel que fa a l'explotació estadística del fitxers
Conveni de col·laboració per a realització de l’operació estadística
Indicadors de Confiança Empresarial en l’àmbit territorial de la
Comunitat Autònoma de Catalunya. Estableix la col·laboració entre les
parts per a la realització d’aquesta activitat estadística
Conveni de col·laboració en matèria estadística. Estableix un marc
estable de col·laboració entre les parts en relació al contingut, condicions i
procediments per l'aprofitament amb finalitats estadístiques de la informació
de les pensions gestionades per l’INSS i l’ISM.
Conveni marc de cooperació educativa per a la realització de pràctiques
dels alumnes dels estudis de Ciències Polítiques i Sociologia . Adequa
el marc de la cooperació educativa al nou Reial Decret 1707/2011, de 18 de
novembre i específicament pel que fa als estudiants de la Facultat de
Ciències Polítiques i Sociologia.
Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques
d’un/a alumne/a de la Facultat de Ciències Politiques i Sociologia de la
UAB. L’alumne/a participa en els processos de producció i difusió de la
informació estadística en l’àmbit de l’estadística oficial i en el camp de les
fonts estadístiques socials

Facultat de Ciències de la
Universitat
Autònoma
de
Barcelona (UAB)
Universitat
Autònoma
Barcelona (UAB).

de

Instituto Nacional de Estadística
(INE)

Instituto
Nacional
de
la
Seguridad Social (INSS) i
Instituto Social de la Marina
(ISM).
Facultat de Ciències Politiques i
Sociologia de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB)

Facultat de Ciències Politiques i
Sociologia de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB).

Despesa associada
Abonaments a
part signant

Pagaments
a tercers

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

5.000,00

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Llegenda (tipologies de conveni)
Total Convenis del període: 26
COL: conveni de col·laboració
MARC: conveni marc
ESP: conveni específic ( desenvolupament d’un conveni marc)
MCOOP: conveni marc de cooperació educativa
COOP: conveni de cooperació educativa (per a les pràctiques d’alumnes)
ADD: addenda a conveni
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