
RELACIÓ DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ SUBSCRITS PER L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA, PERÍODE 1 D'OCTUBRE 2012- 30 DE SETEMBRE 2013

Núm. Expedient Data 
formalització Parts intervinents Objecte

Ingrés 
associat

Abonaments a 
part signant 

Pagaments a 
tercers

005/2013-COL 18/03/2013 Cambra Oficial de Comerç, Indústria i
Navegació de Barcelona.

Conveni de col·laboració per a l'execució de l'estadística Clima empresarial de
Catalunya 2013 . 

40.000,00 € 47.795,00 €

019/2013-COL 22/07/2013 Centre d'Estudis Demogràfics. Conveni de col·laboració per a la recerca demogràfica i laboral. Es centra en
desenvolupar i implementar un programari informàtic en l'àmbit de les
projecccions demogràfiques i en l'execució d'un projecte de recerca en l'àmbit
socio-laboral 

33.741,21 €

025/2012-COL 03/10/2012 Departament de Cultura (Direcció General
de Política Lingüística).

Conveni de col·laboració per a la realització dels treballs preliminars de
l'enquesta d'Usos lingüístics de la població . S'elaboren les grans línies del
projecte tècnic i l'execució d'una prova pilot.

012/2013-COL 28/06/2013 Departament de Cultura. Conveni de col·laboració per a l'elaboració de l'enquesta d'Usos lingüístics de la
població, 2013 . 

011/2013-COL 16/09/2013 Departament d'Ensenyament. Conveni de col·laboració per a l'intercanvi d'informació sobre la població resident
i els alumnes matriculats en edat escolar a Catalunya.

001/2013-COL 10/12/2012 Departament d'Ensenyament, Fundació
Barcelona Graduate Shchool of Economics.

Conveni de col·laboració per a la realització d'un treball d'investigació estadística. 
Es tracta d'un projecte de recerca en l'àmbit dels procediments d'integració de
dades de diversos fitxers administratius i estadístics que permeti analitzar la
relació entre el procés d'aprentatge i l'edat en iniciar el segon cicle d'educació
infantil.

009/2012-COL 18/09/2012 Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). Conveni de col·laboració per l'elaboració de les seccions censals de Catalunya
de l’any 2011. Es tracta de regular la col·laboració de les parts en l’execució de
l'objecte del conveni i en l’actualització de la base digital de seccions censals de
Catalunya.

5.000,00 €

026/2012-COL 02/10/2012 Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). Conveni de col·laboració per a la utilització dels serveis de geocodificació de
l'ICC per part de l'Idescat.

016/2013-COL 09/09/2013 Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). Conveni de col·laboració per a la digitalització de les seccions censals a
Catalunya 2012. 

5.000,00 €

013/2013-COL 17/07/2013 Instituto Nacional de Estadística (INE). Conveni de col·laboració per a la realització de l'enquesta sobre l'estructura de
les explotacions agràries 2013 .

008/2013-COL 17/07/2013 Instituto Nacional de Estadística (INE). Conveni de col·laboració per a la realització de l'enquesta de biblioteques 2012 .

Impacte econòmic 

Despesa associada

CONVENIS EN MATÈRIA ESTADÍSTICA

Junta de Govern  

Data: 11 d’octubre de 2013 



007/2013-COL 10/05/2013 Organisme Autònom de Salut Pública de
Girona (DIPSALUT), Institut d'Assistència
Sanitària de Girona (IAS).

Conveni de col·laboració en recerca estadística. El treball d'investigació és
referent a un estudi longitudinal sobre salut, l'estat socioeconòmic i les xarxes
socials i familiars de les persones de més de 50 anys.

018/2013-COL Pendent de 
signatura

Servei Català de la Salut. Conveni de col·laboració per a l'intercanvi d'informació sobre població resident i
titular de la targeta sanitària a Catalunya.

029/2012-MARC 07/12/2012 Societat Catalana d'Estadística (SCE). Conveni de col·laboració per la coedició de la revista SORT (Statistics and
Operations Research Transactions). Estableix els termes de la col·laboració de
la Societat Catalana d'Estadística amb la seva incorporació a la coedició revista
SORT .                                            

017/2012-COL 05/06/2012 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Conveni de col·laboració per al perfeccionament de les tècniques de fusió de
dades. Estableix un programa de recerca conjunt amb l'equip de recerca LIAM
de l'UPC  per desenvolupar aquestes tècniques.

7.000,00 €

010/2012-COL 15/07/2012 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC),
Universitat de Barcelona (UB), Universitat
de Girona (UdG), Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB).

Conveni de col·laboració per a la coedició de la revista SORT (Statistics and
Operations Research Transactions). 

7235,06 + 
2,314,54 
(vendes)

9.759,42 + 
3.608,80 €

006/2013-COL Pendent de 
signatura

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC),
Universitat de Barcelona (UB), Universitat
de Girona (UdG), Universitat de Lleida
(UdL), Universitat Pompeu Fabra (UPF) .       

Conveni de col·laboració per a la coedició de la Revista SORT 2013 (Estadístics
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.                                            

6369,88 + 
879,77 
(vendes)

9.759,42 + 
3.608,80 €

034/2012-COL 17/12/2012 Societat Espanyola de Biometria. Conveni de col·laboració per a la promoció de la Biometria a la Revista SORT.
És una col·laboració editorial que es concreta en la creació d'una secció
anomenada "Bioestadística".

800,00 €

032/2012-COOP 11/12/2012 Universitat Autònoma de Barcelona  (UAB). Conveni específic de cooperació educativa per l'estada en pràctiques d'un
estudiant de Grau d'Estadística Aplicada de la Facultat de Ciències (període
d'estada, del 8 de gener al 30 de març de 2013).

010/2013-COOP 23/04/2013 Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).  Conveni de cooperació educativa amb l'Escola de Postgrau de la UAB per a
l'estada en pràctiques d'un estudiant de la Diplomatura de Postgrau en Correcció
i Qualitat lingüística (període d'estada, del 15 de maig al 15 de  juny de 2013).

014/2013-COL 06/05/2013 Universitat Autònoma de Barcelona  (UAB). Conveni de col·laboració per a la celebració del XI Concurs Student d'Estadística
Aplicada

500,00 €

017/2013-COOP 06/05/2013 Universitat Autònoma de Barcelona  (UAB). Conveni específic de cooperació educativa per l'estada en pràctiques d'un
estudiant de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia (període d'estada, del
3 de juny al 20 de setembre de 2013).

033/2012-MCOOP 11/12/2012 Fundació Universitat Pompeu Fabra (FUPF). Conveni marc de cooperació educativa per a la realització de pràctiques
acadèmiques externes d'estudiants de la Universitat Pompeu i Fabra. 

CONVENIS DE COOPERACIÓ EDUCATIVA



015/2013-COOP 03/06/2013 Fundació Universitat Pompeu Fabra (FUPF). Conveni específic de cooperació educativa per a l'estada en pràctiques d'un
estudiant de Grau d'Economia de la UPF (període d'estada, de l'1 de setmbre de
2013 al 31 de maig de 2014).

030/2012-MCOOP 03/12/2012 Universitat de Barcelona (UB). Conveni marc de cooperació educativa per a la realització de pràctiques
acadèmiques externes d'estudiants de la Facultat d'Economia i Empresa.

002/2013-COOP 22/01/2013 Universitat de Barcelona (UB). Conveni específic de cooperació educativa per a l'estada en pràctiques
acadèmiques externes d'un estudiant de grau de la Facultat d'Economia i
Empresa (període d'estada, de l'11 de febrer al 3 de juny de  2014).

019/2012-COOP 10/07/2012 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Conveni de cooperació educativa per l'estada en pràctiques acadèmiques
externes d'una estudiant de la Facultat de Matemàtiques i Estadística, en el
Màster Oficial en Estadística i Investigació Operativa (MEIO) (període d'estada,
del 15 d'octubre de 2012 al 30 de juny de 2013).

028/2012-COOP 27/09/2012 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Conveni de cooperació educativa per l'estada en pràctiques acadèmiques
externes d'una estudiant de la Facultat de Matemàtiques i Estadística, en la
Llicenciatura de Ciències i Tècniques Estadístiques (període d'estada, de l'1
d'octubre de 2012 al 31 de maig de 2013).

031/2012-COOP 12/12/2012 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Conveni de cooperació educativa per l'estada en pràctiques acadèmiques
externes d'una estudiant de la Facultat de Matemàtiques i Estadística, en el
Màster Oficial en Estadística i Investigació Operativa (MEIO) (període d'estada,
del 21 de gener al 21 d'abril de 2014).

004/2013-COL 21/02/2013 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Conveni de col·laboració amb la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per la celebració del Concurs Planter
de Sondeigs i Experiments per al curs 2012-2013. 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 formatius amb la finalitat d'incrementar l’
interès per l'estadística.                                                                                              

600,00 €

009/2013-COL 16/04/2013 Fundació Joventut, Inserció i Tècniques
Reutilització (JUVINTER).

Conveni de col·laboració per l'establiment d'unes línies d'actuació en cas de
alienació, desafectació, recollida i destrucció de material informàtic que pugui
esdevenir obsolet.

ALTRES CONVENIS


