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029/2014-PROR 14/07/2014 Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
(ACPD)

Pròrroga del conveni de col·laboració amb l'Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades. Es prorroga per tres anys més el marc de 
col·laboració per a la realització d'actuacions d'interès comú.

008/2014-COL 03/02/2014 Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Barcelona

Conveni de col·laboració per a l'execució de l'estadística Clima 
empresarial de Catalunya 2014. 30.000,00 €

023/2014-ESP 04/07/2014 Centre d'Estudis Demogràfics (CED) Conveni específic de col·laboració per a la recerca demogràfica. 
S'estableixen acords tècnics i pressupostaris per tal de desenvolupar 
les projeccions de població en l'horitzó 2051. 35.000,00 €

020/2014-COL 05/06/2014 Consorci del Centre de Terminologia 
TERMCAT

Conveni de col·laboració per a la revisió terminològica dels Glossaris 
Aprenestadística. 749,52 €

001/2014-COL 14/01/2014 Departament de la Presidència de la 
Generalitat 

Conveni de col·laboració amb la DG d´ Atenció Cíutadana i Difusió per a l'intercanvi 
d'informació. S'estableix intercanvi d'informació continguda  en el Registre de 
Població de Catalunya de conformitat i amb les garanties legals aplicables.

029/2013-ADD 21/01/2014 Departament d'Ensenyament i Barcelona 
Graduate School of Econòmics

Addenda per a la realització d'un treball d'investigació estadística. Es 
modifica la clàusula quarta del conveni de 10/12/2012 a l'objecte de 
permetre l'accés de l´FBGSE i de l'equip invetigador al fitxer de 
l'enquesta de finançament i la despesa de l'ensenyament privat, per a 
completar el desplegament dels treballs.

032/2014-ES 27/09/2014 Departament de Governació i Relacions 
Institucionals 

Conveni que regula la relació de les part per tal que el Departament de 
Governació i Relacions Institucionals pugui utilitzar les dades del Registre 
de Població de Catalunya.

033/2014-ES 22/09/2014 Departament d'Interior Conveni específic de col·laboració per a la realització de l'Enquesta de seguretat 
pública de Catalunya, edició especial persones grans, 2014-2015.

009/2014-COL 09/04/2014 Diputació de Barcelona, Mancomunitat de 
Municipis i Consorci Institut d'Estudis 
Regionals i Metropolitans

Pròrroga i modificació del conveni formalitzat en data 28 de juny de 2010, 
per a l'edició 2010-2011 de l'enquesta de condicions de vida i hàbits de la 
població de Catalunya. Es prorroga el conveni fins el 31/05/2014, que 
suposa la modificació del calendari d'execució de l'enquesta i de la 
presentació, publicació i difusió.

023/2013-COL 13/12/2013 Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) Conveni de col·laboració per a l'accés a la informació geogràfica de 
distribució mitjançant el sevei ICC_DataCloud.

022/2013-COL 27/11/2013 Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) Conveni de col·laboració per a la digitalització de les seccions censals de 
Catalunya de l'any 2013. 5.000,00 €

002/2014-COL 01/04/2014 Servei Català de la Salut Conveni de col·laboració per a l'intercanvi  d'informació sobre població 
resident i titular de la Targeta Sanitària de Catalunya.  Es tracta 
d'articular l'intercanvi d'informació del Registre de Població de 
Catalunya i del Registre central de persones assegurades, de 
conformitat i amb les garanties legals aplicables.
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007/2014-COL 29/01/2014 Universitat Politècnica de Catalunya, 
Universitat de Barcelona, Universitat de 
Girona, Universitat Autònoma de Barcelona, 
Universitat de Lleida i Universitat Pompeu 
Fabra

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

9.554,22 €

006/2014-COOP 03/02/2014 Fundació Universitat Pompeu Fabra (FUPF). Conveni específic de cooperació educativa per a l'estada en pràctiques d'un
estudiant de Grau d'Economia de l´ UPF (període d'estada, del 3 de febrer fins el
30 de juny 2014).

016/2014-COOP 17/02/2014 Fundació Universitat Pompeu Fabra (FUPF). Conveni específic de cooperació educativa per a l'estada en pràctiques d'una
estudiant del Màster Universitari en Estudis de Traducció de l´UPF (període 
d'estada, del 17 de febrer fins el 9 d'abril 2014).

017/2014-COOP 17/02/2014 Fundació Universitat Pompeu Fabra (FUPF). Conveni específic de cooperació educativa per a l'estada en pràctiques d'una
estudiant de Grau d'Economia (període d'estada, del 17 de febrer fins el 30 de
juny).

027/2014-COL 22/09/2014 Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).  Conveni de col·laboració per a l'establiment de l'aportació del XII Concurs Student
d'Estadística Aplicada. 500,00 €

004/2014-COOP 24/01/2014 Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).  Conveni específic de cooperació educativa per l'estada en pràctiques d'un
estudiant de la Facultat de Ciències (període d'estada, del 3 de febrer fins el 30
de juny de 2014).

028/2014-MCOOP 30/06/2014 Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).  Conveni marc de cooperació educativa per a la realització de pràctiques
acadèmiques externes d'estudiants de la Facultat de Ciències Poítiques i
Sociologia.

031/2014-COOP 30/07/2014 Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).  Conveni específic de cooperació educativa per a l'estada en pràctiques d'un
estudiant de la Facultat de Ciències (període d'estada, del 26 de novembre fins el
31 de març de 2015

021/2014-COOP 30/04/2014 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, del 12 de maig fins el 30 de setembre 2014).

010/2014-COOP 07/02/2014 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, del 10 de febrer fins el 30 de juny).

014/2014-COOP 08/02/2014 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, del 10 de febrer fins el 30 de juny).

003/2014-MCOOP 28/02/2014 Universitat de Barcelona (UB). Conveni marc de cooperació educativa per a la realització de pràctiques
acadèmiques externes d'estudiants de la Facultat de Biblioteconomia i
Documentació.

026/2014-COOP 26/06/2014 Universitat de Barcelona (UB). Conveni específic de cooperació educativa per a l'estada en pràctiques
acadèmiques externes d'una estudiant de grau de Sociologia de la Facultat
d'Economia i Empresa (període d'estada, del 2 de juliol fins el 17 d'octubre).

034/2014-COOP 29/09/2014 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques
externes d'una estudiant del Màster en Estadística i Investigació Operativa
(periode d'estada, de l'1 d'ctubre de 2014 fins el  31 de gener de 2015).

035/2014-COOP 29/09/2014 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques
externes d'un estudiant del Màster en Estadística i Investigació Operativa (periode 
d'estada, de l'1 d'ctubre fins el  31 de desembre de 2014).

015/2014-COOP 06/03/2014 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Conveni de col·laboració per a la celebració del XI Concurs Planter de Sondeigs i
Experiments, curs 2013-2014. 500,00 €
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005/2014-PROR 30/12/2013 Fundació Joventut, Inserció i Tècniques
Reutilització (JUVINTER).

Pròrroga del Conveni de col·laboració de 16 d'abril de 2013, per l'establiment 
d'unes línies d'actuació en cas de alienació, desafectació, recollida i destrucció de
material informàtic  que pugui esdevenir obsolet.

020/2013-ALT 08/02/2013 Societat Catalana d'Estadística (SCE) Pròrroga del Conveni del 8 de febrer de 2012 amb la Societat Catalana 
d'Estadística,  per a l'establiment de la quota anual per a l'exercici 2013. 500,00 €

019/2014-ALT   19/05/2014 Societat Catalana d'Estadística (SCE) Pròrroga del Conveni del 8 de febrer de 2012 amb la Societat Catalana 
d'Estadística, per a l'establiment de la quota anual per a l'exercici 2014. 500,00 €




