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CONVENIS DE COL·LABORACIÓ SIGNATS A L’ANUALITAT 2016 
 
NOTA: En compliment de la normativa vigent en màteria de protecció de dades no es mostren en aquesta relació els noms i cognoms de persones físiques amb 
les quals s’hagi signat un conveni de col·laboració i de les quals no s’hagi obtingut un consentiment exprés per tal de publicar la seva identitat a efectes de 
compliment de la Llei 19/2014 de Transparència i Accés a la Informació. Per aquests casos en la columna “entitat signant” es mostra el text “Persona física”. 
  

ANY 
NÚM. 

REGISTRE 
FUNDACIÓ 

ENTITATS SIGNANTS TIPOLOGIA OBJECTE 
IMPORT 

ECONÒMIC 
DATA 

SIGNATURA 
FINALITZACIÓ 

VIGÈNCIA 

2016 001/2016 
Projecte Associació de Clubs 
Junts per l'Esport de Mataró 

Acord marc 

Conveni marc de col·laboració per a la promoció  
de l'esport  a Mataró dins el projecte "junts per 
l'esport Mataró + Tecnocampus universitat" 

3.000,00 €  11/12/2015 11/12/2018 

2016 002/2016 Parc Tecnocampus Mataró Operacions de tresoreria 

Conveni marc regulador de la contractació d'una 
operació de tresoreria entre la Fundació Mataró-
Maresme i l'EPE 2016 

                           -   €  7/1/2016 30/6/2017 

2016 003/2016 
Universitat Oberta de 
Catalunya 

Col·laboració en l'àmbit 
de la docència 

Prorrogar el conveni marc signat entre la UOC i la 
Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme per dos 
anys més, fins el dia 10 de gener de 2016. 

                           -   €  9/1/2014 10/1/2016 

2016 004/2016 
Universitat Oberta de 
Catalunya 

Col·laboració en l'àmbit 
de la docència 

Addenda 8 al contracte marc signat entre les parts 
per a l'assignació temporal de professorat i/o 
personal tècnic de la Fundació Tecnocampus a la 
UOC per al desenvolupament de tasques de 
consultoria i tutoria durant el curs 2015-2016. 

6.393,88 €  16/9/2015 31/3/2016 

2016 005/2016 Centre Natació Mataró Convenis institucionals 
Patrocini, per part de Tecnocampus, de la cursa 
d'atletisme Run Festival-Junts per l'Esport 

                  700,00 €  27/1/2016 27/1/2017 

2016 006/2016 Consorci Sanitari del Maresme Acord marc 
Conveni Marc de col·laboració en l'àmbit sanitari i 
les ciències de la salut 

                           -   €  8/2/2016 7/2/2019 

2016 007/2016 Consorci Sanitari del Maresme 
Cooperació educativa de 
pràctiques acadèmiques 
externes 

ANNEX I al conveni marc d'igual data: Pràcticum 
dels estudiants de grau d'infermeria i doble 
titulació Fisioteràpia-CAFE al CSdM 

                           -   €  8/2/2016 31/12/2999 

2016 009/2016 
Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres 

Acord marc 

Acord marc de cooperació acadèmica (ESCSET) 
entre l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres i 
la Fundació Tecnocampus per temes de turisme 

                           -   €  4/12/2015 31/12/2999 
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2016 010/2016 
Universidad Argentina de la 
Empresa 

Intercanvi i mobilitat 
d'estudiants o professors 

Conveni de cooperació entre la Fundació 
Tecnocampus Mataró-Maresme i la universitat 
Argentina de la empresa 

                           -   €  10/2/2016 10/2/2021 

2016 011/2016 Universidad de Norte 
Intercanvi i mobilitat 
d'estudiants o professors 

Acord  programa intercanvis universitaris entre la 
Fundació Tecnocampus i la Universitat del Norte 
(Colòmbia) 

                           -   €  16/2/2016 16/2/2018 

2016 012/2016 Universidad de Norte 
Intercanvi i mobilitat 
d'estudiants o professors 

Annex I a l'acord marc programa intercanvis 
universitaris  entre la Fundació Tecnocampus i la 
Universitat del Norte (Colòmbia) 

                           -   €  16/2/2016 16/2/2018 

2016 013/2016 Diputació de Barcelona Convenis institucionals 
Acord per a la inserció d'anuncis en el butlletí 
oficial de la província de Barcelona 

                           -   €  7/1/2016 31/12/2999 

2016 014/2016 Universidad de Fortaleza 
Intercanvi i mobilitat 
d'estudiants o professors 

Conveni de col·laboració entre la Fundació 
Tecnocampus i la universitat de Fortaleza  

                           -   €  25/2/2016 25/2/2021 

2016 015/2016 
PIMEC Maresme-Barcelonès 
Nord 
Ajuntament de Mataró 

Responsabilitat social 

Impulsar una campanya d'estalvi i eficiència 
energètica a les indústries de la ciutat de Mataró 
per tal que les empreses redueixin el seu consum 
energètic, guanyin competitivitat i contribueixin  a 
la reducció de gasos d'efecte hivernacle 

                           -   €  21/3/2016 31/12/2016 

2016 016/2016 Fundació Roca i Galès Participació en càtedres 

Conveni col·laboració entre la Fundació 
Tecnocampus Mataró-Maresme i la Fundació Roca 
i Galès a l'objecte d'establir la seva participació  en 
la càtedra d'economia social Tecnocampus 

                           -   €  1/4/2016 01/04/2017 

2016 017/2016 
Fundació Privada el Maresme 
Pro Persones amb disminució 
Psíquica 

Responsabilitat social 
Patrocini, per part de Tecnocampus, del procés 
d'actualització del portal web La Mosqueta 

        3.000,00 €  1/4/2016 1/4/2018 

2016 018/2016 AGIM Mataró i Maresme Responsabilitat social 

Patrocini, per part de la Fundació Tecnocampus, de 
les activitats terapèutiques, lúdiques, formatives i 
esportives, així com informació i orientació, suport 
psicològic i servei de transport adaptat que 
promouen l'autonomia de persones amb diversitat 
funcional 

          1.000,00 €  1/4/2016 1/4/2018 

2016 019/2016 Fundació Sant Joaquim Responsabilitat social 
Patrocini, per part de Tecnocampus, de la compra 
d'una furgoneta per a traslladar aliments 

       1.000,00 €  1/4/2016 1/4/2018 
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2016 020/2016 La Vanguardia Ediciones, S.L. Convenis institucionals 
Patrocini, per part de la Fundació Tecnocampus, 
del Canal Innovació de www.lavanguardia.com 

           20.000,00 €  1/4/2016 31/3/2017 

2016 021/2016 
Centre Cultural i Esportiu Xaloc, 
S.A. 

Col·laboració en l'àmbit 
de la docència 

Establir les bases de col·laboració per tal d'ajudar 
en el desenvolupament del projecte educatiu que 
realitza TecnoCampus en l'àmbit de la mecatrònica. 

  900,00 €  6/4/2016 6/10/2016 

2016 022/2016 
Generalitat de Catalunya, 
Agència per a la Competitivitat 
de l'Empresa (ACC1O) 

Programes i serveis 
relacionats amb 
l'emprenedoria i 
l'empresa 

Conveni d'encàrrec de gestió entre l'Agència per a 
la competitivitat de l'empresa i la Fundació 
Tecnocampus amb la finalitat de regular la gestió 
de l'acceleradora de creixement territorial 

                           -   €  30/3/2016 31/12/2016 

2016 023/2016 Centre Natació Mataró Convenis institucionals 
Patrocini, per part de Tecnocampus, del campionat 
Final Four Copa Len Waterpolo Femení 

4.000,00 €  12/4/2016 12/4/2017 

2016 024/2016 
Associació Junior Empresa 
Tecnocampus 

Programes i serveis 
relacionats amb 
l'emprenedoria i 
l'empresa 

Ajudar en el desenvolupament de la iniciativa dels 
estudiants i crear un marc de col·laboració en 
benefici mutu. 

                           -   €  25/5/2016 25/5/2018 

2016 025/2016 
Col·legi Professional de 
l'Audiovisual de Catalunya  

Acord marc 

Establir les bases de col·laboració en diferents 
àmbits d'interès comú i, en concret, pel que fa al 
Màster en Postproducció Audiovisual, el Màster en 
Producció Executiva de Ficció per a Televisió, el 
Postgrau en Projectes Transmèdia i el Postgrau en 
Guió i Direcció d'Actors, que s'impartiran a l'Escola 
Superior Politècnica Tecnocampus al curs 2016-17. 

                           -   €  17/5/2016 31/7/2017 

2016 026/2016 Fundació Banc Sabadell  
Col·laboració en 
programes de beques, 
premis 

Conveni de col·laboració entre la Fundació 
Tecnocampus i la Fundació Banc Sabadell pel 
programa Beques On the Move 2016/17 

          10.000,00 €  27/5/2016 31/12/2017 

2016 027/2016 Universitat Pompeu Fabra 
Relació amb la 
universitat adscrivent 

V Addenda al conveni de col·laboració acadèmica 
entre la UPF i la Fundació Tecnocampus 

                           -   €  3/6/2016   

2016 028/2016 Ajuntament de Vilassar de Dalt Acord marc 

Acord marc de cooperació entre l'Ajuntament de 
Vilassar de Dalt i la Fundació Tecnocampus dins els 
respectius àmbits d'actuació 

                           -   €  8/6/2016 8/6/2018 

2016 029/2016 
Universitat Oberta de 
Catalunya 

Col·laboració en l'àmbit 
de la docència 

Segona pròrroga conveni marc signat entre les 
parts per dos anys més, finalitzant el dia 10 de 
gener de 2018. 

                           -   €  10/1/2016 10/1/2018 
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2016 030/2016 
Universitat Oberta de 
Catalunya 

Col·laboració en l'àmbit 
de la docència 

Addenda 9 al contracte marc signat entre les parts 
per a l'assignació temporal de professorat i/o 
personal tècnic de la Fundació Tecnocampus a la 
UOC per al desenvolupament de tasques de 
consultoria i tutoria durant el curs 2015-2016. 

        6.104,01 €  24/2/2016 31/3/2016 

2016 031/2016 
Institut Nacional d'Educació 
Física de Catalunya (INEFC) 

Acord marc 
Conveni de col·laboració entre l'INEFC i la Fundació 
Tecnocampus 

                           -   €  13/6/2016 13/6/2020 

2016 032/2016 Abylight, S.L. 
Participació en els 
consells de grau 

Conveni marc col·laboració i suport a la titulació de 
grau de disseny i producció de videojocs entre 
Abylight,SL i la Fundació Tecnocampus  (Escola 
Superior politècnica Tecnocampus) 

                           -   €  17/6/2016 17/6/2018 

2016 033/2016 Gestmusic Endemol,S.A.U 
Impartició conjunta 
d'estudis 

Conveni de col·laboració entre Gestmusic Endemol 
per a la impartició de formació postgrau conjunta 

                           -   €  15/6/2016 30/6/2017 

2016 034/2016 

Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de 
Catalunya 
Universitat Pompeu Fabra 

Col·laboració en l'àmbit 
de la docència 

Addenda al conveni col·laboració entre l'agència 
per a la qualitat del sistema universitari de 
Catalunya, la Fundació Tecnocampus i la universitat 
UPF per a la realització i finançament de la sisena 
edició  de l'estudi de la inserció dels graduats en el 
món laboral, del quart estudi conjunt sobre la 
inserció laboral dels doctors i del segon estudi 
sobre la inserció laboral dels graduats en màsters 

                           -   €  25/5/2016 31/7/2017 

2016 035/2016 

Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de 
Catalunya 
Universitat Pompeu Fabra 

Col·laboració en l'àmbit 
de la docència 

Conveni col·laboració entre l'agència per a la 
qualitat del sistema universitari de Catalunya, la 
Fundació Tecnocampus i la universitat UPF per a la 
realització i finançament de la sisena edició  de 
l'estudi de la inserció dels graduats en el món 
laboral, del quart estudi conjunt sobre la inserció 
laboral dels doctors i del segon estudi sobre la 
inserció laboral dels graduats en màsters 

                           -   €  5/5/2016 31/7/2017 
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2016 036/2016 EPEL Parc Tecnocampus Mataró 
Acords de licitació 
conjunta 

Constitució grup de compra per a la licitació i 
contractació servei assegurances de responsabilitat 
civil, danys, accidents estudiants i col·lectiu i vida 
de Tecnocampus Mataró 

                           -   €  30/5/2016 30/05/2020 

2016 037/2016 
Innovació, Electrònica i 
Mobilitat, S.L. (INNOVEM) 

Col·laboració en l'àmbit 
de la docència 

Conveni col·laboració entre Innovació, electrònica i 
mobilitat, SL  i la Fundació Tecnocampus que 
regula la participació en treballs de final de grau i 
pràctiques externes dins estudis de grau de l'ESUPT 

                           -   €  28/6/2016 31/12/2999 

2016 038/2016 
Consorci de Promoció 
Enoturística del Territori DO 
Alella 

Acord marc 
Acord marc de cooperació entre el consorci 
promoció enoturística del territori DO Alella i la 
Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme 

                           -   €  6/7/2016 6/7/2017 

2016 039/2016 Persona física 

Programes i serveis 
relacionats amb 
l'emprenedoria i 
l'empresa 

Conveni de col·laboració per al desenvolupament 
del projecte conjunt "crea talent", consistent en 
una competició catalana interuniversitària de les 
millors iniciatives empreneedores i els seus 
promotors de totes les universitats participants 

       10.000,00 €  1/7/2016 1/7/2019 

2016 040/2016 

Grup Empreses Noves 
Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació del Maresme 
(GENTIC) 

Acord marc 

Annex al conveni de col·laboració entre la Fundació 
Tecnocampus i Gentic grup d'empreses de noves 
tecnologies de la informació i la comunicació de 
maresme de data 4/04/12 

                           -   €  13/5/2016   

2016 041/2016 
Col·legi d'Enginyers Tècnics 
Industrials de Barcelona 

Acord marc 

Annex al conveni marc entre la Fundació 
Tecnocampus i el col·legi d'enginyers tècnics 
industrials de Barcelona per la col·laboració en els 
respectius àmbits d'actuació  

                           -   €  21/6/2016 31/12/2999 

2016 042/2016 Ajuntament del Masnou Acord marc 

Acord marc de cooperació entre l'Ajuntament del 
Masnou i la Fundació Tecnocampus Mataró-
Maresme dins els respectius àmbits d'actuació 

                           -   €  14/7/2016 14/7/2017 

2016 043/2016 
Universidad Argentina de la 
Empresa 

Intercanvi i mobilitat 
d'estudiants o professors 

Annex I a l’acord de programa d'intercanvi entre la 
Fundació Tecnocampus i la Universidad Argentina 
de la Empresa 

                           -   €  12/7/2016 10/2/2021 

2016 044/2016 
Universidad Argentina de la 
Empresa 

Intercanvi i mobilitat 
d'estudiants o professors 

Annex II a l’acord de programa d'intercanvi entre la 
Fundació Tecnocampus i la Universidad Argentina 
de la Empresa 

                           -   €  12/7/2016 10/2/2021 
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2016 045/2016 
Fundació Privada el Maresme 
Pro Persones amb disminució 
Psíquica 

Responsabilitat social 
Patrocini, per part de Tecnocampus, del procés 
d'actualització del portal web La Mosqueta 

       712,00 €  8/7/2016 8/7/2017 

2016 046/2016 Persona física Punts de connexió WIFI 
Conveni de col·laboració entre la Fundació 
Tecnocampus Mataró-Maresme i el punt de 
connexió 

                           -   €  22/7/2016 15/10/2016 

2016 047/2016 
Persona física 

Punts de connexió WIFI 
Conveni de col·laboració entre la Fundació 
Tecnocampus Mataró-Maresme i el punt de 
connexió  

                           -   €  22/7/2016 15/10/2016 

2016 048/2016 
Persona física 

Punts de connexió WIFI 
Conveni de col·laboració entre la Fundació 
Tecnocampus Mataró-Maresme i el punt de 
connexió 

                           -   €  22/7/2016 15/10/2016 

2016 049/2016 
Persona física 

Punts de connexió WIFI 
Conveni de col·laboració entre la Fundació 
Tecnocampus Mataró-Maresme i el punt de 
connexió 

                           -   €  22/7/2016 15/10/2016 

2016 050/2016 
Persona física 

Punts de connexió WIFI 
Conveni de col·laboració entre la Fundació 
Tecnocampus Mataró-Maresme i el punt de 
connexió 

                           -   €  22/7/2016 15/10/2016 

2016 051/2016 
Servicio Español Para la 
Internacionalización de la 
Educación (SEPIE) 

Intercanvi i mobilitat 
d'estudiants o professors 

Conveni de subvenció relatiu al projecte marc 
programa ERASMUS del curs 2016-2017 

   125.600,00 €  21/7/2016 30/9/2017 

2016 052/2016 Universidad El Bosque 
Intercanvi i mobilitat 
d'estudiants o professors 

Acord programa d'intercanvis universitaris entre la 
Fundació Tecnocampus i la universidad el Bosque 
(Colòmbia ) 

                           -   €  22/6/2016 22/6/2018 

2016 053/2016 Ajuntament d'Alella Acord marc 
Acord marc de cooperació entre la Fundació 
Tecnocampus i l'Ajuntament d'Alella dins els 
respectius àmbits d'actuació 

                           -   €  29/7/2016 29/7/2017 

2016 054/2016 Persona física Punts de connexió WIFI 
Conveni de col·laboració entre la Fundació 
Tecnocampus Mataró-Maresme i el punt de 
connexió 

                           -   €  22/7/2016 15/10/2016 
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2016 055/2016 Fundació Àmbit Prevenció 
Solidaritat, voluntariat i 
cooperació 

Organització i desenvolupament d’un programa de 
formació d’agents de salut als estudiants 
Tecnocampus, per tal que realitzin accions entre 
els seus iguals de gestió dels riscos i plaers 
associats al consum de drogues i en la sexualitat. 

                           -   €  1/9/2016 31/8/2017 

2016 056/2016 Escola Vela Mataró 
Col·laboració en l'àmbit 
de la docència 

Annex IV al conveni marc per tal de regular la 
disponibilitat de les instal·lacions i serveis de 
l'Escola de Vela per a la realització de pràctiques i 
docència dels estudis de Grau en Ciències de 
l'Activitat Física i de l'Esport al curs 2016-17 

     4.682,93 €  1/9/2016 31/12/2017 

2016 057/2016 Escola Vela Mataró 
Col·laboració en l'àmbit 
de la docència 

Annex V al conveni marc per tal de regular la 
disponibilitat de les instal·lacions i serveis de 
l'Escola de Vela per a la realització de pràctiques i 
docència dels estudis de Grau en Ciències de 
l'Activitat Física i de l'Esport al curs 2016-17 

   3.038,53 €  1/9/2016 31/12/2017 

2016 058/2016 

Generalitat de Catalunya, 
Direcció Gral Economia Social, 
el Tercer Sector, les 
Cooperatives i l'Autoempresa 

Transferència de 
coneixement 

Conveni de transferència de coneixement entre la 
Direcció general d'economia social, del tercer 
sector, les cooperatives i l'autoempresa del 
departament de treball, afers socials i famílies i la 
Fundació Tecnocampus Mataró Maresme. 

                           -   €  8/9/2016 

6 mesos a 
partir de 

l'entrega de 
dades 

2016 059/2016 Banco Sabadell, S.A. 
Col·laboració en 
programes de beques, 
premis 

Addenda al conveni de col·laboració entre la 
Fundació Tecnocampus Mataró Maresme i Banco 
Sabadell, S.A. per tal de renovar la vigència del 
conveni una anualitat més. 

                           -   €  8/9/2016 8/9/2017 

2016 060/2016 
Col·legi de Llicenciats Educació 
Física i de l'Esport de Catalunya  

Acord marc 

Conveni marc entre el Col·legi de Llicenciats en 
Educació Física i Ciències de l'Activitat Física de 
Catalunya i la Fundació Tecnocampus Mataró-
Maresme per la col·laboració en els respectius 
àmbits d'actuació 

                           -   €  26/9/2016 26/9/2018 

2016 061/2016 
Col·legi de Llicenciats Educació 
Física i de l'Esport de Catalunya  

Acord marc 

Addenda al conveni marc entre el Col·legi de 
Llicenciats en Educació Física i Ciències de 
l'Activitat Física de Catalunya i la Fundació 
Tecnocampus Mataró-Maresme per la 
col·laboració en els respectius àmbits d'actuació 

                           -   €  26/9/2016 26/9/2017 
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2016 062/2016 
Servicios Industriales 
Reunidos,S.A. 

Col·laboració en 
programes de beques, 
premis 

Patrocini, per part de SIRSA, de la 16a edició dels 
Premis Creatic. 

      6.000,00 €  29/9/2016 29/9/2017 

2016 063/2016 
Fundació Amics Joan Petit Nens 
amb Càncer 

Responsabilitat social 
Patrocini, per part de la Fundació Tecnocampus, a 
la Fundació Amics Joan Petit Nens amb Càncer 

  395,00 €  8/7/2016 8/7/2017 

2016 064/2016 Mango Protocol 
Participació en els 
consells de grau 

Conveni marc de col·laboració i suport a titulació 
de grau de disseny i producció de videojocs entre 
Mango Protocol,  la Fundació Tecnocampus i 
l'Escola Superior Politècnica 

                           -   €  30/9/2016 30/9/2018 

2016 065/2016 Corsegames- Mateo Pereira 
Participació en els 
consells de grau 

Conveni marc de col·laboració i suport a titulació 
de grau de disseny i producció de videojocs entre 
Corsegames,  la Fundació Tecnocampus i l'Escola 
Superior Politècnica 

                           -   €  30/9/2016 30/9/2018 

2016 066/2016 A Crowd of Monsters 
Participació en els 
consells de grau 

Conveni marc de col·laboració i suport a titulació 
de grau de disseny i producció de videojocs entre  
Acrowd of Monsters, la Fundació Tecnocampus i 
l'Escola Superior Politècnica  

                           -   €  30/9/2016 30/9/2018 

2016 067/2016 APPNormals Team,S.L. 
Participació en els 
consells de grau 

Conveni marc de col·laboració i suport a titulació 
de grau de disseny i producció de videojocs entre 
Appnormals Teams, la Fundació Tecnocampus i 
l'Escola Superior Politècnica  

                           -   €  14/7/2016 30/9/2018 

2016 068/2016 Blowing Minds S.L. 
Participació en els 
consells de grau 

Conveni marc de col·laboració i suport a titulació 
de grau de disseny i producció de videojocs entre 
Blowing Minds, la Fundació Tecnocampus i l'Escola 
Superior Politècnica 

                           -   €  12/7/2016 30/9/2018 

2016 069/2016 
Servicio Español Para la 
Internacionalización de la 
Educación (SEPIE) 

Intercanvi i mobilitat 
d'estudiants o professors 

Esmena al conveni de subvenció relatiu al projecte 
marc programa ERASMUS del curs 2015-2016 

                           -   €  13/10/2016  31/12/2016 

2016 070/2016 
Servicio Español Para la 
Internacionalización de la 
Educación (SEPIE) 

Intercanvi i mobilitat 
d'estudiants o professors 

Conveni de subvenció relatiu al projecte marc 
programa ERASMUS del curs 2015-2016 

      65.500,00 €  21/9/2016 30/9/2016 

2016 071/2016 Universidad El Bosque 
Intercanvi i mobilitat 
d'estudiants o professors 

Annex I a l'acord programa intercanvis entre la 
Fundació Tecnocampus i la Universidad El Bosque   

                           -   €  19/10/2016   

2016 072/2016 Universidad El Bosque 
Intercanvi i mobilitat 
d'estudiants o professors 

Annex II a l'acord de programa d'intercanvi entre la 
Fundació Tecnocampus i la Universidad El Bosque 

                           -   €  19/10/2016   



 Data última actualització: 04/05/2018 

 

2016 073/2016 Universidad El Bosque 
Intercanvi i mobilitat 
d'estudiants o professors 

Annex III a l'acord de programa d'intercanvi entre 
la Fundació TecnoCampus i la Universidad El 
Bosque. 

                           -   €  19/10/2016   

2016 074/2016 Ajuntament de Mataró Convenis institucionals 
Patrocini, per part de la Fundació Tecnocampus, de 
la promoció de LES SANTES 2016 

         1.500,00 €  9/6/2016 31/7/2017 

2016 075/2016 
Associació de Clubs Junts per 
l'Esport de Mataró 

Col·laboració en matèria 
de serveis universitaris 
(esports, residències) 

Patrocini, per part de Tecnocampus, de les 
activitats i esdeveniments esportius que realitzin 
els centres integrants de l'Associació de Clubs Junts 
per l'Esport de Mataró 

        3.000,00 €  14/10/2016 14/10/2017 

2016 076/2016 
Associació de Clubs Junts per 
l'Esport de Mataró 

Col·laboració en 
programes de beques, 
premis 

Conveni entre la  Fundació Tecnocampus Mataró 
Maresme i l'Associació de clubs junts per l'esport 
de Mataró per a la col·laboració en la convocatòria 
del programa de beques estudi a esportistes d'èlit 
del Tecnocampus. 

                           -   €  14/10/2016 14/10/2018 

2016 077/2016 Universitat Pompeu Fabra 
Col·laboració en 
programes de beques, 
premis 

Acord de col·laboració entre la Fundació 
Tecnocampus Mataró Maresme i la Universitat 
Pompeu Fabra per l'organització de la 22a edició 
del MINIPUT 

        2.000,00 €  8/11/2016 30/11/2016 

2016 078/2016 Diputació de Barcelona 

Programes i serveis 
relacionats amb 
l'emprenedoria i 
l'empresa 

Conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i la Fundació Tecnocampus pel 
desenvolupament i consolidació de la reempresa a 
nivell local  

                           -   €  31/8/2016 30/4/2020 

2016 079/2016 Universitat Pompeu Fabra 
Relació amb la 
universitat adscrivent 

Addenda al conveni de col·laboració entre la 
Fundació Tecnocampus Mataró Maresme i la UPF 
pel desenvolupament i implementació d'un pla 
estratègic  d'internacionalització  

      50.000,00 €  1/1/2016 31/7/2017 

2016 080/2016 Advanced Factories 

Col·laboració per a la 
realització de jornades, 
simposis, seminaris o 
congressos. 

Participació en la Fira Advanced Factories.Acord de 
col·laboració entre la Fundació Tecnocampus 
Mataró Maresme i Nebext_Advanced factories 
expo & Congres 

                           -   €  8/11/2016 31/7/2017 

2016 081/2016 Club Nàutic El Masnou 
Col·laboració en l'àmbit 
de la docència 

Annex IV al conveni marc per tal de regular la 
disponibilitat de les instal·lacions i serveis del Club 
Nàutic per a la realització de pràctiques i docència 
dels estudis de Grau en Ciències de l'Activitat Física 
i de l'Esport al curs 2016-17 

      4.682,93 €  1/9/2016 31/7/2017 



 Data última actualització: 04/05/2018 

 

2016 082/2016 Club Nàutic El Masnou 
Col·laboració en l'àmbit 
de la docència 

Annex V al conveni marc  per tal de regular la 
disponibilitat de les instal·lacions i serveis del Club 
Nàutic per a la realització de pràctiques i docència 
dels estudis de Grau en Ciències de l'Activitat Física 
i de l'Esport al curs 2016-17 

          3.038,53 €  1/9/2016 31/7/2017 

2016 083/2016 Schunk Intec, S.L.U. 
Cooperació educativa de 
pràctiques acadèmiques 
externes 

Addenda al conveni marc de col·laboració entre la 
Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme i Schunk 
Intec S.L.U per concretar l'aportació per al curs 
2016-17 al programa de cooperació educativa 
universitat-empresa 

      4.174,46 €  15/10/2016 31/7/2017 

2016 084/2016 Sport i Relax S.L. 
Col·laboració en l'àmbit 
de la docència 

Annex II al conveni marc per tal de regular la 
disponibilitat d'espais i instal·lacions per la 
impartició de docència del Grau en Ciències de 
l'Activitat Física i de l'Esport i el Doble Grau en 
Fisioteràpia i Ciències de l'Activitat Física i de 
l'Esport pel curs 2016-17. 

        5.735,00 €  1/9/2016   

2016 085/2016 
FAGEM, Federació 
d'Associacions i Gremis 
Empresarials del Maresme 

Acord marc 

Acord Marc de col·laboració en els respectius 
àmbits d'actuació                            -   €  24/11/2016 24/11/2018 



 Data última actualització: 04/05/2018 

 

2016 087/2016 

Consell Comarcal del Maresme 
Ajuntament d'Arenys de Mar 
Ajuntament d'Arenys de Munt 
Ajuntament d'Argentona 
Ajuntament de Cabrera de Mar 
Ajuntament de Calella 
Ajuntament de Canet de Mar 
Ajuntament de Dosrius 
Ajuntament de Mataró 
Ajuntament de Pineda de Mar 
Ajuntament de Premià de Dalt  
Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneras 
Ajuntament de Sant Iscle de 
Vallalta 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Ajuntament de Santa Susanna 
Ajuntament de Tordera 
Ajuntament de Vilassar de Dalt 
Ajuntament de Vilassar de Mar 
Associació dels Empresaris de 
Polígons Industrials de Pineda 
de Mar 
Federació d'Associacions i 
Gremis Empresarials del 
Maresme (FAGEM) 
Unió de Polígons i Industrials de 
Catalunya (UPIC) 

Programes i serveis 
relacionats amb 
l'emprenedoria i 
l'empresa 

Conveni de col·laboració per a la gestió del 
projecte PAE Maresme 

                           -   €  5/2/2016 5/2/2017 

2016 088/2016 
Associació de Clubs Junts per 
l'Esport de Mataró 
Ajuntament de Mataró 

Col·laboració en matèria 
de serveis universitaris 
(esports, residències) 

Annex 2 al conveni marc de col·laboració per a la 
promoció de l'esport a Mataró dins el projecte 
"Junts per l'esport Mataró +Tecnocampus 
Universitat" de data 11 de desembre 2015. 
Esmenes a l'addenda de l'abonament. 

                           -   €  15/9/2016   



 Data última actualització: 04/05/2018 

 

2016 089/2016 Six Lemon World S.L. 
Avantatges per a la 
comunitat universitària 

Oferir condicions especials pels estudiants de 
Tecnocampus que desitgin allotjar-se a la 
residència Six Lemon World de Montgat. 

                           -   €  1/12/2016   

 

Font de les dades: Registre de Convenis de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, Secretaria General. 


