
 

JG2018- 12 Juny          16 nov – 31 maig          Page 1 of 4  

Àrea de Recerca, Docència i Comunicació 
 

EXPEDIENT OBJECTE ENTITAT IMPORT VIGÈNCIA 

CONV/2017/43 

Acord per la modificació, desenvolupament i regularització 
de l’annex I del conveni de col·laboració pel qual  es regula 
el desenvolupament de la Unitat Docent de Medicina 
Preventiva i Salut Pública 

Consorci Mar Parc de Salut 
Universitat Pompeu Fabra 

50.486,66 € 
21/11/2017 
31/12/2017 

CONV/2017/45 
Conveni marc de col·laboració per a la realització de 
projectes internacionals dins de l’Institut d’Investigació 
Biomèdica St. Pau (IIB-Sant Pau) 

Fundació Institut de Recerca de l’Hospital 
de la Sta. Creu i St. Pau 

Sense implicació 
econòmica 

08/11/2017 
07/11/2021 

CONV/2017/50 
Conveni de col·laboració per a la realització del 
desenvolupament dels programes de formació en salut 
pública (Màster i Diploma en Salut Pública) 

Universitat Pompeu Fabra 83.200 € 
06/12/2017 
30/06/2018 

CONV/2013/4P4 

Conveni de col·laboració relatiu a la realització de la 
formació pràctica dels alumnes de l’Escola Superior 
d’Infermeria del mar, adscrita  a la Universitat Pompeu 
Fabra 

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 
Sense implicació 

econòmica 
Curs 2017 - 2018 

 

Gerència 
 

EXPEDIENT OBJECTE ENTITAT IMPORT VIGÈNCIA 

CONV/2018/21 

Conveni de col·laboració per al desenvolupament d’un 
projecte de recerca etnogràfica en els barris comprensius 
de l’Eix Besòs per tal d’implementar un programa 
avaluable de renda d’emergència i assumir la coordinació 
per a la implementació de diferents projectes que derivin 
dels treballs de recerca realitzats 

Fundació Institut de Recerca de l'Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau 

251.096,74 € 
23/06/2018 
22/06/2020 
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Observatori de Salut Pública   
                                

EXPEDIENT OBJECTE ENTITAT IMPORT VIGÈNCIA 

CONV/2017/44 
Conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques 
acadèmiques externes 

Consortium for Advanced Studies Abroad 
– Barcelona (CASA Barcelona) 

Sense implicació 
econòmica 

22/11/2017 
31/07/2018 

CONV/2017/49 
Conveni de col·laboració per al desenvolupament del 
projecte de recerca internacional PULSE  

Fundació de l’Institut de Recerca de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

(FIRHSCSP) 
286.112,16 € 

03/01/2018 
02/01/2021 

CONV/2017/52 

Conveni de col·laboració per a la realització d’una estada 
al Servei de Sistemes i Informació Sanitària amb l’objectiu 
d’adquirir coneixements en el diferents registres que 
generen informació de salut i determinants socials segons 
eixos de desigualtat, així com participar en algun dels 
projectes que es troben en marxa 

M. L. Bottazzi 
Sense implicació 

econòmica 
15/01/2018 
16/03/2018 

CONV/2018/16 

Conveni de col·laboració per a la realització d’una estada 
al Servei de Sistemes d’Informació Sanitària per tal 
d’elaborar el treball de fi de Màster Ús de serveis sanitaris 
de la població migrant a Barcelona al 2011 i 2016 

L. Esteve Matalí 
Sense implicació 

econòmica 
12/02/2018 
30/04/2018 

CONV/2018/22 

Conveni de col·laboració per a la realització del 
desenvolupament de la línia de recerca sobre càrrega de 
les malalties mentals, en concret l’epidemiologia de les 
drogues d’abús 

Fundació Institut Mar d’Investigacions 
Mèdiques (FIMIM) 

Sense implicació 
econòmica 

29/05/2018 
28/05/2022 
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CONV/2018/26 
Conveni de col·laboració per a la realització del projecte 
“Edat amb Salut a Barcelona” 

Parc Sanitari de Sant Joan de Déu 
(PSSJD) 

Sense implicació 
econòmica 

04/07/2018 
31/12/2021 

 

 

Salut Ambiental 
 

EXPEDIENT OBJECTE ENTITAT IMPORT VIGÈNCIA 

CONV/2017/66 

Conveni de col·laboració per a la realització d’un treball 
d’investigació anomenat “Estudi sobre l’efecte beneficiós 
de les basses naturalitzades del programa de protecció de 
biodiversitat de de l’Ajuntament de Barcelona en el control 
biològic de les plagues de mosquits” 

Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat i el 
Dept. d’Ecologia de la Facultat de Biologia 

de la Universitat de Barcelona 

Sense implicació 
econòmica 

01/06/2017 
31/12/2017 

CONV/2018/2 
Conveni de col·laboració relatiu a la gestió compartida del 
projecte PUCS (Pan-European Urban Climate Services 

Fundació Institut de Recerca de l'Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau 

75.900,00 € 
02/02/2018 
01/02/2020 

 

 

 

Promoció de la Salut 
 

EXPEDIENT OBJECTE ENTITAT IMPORT VIGÈNCIA 

CONV/2017/53 
Conveni de col·laboració per a la realització del projecte 
de prevenció de l’obesitat infantil a Barcelona (Projecte 
POIBIN) 

Aguas Danone, SA Ingrés: 17.000 € 
01/07/2017 
01/07/2018 



 

JG2018- 12 Juny          16 nov – 31 maig          Page 4 of 4  

CONV/2018/32 

Conveni de col·laboració per a la realització de l’estudi 
“Disseny i avaluació de l’efectivitat d’una intervenció de 
prevenció selectiva del consum d’alcohol i cànnabis en 
joves vulnerables en l’àmbit comunitari” (Projecte 
REPTES) 

Associació de Casals i Grups de Joves de 
Catalunya 

Sense implicació 
econòmica 

25/09/2018 
31/12/2019 

 

Laboratori 
 

EXPEDIENT OBJECTE ENTITAT IMPORT VIGÈNCIA 

CONV/2018/5 
Conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques 
acadèmiques externes 

Universitat de Barcelona 
(Facultat de Química) 

Sense implicació 
econòmica 

11/01/2018 
10/01/2022 

CONV/2018/33 
Conveni de col·laboració per a la realització de d’un 
conveni marc de col·laboració per a la realització de 
pràctiques acadèmiques externes 

Institut Químic de Sarrià CETS Fundació 
Privada (Universitat Ramon Llull) 

Sense implicació 
econòmica 

19/09/2018 
18/09/2019 

 

Direcció de Recursos 
 

EXPEDIENT OBJECTE ENTITAT IMPORT VIGÈNCIA 

CONV/2018/10 
Conveni de col·laboració per a la realització del projecte 
beca-empresa per a l’any 2018 

Fundació BCN Formació Professional 44.718,40 € 
14/03/2018 
31/12/2018 

 


