
CONVENIS 
SUBSCRITS AMB 
L'ADMINISTRACIÓ 
PÚBLICA



ENTITATS OBJECTE CONVENI DATA INICI DATA FINAL
IMPORT 

OBLIGACIÓ

9/05/2006

17/12/2007

11/01/2010

17/04/2010

06/05/2014

01/09/2015

22/07/2014

02/09/2010

05/09/2012

08/10/2012

12/05/2010

-

-

-

-

-

31/08/2021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 eur per 
crèdit

-

-

-

Generalitat de Catalunya

UNED (Centre associat Terrassa)

UNED (Centre associat Terrassa)

Generalitat de Catalunya

Ajuntament de Manresa

Generalitat de Catalunya

Ajuntament de Sallent

Universitat de Lleida

Universitat Autònoma de  
Barcelona

Universitat Autònoma de  
Barcelona

Universitat Autònoma de  
Barcelona

Bases de col·laboracío pel que fa al desenvolupament i posada en  
marxa de serveis especialitzats per a persones amb discapacitat  
intel·lectual

Conveni de cooperació educativa entre la Uned i Ampans (Pràctiques 
de formació perPedagogia, Educació social, Psicopedagogia, Psicolo-
gia i Treball Social)

Conveni de cooperació educativa entre la Uned i Ampans

Actualització de bases de col·laboració pel que fa al desenvolupament 
i posada en marxa  de serveis especialitzats per a persones amb disca-
pacitat intel·lectual

Condicions d'execució i manteniment d'una escala d'ús públic que 
limita amb la Torre dels Comtals

Concert educatiu corresponent a l'ensenyament d'educació especial 
per un periode de sis cursos escolars

La possibilitat d'accedir als recursos municipal del poble de Sallent, i, 
en concret, els de l'Escola Municipal de Música Cal Moliner

Per a la realització de pràctiques dels alumnes del programa de post-
grau de psicopatologia clínica

Per al pràcticum de les titulacions que s'imparteixen a la facultat de 
ciències de l'educació

Per a la realització de pràctiques acadèmiques externes en entitats 
col·laboradores pel còmput de crèdits

Per a la realització de pràctiques dels alumnes de la facultat  
de Psicologia

*Vigents durant l'any 2019



ENTITATS OBJECTE CONVENI DATA INICI DATA FINAL
IMPORT 

OBLIGACIÓ

01/09/2015

25/09/2017

10/01/2018

24/05/2018

12/03/2018

31/08/2021

31/12/2020

10/012022

-

-

-

-

-

-

-

Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya

Institut Català de la Salut

Il·lustre Col·legi d'Advocats de 
Manresa

Ajuntament de Manresa

Concert educatiu corresponent a l'ensenyament d'educació especial 
per serveis i programes de suport a l'escolarització dels alumnes amb 
discapacitats en els centres ordinaris

Projecte de servei comunitari

Instal.lació d'un punt d'accès a l'ECAP per a ús dels professionals de 
l'ICS a les dependències de la residència Julio Payàs

Posada en marxa i dinamització de la Taula de Salut Mental de Manresa

Conveni de col·laboració


