
Any Tipus Descripció Entitat Data signatura Durada

1

2018 Conveni de col·laboració Conveni de col·laboració empresarial en activitats d’interès general, per tal de 
col·laborar econòmicament en l’organització d'un projecte Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.U 01/02/2018 1/2/18 fins 31/12/18

2

2018
Conveni de Col·laboració per a la realització 
d'Exporecerca Jove 2018 Conveni per a la participació del PCB para el desenvolupament de l’edició de 

la XIX Exporecerca Jove 2018 els dies 22,23 i 24 de març de 2018.  MAGMA 08/03/2018

8/3/18 fins la liquidació del 
compromisos que contempla.

3

2018

Conveni de Col·laboració per a l'organització de la 
Fira Recerca en Directe 2018 

Conveni que té per objecte regular la col·laboració de les parts en 
l’organització de la Fira Recerca en Directe de l’any 2018, entre l'11 i 14 d'abril 
de 2018 al CosmoCaixa.

 Fundació Bancària caixa d'estalvis i pensions de 
Barcelona “LA CAIXA” 26/03/2018 26/3/18 fins 14/5/2018

3

2018 Conveni de Col·laboració 

Conveni per regular les condicions de col·laboració professional entre les la 
plataforma UTOX-PCB i el centre tecnològic Creatio-UB, per oferir una cartera 
de serveis d’assessorament de tipus científic, tècnic i comercial, i l’àmbit 
d’avaluació preclínica de seguretat dels sectors Farmacèutic, Biotech, de 
Producte Sanitari, Químic, Alimentari i Cosmètic que faciliti l’accés al mercat 
nacional, europeu i extracomunitari a empreses dels sectors anomenats.

Universitat de Barcelona (Creatio-UB) 27/07/2018 2 anys

4

2018 Segona pròrroga del Conveni per al Servei Mixt de 
Microscòpia.

Segona pròrroga del Conveni de 4 de juliol de 2012, pel qual van regular el 
règim de funcionament del servei de Microscòpia de l’Edifici Hèlix com a servei 
conjunt entre l'IBMB i la Fundació Parc Científic de Barcelona. Institut de Biologia Molecular de Barcelona 26/09/2018 2 anys, fins 31/12/19

5

2018 Conveni de col·laboració per al programa d'activitats 
B·DEBATE 2018

Conveni per regular els compromisos que assumeixen BIOCAT i els 
PARTNERS CIENTÍFICS en relació a l’ACTIVITAT, dins del marc general que 
estableixen les bases reguladores de la convocatòria per a 2018 del Programa 
d’Activitats de B·DEBATE. 

Biocat, Idibell, CRG, VHIO 05/11/2018

Fins la finalització del 
programa d'activitats 
B·DEBATE,Programa 
d’Activitats 2018. 

2018 Quarta pròrroga conveni plataforma de 
cristal·lografia

Cuarta pròrroga d'un Conveni on la FUNDACIÓ va traspasar la titularitat i 
gestió de la platafaorma de cristal·lografia del PCB al CSIC

Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas 18/12/2018 Fins el 31/12/2019

2018 Pròrroga conveni cessió equipament i instal·lacions 
de l'edifici Modular del PCB

Conveni per cedir l'ús d'un espai ubicat a l'Edifici Modular del PCB pel 
desenvolupament del CSIC de les seves activitats d'investigació

Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas 18/12/2018 1 any
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