ANY

ÀMBIT

2015 EMPRESA

2015 EMPRESA

2015 EMPRESA

2015 UNIVERSITATS

2014 ADMINISTRACIONS

SEGONA PART

Grupo Sylvestris SL

Biogrup Investments SL

Savia Energía de Aragón SL

Universitat de Lleida

Ministerio de Educación, Cultura i
Deporte

TIPUS CONVENI

OBJECTE DEL CONVENI

DURADA

Acord marc de
col·laboració

Col·laboració en activitats de
irecerca, desenvolupament i
innovació, desenvolupament de
projectes i idees, presentació de
concursos públics i privats nacionals
i internacionals, energies
alternatives, activitats científiques i
tècniques, etc.

5 anys

Conveni de
col·laboració

Foment de les energies renovables i
en particular la biomassa forestal i
agrícola, a través d'estudis,
d'informes tècnics, de plans de
viabilitat, de controls de qualitat de
biocombustibles, de promoció de les
energies renovables, etre d'altres

fins a
31/12/20
16

Conveni de
col·laboració

Foment de les energies renovables i
en particular la biomassa forestal i
agrícola, a través d'estudis,
d'informes tècnics, de plans de
viabilitat, de controls de qualitat de
biocombustibles, de promoció de les
energies renovables, etre d'altres

fins a
31/12/20
16

Conveni de cooperació

Formació pràctica externa de
l'estudiantat en el camp de
qualsevol ensenyament impartit per
la UdL

1 any
prorroga
ble

Conveni de
col·laboració

Gestión de ayudas en los ámbitos
de los subprogramas de formación y
movilidad del programa estatal de
promoción del talento y su
empliabilidad del plan estatal de
investigación científica i técnica y de
innovación 2013-2016 y otras
actuaciones de convocatòries de
ayudas para la movilidad de

4 anys

estudientes y profesores
universitarios

2014 EMPRESA

INSTITUTS I CENTRES
2014 DE RECERCA

2014 INTERNACIONAL

2014 INTERNACIONAL

2014 UNIVERSITATS

Oua Rural Environment and Energy
SL

CREAF

State Agrarian University of Moldova
(SAUM)

Saint-Petersburg State Forest
Technical University

Universitat de Vic-Universitat Central
de Catalunya

Acord de col·laboració

Planificació, estratègia i
desenvolupament de programes de
desenvolupament rural, integrat, a
nivell internacional

indefinit

Conveni d'Unitat Mixta

Desenvolupar, implementar i
integrar valor afegit innovador,
aproximacions de recerca i
metodologies que permetin predir el
futur dels boscos mediterranis sota
la pressió del canvi global

indefinit

Conveni de cooperació

Promoure l'intercanvi d'experiències
amb el personal en matèria de
formació, de la recerca científica i de
la transferència de tecnologia

5 anys
prorrgabl
es

Conveni de cooperació

Promoure l'intercanvi d'experiències
amb el personal en matèria de
formació, de la recerca científica i de
la transferència de tecnologia

5 anys
prorroga
bles

Conveni de
col·laboració

Cosolidar les col·laboracions entre
ambdues institutcions establint les
bases de la vinculació del CTFC a la
Uvic.UCC per a la docència, la
recerca, la divulgació científica, la
transferència de coneixement i
desenvolupament territorial en els
àmbits de la gestió del medi natural,
la biodiversitat, els recursos naturals
i la promoció del territori i de les
relacionades amb les
infraestructures i els espais en les
condicions que s'estableixen en
aquest conveni

5 anys
prorroga
bles

ANY

ÀMBIT

SEGONA PART

TIPUS CONVENI

OBJECTE DEL CONVENI

DURADA

Conveni de
col·laboració

Pacte alcaldes

Forestal Catalana SA

Conveni marc de
col·laboració

Desenvolupament, conservació,
foment de comercialització, estudis i
projectes científics, transferència,
etc.

5 anys
prorroga
bles

ASSOCIACIONS,
FUNDACIONS I
2013 ALTRES

Associació d'Empresaris del Solsonès

Conveni de
col·laboració

Col·laboracions diverses CEEI
Solsonès

3 anys
prorroga
bles

2013 INTERNACIONAL

Guangdong Academy of Forestry
(GAF)

Conveni de cooperació

Intercanvi experiencies i personal
recercador i transferència
tecnològica

5 anys

Promoure l'intercanvi d'experiències
amb el personal en matèria de
formació, de la recerca científica i de
la transferència de tecnologia

4 anys
prorroba
bles

2013 ADMINISTRACIONS

2013 EMPRESA

Diputació de Lleida

31/12/20
14

2013 INTERNACIONAL

INRGREF (Tuníssia)

Conveni de
col·laboració

2013 INTERNACIONAL

Institu Sylvo-Pastoral de Tabarka i
IRESA (Tuníssia)

Conveni de
col·laboració

Cooperació en matèria de la
formació continuada, la recerca i la
transferència de coneixement

4 anys

Cooperació cerca i execució
projectes: bioeconomia,
transferència tecnològica i de
coneixement, innovació,
extensionisme i desenvolupament
en el sector forestal, ambiental i de
la enregia.

5 anys
prorroga
bles

2013 INTERNACIONAL

Centro de desarrollo forestal TAPIO

Conveni de
col·laboració

2013 INTERNACIONAL

Université Hadj Lakhdar -Batna(UHLB)

Conveni de
col·laboració

Cooperació científica, tècnica i
tecnològica

5 anys
prorroga
bles

2013 INTERNACIONAL

Université de Jijel (Argèlia)

Conveni de
col·laboració

Cooperació en matèria de
la formació continuada, la recerca i

5 anys
prorroga

2013 UNIVERSITATS

Fundación Universitaria
Iberoamericana

2012 ADMINISTRACIONS

Consell Comarcal del Solsonès,
Cedricat, consorci per al
Desenvolupament de la Catalunya
Central

2012 ADMINISTRACIONS

2012 ALTRES

ASSOCIACIONS,
FUNDACIONS I
2012 ALTRES

ASSOCIACIONS,
FUNDACIONS I
2012 ALTRES

Consell Comarcal del Solsonès, CEEI
Lleida

Col·legi d'enginyers de Monts/Forests

Fundación Ecohumana para la
promoción del desarrollo humano
integral sostenible

Fundació d'Ecologia del Foc i Gestió
d'Incendis Pau Costa Alcubierre

la transferència de coneixement

ble

Activitats de suport científic i
tecnològic i de col·laboració en
projectes internacionals i
desenvolupament de programes de
formació

6 anys

Trampolí emprenedor del Solsonès

31/12/20
13
prorroga
ble

Conveni de
col·laboració

Col·laboració CEEI Solsonès

31/12/20
12
prorroga
ble

Conveni marc de
col·laboració

Col·laboració en el
desenvolupament d'activitats y
projectes comuns entre ambdues
parts.

5 anys
prorroga
ble
anualme
nt

Conveni de
col·laboració

Sumar capacidades y cooperar para
realizar acciones de interés mutuo
para mejorar la gestión delos
bosques en Colombia y fomentar el
intecambio, el desarrollo profesional
y la solidaridad entre la persona y
profesionales de Colombia y España

5 anys
prorroga
bles

Conveni marc de
col·laboració

Col·laboració en el desplegament
conjunt d'activitats de formació, de
projectes de recerca i transferència
de tecnologia i de coneixement en
aquelles àrees que siguin d'interès
comú

2 anys
prorroga
bles

Conveni marc de
col·laboració

Conveni de
col·laboració

ANY

ÀMBIT

SEGONA PART

TIPUS CONVENI

OBJECTE DEL CONVENI

DURADA

Conveni general

Marc de treball de recerca en
Biodiversitat i dinàmica
d'ecosistemes forestals, d'ara
endavant Unitat CREAF-CTFC

5 anys
prorroga
bles cada
5 anys
més

Universitat Nacional de Colombia

Conveni marc de
cooperació

Cooperación acdèmica directa en
las àreeas de investigación,
docencia e intercambio de
estudiantes de postgrado y
pregrado.

5 anys
prorroga
bles pel
mateix
temps

Consell Comarcal del Solsonès

Conveni de
col·laboració

Col·laboració fires: Sant Isidre, Fira
del bolet i boletaire, Fira del trumfo

1 any
prorroga
ble

AGAUR

Conveni de
col·laboració

Regular l'adhesió del CTFC al Node
de suport a la mobilitat que coordina
i gestiona l'AGAUR

1 any
prorroga
ble

ELEA Corporación

Conveni marc

Col·laboració en el
desenvolupament d'activitats y
projectes comuns entre ambdues
parts.

2 anys
prorroga
bles

ASSOCIACIONS,
FUNDACIONS I
2011 ALTRES

Elfocat

Acord institucional de
col·laboració

Veure conveni

1 any
prorroga
ble

ASSOCIACIONS,
FUNDACIONS I
2011 ALTRES

Fundació Agrària Boscos. Fundació
Privada

Conveni de
col·laboració

Impulsar el desenvolupament de
projectes conjunts de dinamització
del sector forestal

renovaci
ó anual

INSTITUTS I CENTRES
2011 DE RECERCA

Centre d'Étude de la Forêt (CEF),
CREAF

Protocole d'entente

2011 INTERNACIONAL

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

Conveni marc de
col·laboració

INSTITUTS I CENTRES
2012 DE RECERCA

2012 UNIVERSITATS

2011 ADMINISTRACIONS

2011 ADMINISTRACIONS

2011 ALTRES

CREAF

3 anys
Fomentar el intercambio de
experiencias y personal en los
campos de la formación la

5 anys
prorroga
bles

investigación y la transferencia de
tecnologia, dentro de aqueslla áreas
en las cuales ambas tengan interés
manifeisto

2011 INTERNACIONAL
ASSOCIACIONS,
FUNDACIONS I
2010 ALTRES

INSTITUTS I CENTRES
2010 DE RECERCA

1 any
prorroga
ble

Ministry of Agriculture o Lebanon /
YMCA

Conveni cooperació

Fundació Privada Televall

Acord marc de
col·laboració

Enmarcar i coordinar l'actuació
d'ambdues entitats en activitats de
promoció i ús de les NTIC

5 anys
prorroga
bles

Conveni de
col·laboració

colaboración en el desarrollo de
actuaciones dirigidas al impujso y
fomento d ela cultura científica entre
los ciudadanos

1 any
prorroga
ble

Conveni de
col·laboració

Creació de una unidad mixta de
investigación, desarrollo e
innovación especializada en los
productos y servicios forestales y la
cooperación internacional en la
gestión de los recursos naturales

5 anys

Col·laboració

3 anys
prorroga
bles

Accions diverses (veure conveni)

3 anys
prorroga
bles

Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC)

INSTITUTS I CENTRES
2010 DE RECERCA

INIA

2010 INTERNACIONAL

Arab Center for the Estudies of Arid
Zones
and Dry Lands ACSAD

Acord de col·laboració

2010 INTERNACIONAL

Asociación Tikonel

Conveni marc de
col·laboració

2010 INTERNACIONAL

Red Centroamericana de Acción
del Agua (FANCA)

Conveni marc de
col·laboració

Accions diverses (veure conveni)

3 anys
prorroga
bles

2010 UNIVERSITATS

Universidad Nacional de Santiago
del Estero, (UNSE)

Acord de cooperació

establiment de cooperació a través
de programes tecnico-científics,

5 anys

ANY

ÀMBIT

SEGONA PART

TIPUS CONVENI

OBJECTE DEL CONVENI

DURADA

projectes d'ensanyament i recerca,
accés i ús de la infraestructura
disponible d'ambdues institucions,
etc

2010 UNIVERSITATS

2009 ADMINISTRACIONS

Universitat de Lleida

Consell Comarcal del Priorat

Conveni de
col·laboració

Establiment d'un marc estable i
durador de col·laboració d'acord
amb el pla d'estudis del MAGSA

1 any
prorroga
ble

Conveni marc de
col·laboració

Desenvulupar tasques de suport al
CC del Priorat i desenvolupar
projectes de desenvolupament rural
en el seu terme municipal (segons
convenis especifics

1 any
prorroga
ble

Conveni marc de
col·laboració

Desenvolupar les iniciatives
promogudes per la Cambra en els
àmbits forestals i d'aprfitaments
forestals, principalment en tot allò
realcionat amb l'aprofitament de
subproductes del bosc com la
biomassa forestal en la iniciativa
liderada per la Cambra dins el
clúster dels bio productes.

1 any
prorroga
ble

5 anys
prorroga
bles

ASSOCIACIONS,
FUNDACIONS I
2009 ALTRES

Cambra de Comerç i Indústria de
Lleida

INSTITUTS I CENTRES
2009 DE RECERCA

Centro de Semillas
Forestales/Escuela
de Ciencias Forestales de la
universidad de San Simón (BASFOR)

Acord marc de
col·laboració

Fomentar l'intercanvi d'experiències
y personal en los campos de la
formación , la investigación y la
transferència de tecnologia

INSTITUTS I CENTRES
2009 DE RECERCA

Consorci Forestal de Catalunya,
ICTA-UAB,
Agefred Servicios

Acord de compromís

Col·laboració per a la recerca,
desenvolupament i innovació

indefinit

INSTITUTS I CENTRES
2009 DE RECERCA

Fundació Universitària Balmes (
UVIC)

Conveni marc de
col·laboració

Establiment del conveni marc

2 anys
prorroga
bles

2009 INSTITUTS I CENTRES

ICRA

Conveni general

Col·laboració en la recerca en

3 anys

DE RECERCA

INSTITUTS I CENTRES
2009 DE RECERCA

2009 UNIVERSITATS

2008 ADMINISTRACIONS

2008 ADMINISTRACIONS

2008 ADMINISTRACIONS

2008 ADMINISTRACIONS

2008 ADMINISTRACIONS

l'àmbit de processos hidrològics en
sostemes aquàtics continentals

(veure
conveni)

Conveni marc de
col·laboració

intercanvis de col·laboració

1 any
prorroga
ble

Acord marc de
col·laboració

Coordinació i cooperació en el marc
del Campus de Excelencia Pirineos
Sur (CAPS) a travès de la recerca,
la transferència i la formació,
impulsant procesos de
internacionalització

4 anys

Conveni marc de
col·laboració

desenvolupar i regular les tasques
de suport,
assessorament, assistència tècnica,
formació i realització de tots els
treballs encomanats

1 any
prorroga
ble

Ajuntament de Prades

Conveni marc de
col·laboració

Desenvolupar tasques de suport i
desenvolupar projectes de
desenvolupament al seu terme
municipal

1 any
prorroga
ble

Ajuntament de Solsona

Conveni de
col·laboració

Accions al municipi de solsona dels
programes d'ocupació del SOC

1 any
prorroga
ble

Conveni marc de
col·laboració

desenvolupar i regular les tasques
de suport,
assessorament, assistència tècnica,
formació i realització de tots els
treballs encomanat

1 any
prorroga
ble

Conveni marc de
col·laboració

Desenvolupar tasques de suport i
desenvolupar projectes de
desenvolupament
al seu terme municipal

1 any
prorroga
ble

Parc Científic i Tecnològic
Agroalimentari de Lleida

Universitat de Lleida

Ajuntament de Montferrer i Castellbó

Ajuntament del Montmell

Consell Comarcal del Baix Camp

ANY

ÀMBIT

2008 ADMINISTRACIONS

2008 ADMINISTRACIONS

2008 ADMINISTRACIONS

ASSOCIACIONS,
FUNDACIONS I
2008 ALTRES

ASSOCIACIONS,
FUNDACIONS I
2008 ALTRES

SEGONA PART

Consell Comarcal del Tarragonès

Secretaria de Estado de
Universidades

Secretaria de Estado de
Universidades

Asociación para el desarrollo de
la Ribagorza Románica

Associació per al desenvolupament
de les muntañes de prades

TIPUS CONVENI

OBJECTE DEL CONVENI

DURADA

Desenvolupar tasques de suport i
desenvolupar projectes de
desenvolupament
al seu terme municipal

1 any
prorroga
ble

Gestión de ayudas en el marco de
convocatorias de movilidad de
psogrado, posdoctorado y estancias
de movilidad de profesores e
investigadores en centros
extranjeros y profesores e
investigadores extranjeros en
centros españoles

4 anys,
podentse
prorrogar
2
anys més
si així ho
desitjen
ambdues
parts

Conveni de
col·laboració

Gestión de programas de ayudas en
el marco del estatuto del personal
invesigador en fromación

4 anys,
podentse
prorrogar
2 anys
més si
així ho
desitjen
ambdues
parts

Conveni marc de
col·laboració

desenvolupar i regular les tasques
de suport,
assessorament, assistència tècnica,
formació i realització de tots els
treballs encomanats

1 any
prorroga
ble

Conveni marc de
col·laboració

desenvolupar i regular les tasques
de suport, assessorament,
assistència tècnica, formació i
realització de tots els treballs
encomanats

1 any
prorroga
ble

Conveni marc de
col·laboració

Conveni de
col·laboració

ASSOCIACIONS,
FUNDACIONS I
2008 ALTRES

2007 ADMINISTRACIONS

Fundació del Mon Rural

AGAUR

Conveni marc de
col·laboració

intercanvis de col·laboració

4 anys
prorroga
ble

Conveni de
col·laboració

Agilitar presentació del certificat
positiu emès per la Seguretat Social
conforme el CTFC està al corrent de
pagament

1 any
prorroga
ble

Desenvolupar tasques de suport a
làrea tècnica del CCSolsonès i
desenvolupar projectes de
desenvolupament forestal i
ambiental al Solsonès

1 any
prorroga
ble

2007 ADMINISTRACIONS

Consell Comarcal del Solsonès

Conveni de
col·laboració

INSTITUTS I CENTRES
2007 DE RECERCA

Institut Cartogràfic de Catalunya

Conveni de cooperació

Accés remot a la cartografia digital
produïda pe ICC

indefinit

Conveni marc de
col·laboració

Cooperació per a la promoció y
realització d'activitat d'interès comú,
tals com intecanvis en l'ambit
academic y estudiantil, projectes de
investigació, intercanvis de
informació y altres

indefinit

Conveni marc de
col·laboració

Fomentar l'intercanvi d'experiències
y personal en los campos de la
formación , la investigación y la
transferència de tecnologia

5 anys
prorroga
bles

Conveni marc de
col·laboració

Fomentar l'intercanvi d'experiències
y
personal en los campos de la
formación , la investigación y la
transferència de tecnologia

5 anys
prorroga
bles

Conveni marc

Establiment de les bases per dur a
terme un projecte orientat a estudiar
i desenvolupar alternatives de

5 anys
prorroga
bles

INSTITUTS I CENTRES
2007 DE RECERCA

2007 INTERNACIONAL

Instituto Tecnològico de Costa Rica

INRGREF

2007 UNIVERSITATS

Universidad Mayor de
San Simón (Umss)

2006 EMPRESA

Gobrugg Ibérica SA i Forestal
Catalana SA

ANY

ÀMBIT

SEGONA PART

TIPUS CONVENI

OBJECTE DEL CONVENI

DURADA

correcció hidrològico-forestal en
ambients piinencs i mediterranis

INSTITUTS I CENTRES
2006 DE RECERCA

Fundación Centro de Estudios
Ambientales del Mediterráneo
(CEAM)

INSTITUTS I CENTRES
2006 DE RECERCA

Patronat Municipal del Museu
de Granollers

2006 INTERNACIONAL

FAO

Conveni marc

Formación, investigación y
transferència de tecnología en los
ámbitos que les son comunes

3 anys
prorroga
bles

Conveni marc de
col·laboració

Incentivar la recerca científica i la
formació de personal investigador

4 anys
prorroga
bles
Caducat
el
20/11/20
10

Memorando de
entendimiento
actividades de formación de
personal,
de investigación cientiífica y
desarrollo tecnológico de
intercambio de expertos, y en la
utilización y comercialización a
terceros de tecnología desarrollada
conjuntamente

4 anys
prorroga
ble

INSTITUTS I CENTRES
2005 DE RECERCA

Confederación de Organizaciones de
Selvicultores de España

Acord marc

INSTITUTS I CENTRES
2005 DE RECERCA

Associació Institut Català
d'Ornitologia

Conveni de
col·laboració

diferents acords

4 anys
prorroga
ble

2004 ADMINISTRACIONS

Agència Catalana de Certificació
(CATCert)

Conveni de
col·laboració

Serveis de certificació digital de
classe1; Serveis de verificació de
certificats

indefinit

Conveni marc de relació

Formació i el debat a l'entorn d ela
custodia del territori. La vinculació
de la recerca forestal aplicada que
porta a terme el CTFC a iniciatives
de custòdia del territori, cercar
sinèrgies possibles en projectes

2 anys
prorroga
bles

ASSOCIACIONS,
FUNDACIONS I
2004 ALTRES

Xarxa de Custòdia del Territori

nacionals i internacionals relacionats
amb la custòdia del territori

INSTITUTS I CENTRES
2004 DE RECERCA

Departamento de EcologíaUniversidad Autónoma de Madrid

Conveni marc de
col·laboració

actividades de formación de
personal, de investigación cientiífica
y desarrollo tecnológico de
intercambio de expertos, y en la
utilización y comercialización a
terceros de tecnología desarrollada
conjuntamente

2004 UNIVERSITATS

Universidad de Santiago
de Compostela

Acord marc de
col·laboració

Actividades de investigación
científica, formación y desarrollo
tecnológico

2 anys
prorroga
bles

Universitat de Barcelona

Conveni marc de
col·laboració

actividades de formación de
personal,
de investigación cientiífica y
desarrollo tecnológico de
intercambio de expertos, y en la
utilización y comercialización a
terceros de tecnología desarrollada
conjuntamente

4 anys
prorroga
ble

Lynx Edicions

Conveni marc de
col·laboració

Impulsar publicacions mitjançant
contractes específic per a cada
publicació concreta

1 any
prorroga
ble

Conveni regulador

Col·laboració per activitats de
formació, investigació i transferència
de tecnologia

indefinit

Conveni de
col·laboració

Col·laboració en actividades de
formación de personal, de
investigación científica y desarrollo
tecnológico, de intercambio de
expertos, y en la utilización y
comercialización a terceros de
tecnología desarrollada

4 anys
prorroga
ble

2004 UNIVERSITATS

2003 ALTRES

2003 UNIVERSITATS

2003 UNIVERSITATS

Universitat de Lleida

Universitat de València

4 anys
prorroga
ble

ANY

ÀMBIT

SEGONA PART

TIPUS CONVENI

OBJECTE DEL CONVENI

DURADA

conjuntamente

2002 ALTRES

2002 ALTRES

2002 ALTRES

INSTITUTS I CENTRES
2002 DE RECERCA

2001 ADMINISTRACIONS

Col·legi d'Aparelladors i
Arquitectes Tècnics de Lleida

Col·legi d'Enginyers de Forests a
Catalunya

Consorci Lleidatà de Control

Institut Tecnològic de Lleida

Ajuntament de Llobera

Conveni marc de
col·laboració

Realitzar projectes i estudis
conjuntament
o bé facilitat dades tècniques que
serveixen per a acomplementar
qualsevol tipus de treball

1 any
prorroga
ble

Conveni marc de
col·laboració

Realitzar projectes i estudis
conjuntament
o bé facilitat dades tècniques que
serveixen per a acomplementar
qualsevol tipus de treball

1 any
prorroga
ble

Conveni marc de
col·laboració

Realitzar projectes i estudis
conjuntament
o bé facilitat dades tècniques que
serveixen per a acomplementar
qualsevol tipus de treball

1 any
prorroga
ble

Conveni marc de
col·laboració

Realitzar projectes i estudis
conjuntament o bé facilitat dades
tècniques que serveixen per a
acomplementar qualsevol tipus de
treball

1 any
prorroga
ble

Conveni marc de
col·laboració

Realitzar projectes i estudis
conjuntament o bé facilitat dades
tècniques que serveixen per a
acomplementar qualsevol tipus de
treball

1 any
prorroga
ble

Realitzar projectes i estudis
conjuntament
o bé facilitat dades tècniques que
serveixen per a acomplementar
qualsevol tipus de treball

1 any
prorroga
ble

Realitzar projectes i estudis

1 any

2001 ADMINISTRACIONS

Ajuntament de Navès

Conveni marc de
col·laboració

2001 ADMINISTRACIONS

Ajuntament de Pinós

Conveni marc de

col·laboració

2001 ADMINISTRACIONS

Ajuntament de Riner

conjuntament o bé facilitat dades
tècniques que serveixen per a
acomplementar qualsevol tipus de
treball

prorroga
ble

Conveni marc de
col·laboració

Realitzar projectes i estudis
conjuntament
o bé facilitat dades tècniques que
serveixen per a acomplementar
qualsevol tipus de treball

1 any
prorroga
ble

Conveni de
col·laboració

Cedir mutuament el personal laboral
contractat, sempre que les
necessitats circumstancials així ho
aconsellin i sempre i qual l'activirtata
de cada intitat ho permeti

1 any
prorroga
ble

3 anys
prorroga
bles

1999 ADMINISTRACIONS

Consell Comarcal del Solsonès

1999 INTERNACIONAL

UdL, Consorcio por los estudios
Universitarios en la Cerdeña Central,
Diputació de Lleida, Diputación de
Nuero (Cerdeña)

Acord marc cooperació

Facilitar el intercambio de
profesores y estudiantes entre las
Universidades i el CTFC de
coordinador

1999 UNIVERSITATS

Universitat de Barcelona,
Universitat de Lleida

Conveni marc
cooperació

Cooperació científica i tècnica, que
es desenvoluparà en cada cas
mitjançant convenis específics

4 anys
prorroga
bles

Acord marc cooperació

Activitats relacionades amb el
desenvolupament de les zones
rurals

1 any
prorroga
ble

Cosellh Generau d'Aran

Conveni marc de
col·laboració

Realitzar projectes i estudis,
participar en projectes de
recerca i desenvolupament,
col·laborara en seminaris, cursos i
congressos

1 any
prorroga
ble

Centre de la Propietat Forestal

Conveni marc de
col·laboració

Realitzar projectes i estudis,
participar en projectes de recerca i
desenvolupament, col·laborara en

1 any
prorroga
ble

1999 UNIVERSITATS

1998 ADMINISTRACIONS
ASSOCIACIONS,
FUNDACIONS I
1998 ALTRES

Universitat Rovira i Virgili

ANY

ÀMBIT

SEGONA PART

TIPUS CONVENI

OBJECTE DEL CONVENI

DURADA

seminaris, cursos i congressos

ASSOCIACIONS,
FUNDACIONS I
1998 ALTRES

INSTITUTS I CENTRES
1998 DE RECERCA

Conveni marc de
col·laboració

Realitzar projectes i estudis,
participar en projectes de
recerca i desenvolupament,
col·laborara en seminaris, cursos i
congressos

1 any
prorroga
ble

Acord de col·laboració

Realització d'activitats
d'investigació, de desenvolupament,
de transferència de tecnologia i de
divulgació en els àmbits foresstal,
mediterrani i del desenvolupament
rural

1 any
prorroga
ble

Universitat de Lleida

Realització d'activitats conjuntes en
els àmbits forestal, mediambiental i
del desenvolupamnet rural, i
concretament la realització de
projectes d'investigació,
desenvolupament, demostració i
transferència de tecnologia a través
de la contribució a la creació i
adopció de noves tecnologies

5 anys
prorroga
bles

Cosellh Generau d'Aran

Conveni marc de
col·laboració

Realitzar projectes i estudis,
participar en projectes de
recerca i desenvolupament,
col·laborara en seminaris, cursos i
congressos

1 any
prorroga
ble

Realitzar projectes i estudis,
participar en projectes
de recerca i desenvolupament,
col·laborara en seminaris, cursos i
congressos

1 any
prorroga
ble

Bases generals de
col·laboració

4 anys
prorroga

Fundació Bosch i Gimpera

Fundació Privada Universitat i
Tecnologia La Salle-Universitat
Ramon Llull-

Conveni de
col·laboració
1998 UNIVERSITATS

1998 ADMINISTRACIONS

1997 ADMINISTRACIONS

Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça

Conveni marc de
col·laboració

INSTITUTS I CENTRES
1997 DE RECERCA

INIA

Conveni marc de
col·laboració

ble

1997 ADMINISTRACIONS

1995 UNIVERSITATS

Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça

Conveni marc de
col·laboració

Universitat de Lleida

Conveni marc de
col·laboració

Realitzar projectes i estudis,
participar en projectes
de recerca i desenvolupament,
col·laborara en seminaris, cursos i
congressos

1 any
prorroga
ble

Activitats de formació

5 anys
prorroga
bles

