CONVENIS 2014
ENTITAT
INS Esteve Terrades

TÍTOL DEL CONVENI

DATA D’
APROVACIÓ
Conveni per a la realització de pràctiques d’un 7-2-1014
alumne per la col·laboració en les tasques
relacionades amb prevenció de riscos laborals.

INS Miquel Martí i Pol

Conveni per a la realització de pràctiques d’un 7-2-2014
alumne per suport a les tasques de
manteniment d’instal·lacions elèctriques i
automàtiques.

Fundació Solidaritat UB

Conveni per dur a terme iniciatives d’agricultura 7-2-2014
urbana (horts urbans).
Conveni per a la cessió d’un equip portàtil de 7-2-2014
mesura del nivell de camp electromagnètic, en
el marc de la política de la governança
radioelèctrica .

Centre de
Telecomunicacions i
Tecnologies de la
Informació de la
Generalitat de Catalunya
Consell Comarcal del
Baix Llobregat

Conveni per garantir la prestació de serveis 21-2-2014
d’atenció domiciliària i del transport adaptat.

Soler i Sauret, S.A.

Conveni aportació econòmica en concepte de 7-3-2014
patrocini del Premi Pujol i Bausis, així com una
aportació econòmica en concepte de despeses
d’organització.

Fiatc Assegurances

Conveni aportació econòmica en concepte de 7-3-2014
patrocini del Premi Pujol i Bausis, així com una
aportació econòmica en concepte de despeses
d’organització.

Facultat de Dret de la
Universitat de Barcelona

Conveni que té l’objecte del desenvolupament 14-3-2014
de pràctiques acadèmiques externes, Projecte
Formatiu.
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ENTITAT
Federació de Dones per
la igualtat del Baix
Llobregat
Departament
d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya
Fundació Universitat
Pompeu Fabra
Nestlé España, S.A.

TÍTOL DEL CONVENI

DATA D’
APROVACIÓ
Conveni per al desenvolupament del servei 21-3-2014
d'orientació i assessorament jurídic gratuït.

Conveni per a la realització d'un pla de
transició al treball, en el marc dels programes
de qualificació professional inicial (pqpi).
Conveni per a la realització de pràctiques
acadèmiques externes.
Conveni de patrocini amb motiu del Certamen
Internacional de la Biennal de Ceràmica
“Angelina Alós”.
Consell Comarcal del
Conveni en matèria de control de mosquits
Baix Llobregat
coincidint amb la programació d’activitats de
sanitat ambiental del programa de Salut
Pública.
Salut
Mental
Baix Conveni per al desenvolupament del projecte
Llobregat Associació de d’activitats.
Familiars.
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