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Convenis 2021 
 

 
 
 
 
Relació de convenis signats durant el 2021 classificats en dos grans grups i per ordre cronològic de 
signatura: 
 
 
Convenis i acords de col·laboració per a l'elaboració, difusió o revisió de dades o obres 
terminològiques 
 

 Conveni de col·laboració entre el Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT i l’institut 
del Teatre per a la revisió de les entrades del Diccionari de la dansa clàssica (12/02/2021) 

 

 Conveni de col·laboració entre el Ministeri de Cultura i Esports del Govern d’Andorra i el 
Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT per a l’actualització de la terminologia dels 
esports d’hivern i de la ciberseguretat (28/05/2021) 

 

 Pròrroga del conveni marc de col·laboració entre el Consorci del Centre de Terminologia 
TERMCAT i l’Institut Joan Lluís Vives (02/06/2021) 

 

 Conveni de col·laboració entre el Departament de Salut i el Consorci del Centre de 
Terminologia TERMCAT per a dur a terme sis projectes terminològics de l’àmbit de la salut 
(15/07/2021) 

 

 Addenda al conveni marc de col·laboració número 567/2017, formalitzat en data 21 de juliol 
de 2017, entre el Consorci del Centre de terminologia TERMCAT i la Diputació de Barcelona 
(Centre de Recerca i Transferència Tecnològica Tèxtil-Escola de Teixits de Canet de Mar), per 
normalitzar l’ús en català de la terminologia del sector tèxtil (16/07/2021) 

 

 Conveni de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona, per mitjà del Grup de 
Recerca ‘Política, Institucions i Corrupció a l’Època Contemporània’, i el Consorci del Centre 
de Terminologia TERMCAT per a l’elaboració i edició d’una terminologia de la corrupció i la 
transparència (27/09/2021) 

 

 Conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia i el Consorci del Centre de 
Terminologia TERMCAT per elaborar i editar el Diccionari de la mediació (19/11/021) 

 

 Conveni de col·laboració entre el Parlament de Catalunya, l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, mitjançant el Departament de la Presidència, i el Centre de Terminologia 
TERMCAT per a reimprimir el Diccionari de l’activitat parlamentària i mantenir-ne 
actualitzada la versió en línia (13/12/2021) 

 

http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/dansa-it-2021.pdf
http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/dansa-it-2021.pdf
http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/esportshivern-ciberseguretat-2021.pdf
http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/esportshivern-ciberseguretat-2021.pdf
http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/esportshivern-ciberseguretat-2021.pdf
http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/xarxavives-2021.pdf
http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/xarxavives-2021.pdf
http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/seguretatalim-vacunes-virologia-psiquiatria-snomed-2021.pdf
http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/seguretatalim-vacunes-virologia-psiquiatria-snomed-2021.pdf
http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/teixits-2021.pdf
http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/teixits-2021.pdf
http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/teixits-2021.pdf
http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/teixits-2021.pdf
http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/corrupcio-2021.pdf
http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/corrupcio-2021.pdf
http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/corrupcio-2021.pdf
http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/corrupcio-2021.pdf
http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/mediacio-2021.pdf
http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/mediacio-2021.pdf
http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/activitatparlamentariareimpressio-2021.pdf
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 Conveni marc de col·laboració entre el Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC) i el Consorci 
del Centre de Terminologia TERMCAT per donar suport al portal Compendium.cat 
(16/12/2021) 
Annex al conveni (16/12/2021)  

 
 
 
Convenis amb universitats per a la realització de pràctiques 
 

 Conveni específic de col·laboració entre el Centre de Terminologia TERMCAT i la Universitat 
Autònoma de Barcelona (Roser Torroella Vergés) (16/01/2021) 

 

 Projecte formatiu annex al conveni de cooperació educativa amb la Universitat Jaume I de 
Castelló (Sandra Fogués Zaera) (26/01/2021) 

 

 Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Oberta de Catalunya i el Centre de 
Terminologia TERMCAT (Alba Jiménez Aguiló) (26/02/2021) 

 

 Pròrroga del conveni de cooperació educativa entre la Universitat Oberta de Catalunya i el 
Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT, per a la realització de pràctiques 
acadèmiques externes (15/03/2021) 

 

 Conveni específic de col·laboració entre el Centre de Terminologia TERMCAT i la Universitat 
Autònoma de Barcelona (Sandra Ortuño Gavaldà) (17/03/2021) 

 

 Annex I al conveni USAL/0647, signat el 30/09/2020, de cooperació educativa de pràctiques 
acadèmiques externes per a estudiants entre la Universitat de Salamanca i el Consorci del 
Centre de Terminologia TERMCAT (Lorena Naveira Esporas) (01/07/2021) 

 

 Conveni específic de col·laboració entre el Centre de Terminologia TERMCAT i la Universitat 
Autònoma de Barcelona (Joana Navarro Sánchez) (24/11/2021) 

 

 Conveni específic de col·laboració entre el Centre de Terminologia TERMCAT i la Universitat 
Autònoma de Barcelona (Clara Güell Noguera) (16/12/2021) 

 
 

http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/compendium-2021.pdf
http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/compendium-2021.pdf
http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/compendium-annex-2021.pdf
http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/uoc-2021.pdf
http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/uoc-2021.pdf
http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/uoc-2021.pdf

