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La Comissió Executiva de Patronat a les sessions del curs 2021-2022 va 
aprovar els següents acords: 
 
 Aprovació de convenis pel desenvolupament de la tasca investigadora a la 
Universitat curs 21-22  
 

• S’acorda aprovar la signatura del conveni de col·laboració amb Caringwell, 
S.L (Qida) per la creació de l’Aula Atenció domiciliària integrada” què estarà 
vinculada a l’Institut Universitari dels Pacients. 

• S’acorda aprovar la “Cátedra de Implantes Cigomáticos. Nuevo abordaje 
digital” segons el conveni de col·laboració amb la Manohay Dental, S.A. 

• S’acorda aprovar el conveni de col·laboració amb Dentsply Sirona Iberia, 
S.A per a la renovació de la “Càtedra Denstply sirona UIC” en Odontologia 
Interdisciplinar. 

• S’aprova la signatura d’ ampliació al conveni amb l’”Equip d’Atenció Primària 
Barcelona Sardenya S.L.P” vinculat a la Facultat de Medicina i Ciències de 
la Salut, que té com objectiu potenciar carreres acadèmiques i 
investigadores, incrementar els ràtios de producció científica i incentivar la 
qualitat docent i satisfacció de l’estudiant. 

• S’acorda aprovar la renovació de la càtedra Dentsply Sirona UIC en 
Odontologia Interdisciplinar 

• S’acorda aprovar la signatura d’un contracte de venta de patent i acord de 
llicència de distribució amb Neolith Distributions SL  

• S’acorda aprovar la signatura d’un contracte de venta de patent i acord de 
llicència de distribució amb NEOLITH DISTRIBUTION SL  
 

 Aprovació d’activitats orientades a la família curs 21-22 
 

• S’acorda aprovar el I Workshop Internacional sobre acompanyament 
familiar. 

 
 Aprovació noves activitats acadèmiques curs 21-22 
 

• S’acorda aprovar la memòria de verificació del Màster Universitari en 
Recerca Biomèdica Experimental previst per la implantació en el curs 23-24. 

• S’acorda aprovar la col·laboració amb Fundació privada Escoles Familiars 
rurals del Penedès per a l’organització dels cursos de postgrau Global 
Managment in Sport Business I-II sota la fórmula AD Experimentum pel curs 
22-23 

 
 Aprovació de plans i normatives curs 21-22 
 

• S’acorda aprovar la normativa de beques i ajuts econòmiques pel curs 22-
23 
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 Aprovació d’activitats relació universitat – empresa curs 21-22 
 

• S’aprova la signatura del conveni marc i del Conveni específic de 
Col·laboració amb l’empresa TALENTO FARMACÉUTICO Y SANITARIO, 
S.L. (Talent-EPHOS), per impulsar conjuntament una oferta àmplia, 
inicialment a l'àrea de coneixement de Salut, mitjançant la creació, 
comercialització i realització de màsters amb doble titulació UIC i Talent-
EPHOS, dirigits a alumnes Graduats Universitaris.  


