ADDENDA NÚMERO NÚM. 1

DE DESCOMPTES COMERCIALS

ENTRE

LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

I

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ

PARTS

D’una part, el Sr. Josep A. Planell, Rector Magnífic de la Universitat Oberta de Catalunya (en
endavant, «UOC»), amb domicili social a 08035-Barcelona, avinguda del Tibidabo, 39-43, en nom i
representació d’aquesta universitat, que actua a l’empara de l’acord de renovació del càrrec pres
pel Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (en endavant, «FUOC») en
data 23 d’octubre de 2019, ratificat per l’acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 21 d’abril
de 2020, i d’acord amb els poders atorgats davant el Sr. Francisco Armas Omedes, notari de
Barcelona, segons l’escriptura pública amb número de protocol 1067, el 16 d’abril de 2013.
De l’altra part, la Sra. Sònia Martínez i Juli, en nom i representació del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà (en endavant, CCAE), amb el CIF P6700008C, domiciliada al Carrer Nou, núm. 48, de
Figueres, que actua com a representant legal de la institució en qualitat de Presidenta, segons acord
de Ple de la corporació de data 31 de juliol de 2018, per la qual s’eleva a públic el càrrec.
Ambdues parts, que actuen en l’exercici dels càrrecs respectius, declaren i manifesten que
intervenen en aquest acord amb la capacitat legal necessària i la competència suficient per a
subscriure’l.

EXPOSICIÓ

I.

La UOC i el CCAE van signar un conveni marc de col·laboració, amb una vigència de quatre
anys, que es pot prorrogar per un període de quatre anys més.

II.

En la clàusula número 3 del conveni esmentat en el paràgraf I de l’exposició, les parts van
acordar signar les addendes que fossin necessàries per a desenvolupar i dur a terme
qualsevol de les modalitats de col·laboració acordades en el conveni marc.

III.

La UOC i el CCAE coincideixen en la conveniència de desplegar una col·laboració concreta
que permeti incentivar la formació dels professionals vinculats al CCAE mitjançant l’accés
als estudis universitaris de la UOC i als programes formatius comercialitzats per les
empreses que formen part del grup empresarial UOC, així com el desplegament dels
dispositius necessaris que facilitin difondre’ls i matricular-s’hi.

IV.

La UOC és l’únic soci de la companyia mercantil GRUP UOC, S.L (en endavant «GUOC»),
amb C.I.F. núm. B-61207627, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el volum
37587, foli 102, full núm. B-157811, inscripció primera. L’objecte social de GUOC és la
compra, subscripció, permuta i venda de valors mobiliaris, nacionals i estrangers, per
compte pròpia i sense activitat d’intermediació amb la finalitat de dirigir, administrar i
gestionar aquestes participades.
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Al seu torn, GUOC és una societat unipersonal, essent soci únic d’un grup d’empreses que
formen el Grup empresarial de la UOC.
V.

La UOC i el CCAE consideren necessari fixar uns acords que concretin les característiques
i les condicions de la col·laboració esmentada, com també definir el tipus d’ajuts econòmics
en les matrícules que es concediran als professionals i càrrecs electes dels ajuntaments
vinculats al CCAE i del propi Consell Comarcal i les condicions i el procediment per a aplicarlos.

CLÀUSULES

1.

Objecte

La UOC i el CCAE acorden facilitar l’accés als estudis universitaris oficials i propis de la UOC, així
com als programes formatius comercialitzats per les empreses que formen part del grup empresarial
de la UOC, als professionals i càrrecs electes dels ajuntaments vinculats al CCAE i del propi Consell
Comarcal.
Els estudis universitaris propis als quals es facilitarà l’accés són:
-

Programes de màster propi.
Programes de diploma de postgrau.
Programes d’especialització.
Programes de curta durada i actualització.
Cursos d’idiomes.
Cursos d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys.
Cursos d’accés a la Universitat per a més grans de 45 anys.

Els estudis oficials d’educació superior als quals es facilitarà l’accés són:
-

Programes de formació professional.
Programes de grau.
Programes de màster universitari.
Programes de doctorat.

Resten exclosos aquells programes de grau, màster universitari i doctorat, així com els programes
de titulació pròpia de la UOC, que s’organitzin de forma conjunta amb altres universitats, quan la
UOC no sigui la universitat coordinadora de l’esmentat programa conjunt.

2.

Compromisos de les parts

Les parts es comprometen a desenvolupar les accions que s’estableixen en aquest pacte.
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a) La UOC es compromet a:
-

Aplicar l’ajut econòmic als professionals i càrrecs electes dels ajuntaments vinculats
al CCAE i del propi Consell Comarcal que es matriculin en algun dels programes
objecte d’aquesta addenda, de conformitat amb el que estableix la clàusula [3].

-

Informar als professionals i càrrecs electes dels ajuntaments vinculats al CCAE i del
propi Consell Comarcal, de les campanyes de matrícula de la UOC que afectin els
programes objecte d’aquesta addenda.

-

Gestionar la matrícula dels professionals i càrrecs electes dels ajuntaments
vinculats al CCAE i del propi Consell Comarcal que es matriculin en els programes
objecte d’aquesta addenda, de conformitat amb el que estableix la clàusula [4].

b) El CCAE es compromet a:
-

3.

Difondre els programes objecte d’aquesta addenda, de conformitat amb el que
estableix la clàusula [7].

Descomptes

Els professionals i càrrecs electes dels ajuntaments vinculats al CCAE i del propi Consell Comarcal
que es matriculin en qualsevol dels ensenyaments descrits en la clàusula primera gaudiran d’un ajut
econòmic que es descomptarà del preu de la matrícula.
Aquest ajut és d’un 10% que s’aplica durant tota la durada dels ensenyaments fins a la seva
superació i sobre la primera matrícula dels crèdits d’aquests ensenyaments, , restant excloses les
segones i successives matrícules d’un mateix crèdit (repeticions).
És un descompte acumulatiu a altres polítiques de descomptes comercials que, amb caràcter
general, s’apliquin en el moment de formalitzar la matrícula. L’ajut econòmic i, si escau, els
descomptes comercials que s’acumulin, no podran ser superiors al trenta per cent (30%).
Els descomptes no són acumulables a altres descomptes comercials que la UOC hagi acordat
aplicar a determinats col·lectius. Si el professional pot gaudir alhora d’un altre descompte per
formar part d’un altre col·lectiu, podrà escollir el descompte comercial que més li convingui en el
moment de formalitzar la matrícula.
En Titulacions Oficials el descompte és aproximatiu ja que és el resultat d’aplicar un descompte
del vint-i-cinc [25%] sobre el preu dels serveis de suport a l’aprenentatge i els recursos per a
l’aprenentatge (preu privat de la matrícula), això és, conceptes de la inscripció que fixa el Patronat
de la UOC i que no estan vinculats al conveni programa signat amb el Departament competent en
matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya.
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4.

Matrícula

La matrícula en els estudis objecte de l’addenda s’ha de formalitzar a instància dels professionals i
dels càrrecs electes del CCAE i dels ajuntaments vinculats dins dels terminis i procediments de
matrícula que la UOC estableixi a tal efecte. En el moment de formalitzar la matrícula, s’han
d’identificar com a professionals del CCAE i acreditar-ho mitjançant un codi alfanumèric que els serà
facilitat prèviament.
La UOC informarà periòdicament, quan acabi cada campanya de captació, de les matrícules dels
professionals vinculats al Consell Comarcal que es formalitzin en els programes objecte de
l’addenda.
En cas de dubte sobre la pertinença dels professionals i dels càrrecs electes del CCAE i dels
ajuntaments vinculats, les parts es comprometen a notificar-ho respectivament, essent el CCAE qui
tindrà la responsabilitat de verificar aquest extrem i, si escau, excloure el professional de l’ajut
econòmic previst en aquesta addenda.

5.

Propietat intel·lectual

Les parts acorden que aquesta addenda no atorga cap dret respecte de la propietat o la titularitat
dels drets de propietat intel·lectual de cadascuna de les parts.

6.

Màrqueting i difusió

El CCAE es compromet a fer la difusió necessària dels programes formatius que es descriuen a la
clàusula 1 de la present addenda.
El CCAE ha de vetllar perquè la difusió o informació de l’objecte d’aquest acord es dirigeixi als
professionals i càrrecs electes dels ajuntaments vinculats al CCAE i del propi Consell Comarcal i,
en cap cas, sigui de manera directa o indirecta, no s’estengui a tercers vinculats amb el CCAE i els
ajuntaments vinculats.
Tota publicitat i referència informativa addicional que el CCAE elabori i desenvolupi amb l’objectiu
de millorar la difusió interna dels programes ha de ser acceptada i aprovada prèviament per la
mateixa UOC. A més, en tota la publicitat que es faci dels programes de formació hi ha d’aparèixer
el logotip de la UOC i, si s’escau, el logotip de l’empresa del grup corresponent la referència al tipus
de formació de què es tracti, seguint l’aplicació i la normativa d’ús correctes del llibre d’estil de la
marca UOC.
Si es dóna el cas, el CCAE s’obliga de manera immediata, espontàniament o a petició de la UOC, a
realitzar tots els actes que estiguin al seu abast per evitar els perjudicis que s’ocasionarien per la
difusió, publicitat i màrqueting incorrectes de la marca i els productes o serveis de la UOC.
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7.

Protecció de dades de caràcter personal

Ambdues parts reconeixen complir amb totes les obligacions derivades de la Llei Orgànica 3/2018
de Protecció de Dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, del Reglament General en
Protecció de dades 2016/679, d’ara en endavant “RGPD”, i de la legislació complementària.
En cas que s’hagi de produir una comunicació de dades entre les parts, la part transmissora
garanteix que totes les dades personals han estat obtingudes directament de les persones
interessades i que aquests han complert amb els requeriments establerts en la legislació aplicable
en matèria de protecció de dades. En particular i sense limitació, la part transmissora declara haver
complert amb el deure d’informació i, en el seu cas, havent obtingut el consentiment necessari per
al tractament, especialment respecte a la comunicació de les seves dades personals a la part
receptora per a les finalitats objecte d’aquestaaddenda.
Les dades dels signants de la present addenda, així com d'aquelles altres persones encarregades
del seguiment o execució d'aquest, serà recollits i tractats, respectivament, per la UOC i pel CCAE],
els domicilis dels quals consten en l'encapçalament (d'ara endavant, els responsables del
tractament) amb les següents finalitats:
- Dur a terme una adequada gestió de la relació contractual amb l'entitat en la qual treballa o de la
qual és representant.
- Mantenir el contacte amb l'entitat en la qual treballa o de la qual és representant.
La base legal que legitima el tractament de les dades personals és:
-L'existència d'una relació jurídica o contracte
- L'interès legítim a realitzar una adequada gestió de les entitats col·laboradores, a través del
tractament de dades de contacte professional de les persones que presten els serveis als mateixos
o que els representen.
Les dades es tractaran durant tot el temps que duri la relació contractual entre la seva entitat i el
responsable del tractament. Finalitzada la relació contractual es procedirà al bloqueig de les dades
durant el període en què es pugui derivar qualsevol tipus de responsabilitat del tractament o del
Contracte. Una vegada finalitzi el termini de prescripció legal i expirin tals responsabilitats, les dades
seran eliminades.
Els afectats tenen dret a accedir, rectificar, suprimir, limitar i oposar-se al tractament de les dades,
així com a exercir la resta de drets que es reconeixen a la normativa vigent en matèria de protecció
de dades dirigint-se respectivament al responsable del tractament que correspongui, en la següent
adreça de correu electrònic: per a UOC fuoc_pd@uoc.edu, per al CCAE, dpd@altemporda.cat.
Així mateix, poden posar en coneixement de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades qualsevol
situació que consideri que vulnera els seus drets (www.apdcat.cat) pel que fa a la UOC i pel que fa
al CCAE.

8.

Confidencialitat

Les parts acorden tractar confidencialment totes les dades, la documentació i la informació que
s’hagin subministrat a l’altra part durant la vigència d’aquest document. Ambdues parts també
acorden no divulgar aquesta informació a cap persona o entitat, excepte els treballadors, amb la

E2 - Addenda de descomptes comercials

Pàgina 6 de 8

condició que també en mantinguin la confidencialitat i només en la mesura que sigui necessari per
a executar correctament aquest document.
L’acord de confidencialitat continua vigent fins i tot després que aquest document s’extingeixi, sigui
quina en sigui la causa.

9.

Entrada en vigor i durada

Aquesta addenda entra en vigor en el moment en què se signa i té una durada de quatre [4] anys.
Aquesta es pot prorrogar per un període de quatre anys més.

10. Resolució
Són causes de resolució d’aquest document les següents:
a) El mutu acord de les parts signants, manifestat per escrit.
b) La manifestació de qualsevol de les dues parts de la voluntat de resoldre’l, amb un preavís
de [3] tres mesos, sense que la resolució afecti les accions ja començades i pendents
d’acabar ni es liquidin els compromisos contrets per cadascuna de les parts fins al moment
de la resolució esmentada.
c) El incompliment d’alguna de les parts de les obligacions assumides en virtut d’aquest
document, que dóna dret a l’altra part a resoldre unilateralment aquest acord, que es fa
efectiu en un període de trenta [30] dies a partir de la notificació.
d) Les causes generals que estableix la legislació vigent.
En tot cas, les parts es comprometen a garantir els drets acadèmics i, si escau, econòmics dels
estudiants que cursin el programa objecte d’aquest document en el moment de resoldre’l o
denunciar-lo.

11. Comissió de seguiment
Ambdues parts, de comú acord, han de constituir una comissió de seguiment que ha de tenir com a
funció seguir tots els aspectes relacionats amb aquest document. La comissió de seguiment ha
d’estar formada per dos representants de cada institució dels departaments i/o estudis que
s’indiquen a continuació:
En representació de la UOC, el/la Director/a de Relacions Institucionals.
En representació del CCAE, el/la President/a del Consell.
Aquesta comissió ha d’establir de comú acord les dates en què es reuniran, presencialment o
virtualment, a partir de la signatura d’aquest document. La comissió s’ha de reunir un cop a l’any,
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com a mínim. A cada reunió s’ha de fer el seguiment de les activitats objecte d’aquest acord i aclarir
tots els dubtes que es puguin plantejar en la interpretació i l’execució d’aquest. S’ha d’aixecar acta
dels punts que són objecte de cada reunió.

12. Jurisdicció
Les parts expressen el compromís de complir les seves obligacions respectives de bona fe i de
portar a bon terme totes i cadascuna de les negociacions que calguin per a complir aquest acord a
satisfacció d’ambdues institucions.
Les parts acorden que qualsevol controvèrsia que derivi de la interpretació, el compliment o
l’execució dels acords d’aquest document s’ha de resoldre, de mutu acord, per mitjà de la comissió
de seguiment que preveu la clàusula anterior. Aquesta comissió disposa d’un termini de [30] trenta
dies per a arribar a un acord.
Si no arriben a un acord en el termini establert, les parts convenen que les qüestions litigioses
derivades de la interpretació, l’aplicació o l’execució dels acords que s’estableixen en aquest
document són de coneixement i competència dels jutjats i tribunals de Barcelona de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

13. Llei aplicable
Aquest document es regeix pel que estableixen les seves clàusules. Els aspectes que no s’hi
preveuen es regeixen per la legislació espanyola vigent.

Per a que així consti, les parts firmen el document mitjançant signatura electrònica. Als efectes de
l’entrada en vigor del present document, es tindrà en compte la data de la darrera firma de les parts.

Josep Anton Planell
Estany - DNI
36952122T (TCAT)

Firmado digitalmente por Josep Anton Planell Estany
- DNI 36952122T (TCAT)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=Fundació
Universitat Oberta de Catalunya, 2.5.4.97=VATESG60667813, ou=Treballador públic de nivell mig,
sn=Planell Estany - DNI 36952122T,
givenName=Josep Anton,
serialNumber=IDCES-36952122T, cn=Josep Anton
Planell Estany - DNI 36952122T (TCAT)
Fecha: 2021.10.21 16:06:28 +02'00'

Sr. Josep A. Planell
Rector Magnífic
de la Universitat Oberta de Catalunya
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Sra. Sònia Martínez i Juli
Presidenta
del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
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