CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ

ENTRE

LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

I

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ

PA RT S
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 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.

E X PO SI CIÓ

I.

La UOC és una universitat sorgida de la societat del coneixement que té per missió
facilitar la formació de les persones al llarg de la vida, fent servir les noves tecnologies per
a superar les barreres del temps i l’espai. És objectiu de la UOC fer avançar la creativitat
de les persones i contribuir al progrés de la societat impulsant la recerca entorn de la
societat del coneixement.

II.

La UOC és una universitat de servei públic vehiculada per mitjà d’una fundació privada de
nacionalitat espanyola, la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (en endavant,
FUOC), amb el CIF G-60667813, segons consta en la Llei 3/1995, de 6 d’abril, de
reconeixement de la Universitat Oberta de Catalunya, publicada en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya número 2040, de 21 d’abril de 1995. La FUOC és titular de la
Universitat Oberta de Catalunya.

III.

La UOC té la voluntat d’establir aliances amb empreses i institucions que comparteixin els
mateixos objectius i valors amb la finalitat de crear una xarxa relacional que permeti
intercanviar experiències orientades al desenvolupament dels professionals i a la millora
de la competitivitat de les organitzacions en el marc de la societat del coneixement.

IV.

El CCAE és una entitat que té per objecte prestar serveis a la ciutadania amb la
cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments de la comarca.

C1 - Conveni marc de col·laboració

Pàgina 2 de 10

V.

Ambdues parts consideren interessant establir un marc permanent de col·laboració i,
atesa la complementarietat i la coincidència de les seves finalitats, volen subscriure un
acord marc de col·laboració per a acomplir-les millor.

CLÀ U SUL E S

1. Objecte
L’objecte d’aquest acord és establir un marc d’actuació per a la col·laboració entre la UOC i el
CCAE en el desenvolupament d’activitats d’interès mutu per a ambdues parts.

2. Modalitats de col·laboració
Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, les activitats objecte de col·laboració poden ser les
següents:
a) Impuls del desenvolupament d’activitats dirigides a promocionar l’ús de les tecnologies de
la informació en l’àmbit de l’ensenyament superior i continu.
b) Organització i realització de cursos, seminaris, reunions o jornades, destinats a potenciar
la formació i la recerca amb caràcter tant periòdic i estable com circumstancial.
c) Foment de la col·laboració entre ambdues parts per a aprofundir en la formació, tant
reglada com contínua, i en el desenvolupament d’estudis i treballs de recerca, en l’àmbit
específic del CCAE.
d) Promoció de la pràctica dels estudis teòrics a la realitat professional per tal de consolidar
la formació dels estudiants i proporcionar-los una visió pràctica dels coneixements
adquirits al llarg del pla d’estudis.
e) Qualsevol altra acció relacionada amb les finalitats de les parts, de la manera que es
decideixi en cada cas.

3. Formalització d’accions conjuntes
La formalització de la realització de qualsevol de les accions que preveu la clàusula 2 s’ha de fer
per mitjà d’addendes, en què s’han de fixar els objectius i les obligacions de cadascuna de les
parts i les quals s’han d’unir com a annexos a aquest document.
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La UOC i el CCAE poden portar a terme projectes, programes i altres formes de col·laboració que
acordin a l’empara d’aquest conveni, per mitjà de qualsevol institució o empresa en què participin o
que pertanyi al seu grup d’empreses.
Aquest conveni no és exclusiu ni excloent i les parts en poden formalitzar altres d’iguals o
semblants amb qualsevol entitat.

4. Desenvolupament d’accions formatives
En el supòsit que ambdues parts col·laborin mitjançant una addenda per a desenvolupar formació,
tant pròpia com oficial, aquesta formació ha de quedar subjecta a la legislació vigent en matèria de
l’ensenyament superior que hi sigui aplicable.

5. Responsabilitat i representació
Les parts manifesten expressament que aquest acord de col·laboració no genera cap vincle de
representació, dependència o subordinació entre elles, per la qual cosa cap entitat no pot
representar l’altra en el compliment de les seves obligacions legals o contractuals ni en
l’assumpció de compromisos o responsabilitats.
La relació entre les parts derivada d’aquest conveni marc o de qualsevol forma de col·laboració
que s’acordi a l’empara d’aquest conveni és una relació entre contractants independents. Les parts
reconeixen que aquest conveni no genera cap tipus de relació laboral, societària, d’agència o
franquícia, de fet o de dret, entre les parts, i cap de les parts no pot actuar o presentar-se davant
de terceres persones com a tal. Cada part ha de portar a terme els seus compromisos sota la seva
responsabilitat exclusiva, amb els seus propis mitjans i de conformitat amb la llei.

6. Propietat intel·lectual i industrial
Les parts acorden que, llevat que hi hagi una regulació específica recollida en una addenda com a
acord específic, aquest conveni marc no atorga cap dret respecte de la propietat o titularitat dels
drets de propietat intel·lectual i industrial de cadascuna de les parts, excepte per al que preveu la
clàusula 7.
La propietat intel·lectual i industrial comprèn els drets d’autor (obres literàries i artístiques) i els
seus drets connexos (artistes, intèrprets o executants, productors de fonogrames i organismes de
radiodifusió), així com les invencions, els dissenys industrials, els signes distintius, etc.
Qualsevol forma de propietat intel·lectual i industrial reconeguda legalment s’ha d’incloure en
aquest pacte.
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7. Publicitat i difusió
Cadascuna de les parts declara i garanteix que és titular o té un títol suficient per a l'explotació
comercial de tots els drets dels noms comercials, marques, logotips i marques respectives i altres
signes distintius i elements d'identitat corporativa propis amb els quals actuen en el present acord.
En aquest sentit, les parts s'autoritzen recíprocament a l'ús dels esmentats elements amb la
finalitat exclusiva de desenvolupar les modalitats de col·laboració previstes a la clàusula segona
d'aquest a acord i de fer pública la subscripció del conveni, fent esment a les persones signants,
data i lloc de la signatura, així com de l'objecte de la col·laboració, a través dels mitjans i canals de
comunicació, i perfils corporatius en xarxes socials, propis i externs de la seva respectiva titularitat.
En tot cas, les parts acorden que, si s'escau, podran limitar la publicitat de la signatura o de
l’objecte de les concretes col·laboracions, que es formalitzin mitjançant d’addendes o convenis
específics en desenvolupament d'aquest conveni marc, per respectar la confidencialitat del que
s’acordi en aquestes, així com concretar la forma i condicions en què s'ha de fer la seva difusió i
publicitat.
Aquesta autorització no comporta la cessió de cap dret de propietat industrial sobre els esmentats
elements ni la possibilitat d'alterar-los, modificar-los o usar-los per a una finalitat aliena o de
manera diferent de l'expressament autoritzada en el present document.
L'ús dels signes i altres elements d'identitat corporativa de les parts es farà seguint les normes i
llibre d'estil que, amb aquesta finalitat, proporcioni la part titular, la qual es reserva el dret de
comprovar que es fa un bon ús i que aquest respecta les normes d'utilització facilitades.

8. 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.
Les parts acorden que els assumptes específics sobre protecció de dades de caràcter personal
han de ser acordats en les addendes que desenvoluparan les modalitats de col•laboració objecte
del present conveni, que, si escau, signin les parts.
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’aquest conveni.
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Les dades dels signants del present Acord, així com d'aquelles altres persones encarregades del
seguiment o execució d'aquest, serà recollits i tractats, respectivament, per la UOC i per 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 a 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
al CCAE.

9. Confidencialitat
Les parts acorden tractar confidencialment totes les dades, la documentació i la informació de
l’altra part a la qual hagin tingut accés, s’hagin intercanviat entre elles o s’hagi generat en el
desenvolupament del present conveni, i abstenir-se de fer-la servir per a qualsevol propòsit
diferent de l’execució de l’objecte del conveni. Ambdues parts també acorden no revelar o divulgar
aquesta informació a cap persona o entitat, exceptuant-ne els propis treballadors o treballadores o
personal contractat o subcontractat, amb la condició que aquests també mantinguin la
confidencialitat i només en la mesura que sigui necessari per al correcte desenvolupament del
conveni.
Queda exceptuada del present acord de confidencialitat la divulgació per les parts de la informació
indicada a la clàusula 7 per permetre la publicitat de la subscripció per les parts del present
conveni i del seu objecte.
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Aquest acord de confidencialitat continuarà vigent fins i tot després de l’extinció del conveni,
qualsevol que sigui la seva causa.

10. Codi de Conducta
La UOC disposa d’un Codi de Conducta que li proporciona els mecanismes apropiats per garantir
que la Universitat duu a terme la seva activitat, en tant que institució de referència en
l’ensenyament superior en línia, amb la màxima integritat.
El Codi de Conducta no només afecta a tots els professionals de la UOC, independentment de la
funció, la localització o el nivell jeràrquic que tinguin, sinó també a tots els seus proveïdors,
subcontractistes, franquiciats, llicenciataris o entitats amb les quals tingui una relació comercial, de
negoci o de col·laboració.
En conseqüència, el CCAE s’obliga a complir el que estableix el Codi de Conducta de la UOC i
que es conté en el document allotjat a l’enllaç que es detalla a continuació, sense perjudici que la
UOC facilitarà en qualsevol moment, a requeriment del CCAE una còpia del mateix, i li resoldrà
totes aquelles qüestions que li traslladi al respecte. L’enllaç al Codi de Conducta de la UOC és el
següent:
https://seu-electronica.uoc.edu/portal/_resources/CA/documents/seuelectronica/CODI_CONDUCTA_Provexdors_i_Entitats_signats_convenis_CAx1x.pdf
Així mateix, el CCAE restarà obligat a proporcionar a la UOC de manera immediata, en cas que
aquesta li ho requereixi, la informació que la Universitat consideri necessària per tal de comprovar
que en el marc de la relació de col·laboració s’està complint amb allò previst al Codi de Conducta.
L’incompliment per part del CCAE, en el marc de la relació de col·laboració, dels valors, normes,
pautes i pràctiques descrits al Codi de Conducta de la UOC, o la negativa a proporcionar la
informació requerida al respecte, serà causa de resolució immediata del conveni i/o addendes,
sense perjudici de l’obligació de la part incomplidora de rescabalar a la UOC pels danys i perjudicis
que l’esmentat incompliment li hagi pogut generar.

11. Entrada en vigor i durada
Aquest acord entra en vigor en el moment de signar-lo i té una durada de quatre [4] anys, que es
pot prorrogar per un període de 4 anys més. No obstant això, les parts poden resoldre l’acord
mitjançant una comunicació per escrit i fefaent a l’altra part, amb tres [3] mesos d’antelació.
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12. Resolució
Són causes de resolució d’aquest document les següents:
a) L’acord mutu de les parts signants, manifestat per escrit.
b) La manifestació de qualsevol de les dues parts de la voluntat de resoldre aquest
document, amb un preavís de tres [3] mesos, sense que això afecti les accions ja
començades i pendents d’acabar o es procedeixi a liquidar les obligacions contretes per
cadascuna de les parts fins al moment de la resolució.
c) L’incompliment d’alguna de les parts de les obligacions assumides en virtut d’aquest
document, que donarà dret a l’altra part per a resoldre unilateralment aquest acord,
cosa que es farà efectiva en un període de trenta [30] dies a partir de la notificació.
d) Les causes generals que estableix la legislació vigent.
En tot cas, la resolució d’aquest conveni ha de preveure les addendes, les tasques i els
compromisos que se’n derivin i siguin vigents.

13. Comissió de seguiment
Les parts acorden que qualsevol addenda que derivi d’aquest conveni i desenvolupi pactes
concrets ha de contenir una comissió de seguiment formada per un o més representants de cada
entitat. Aquesta comissió s’ha de reunir quan alguna de les parts ho sol·liciti o bé un cop l’any i ha
de dictar les normes internes de funcionament.
La comissió té com a funcions la programació, el seguiment i la valoració de les activitats pactades
en l’addenda o el conveni corresponent, i l’aclariment de tots els dubtes que es puguin plantejar en
la interpretació i l’execució d’aquests documents.
Cada projecte, programa o qualsevol altra forma de col·laboració ha de contenir, entre d’altres, els
aspectes relacionats amb les aportacions de cadascuna de les parts, el calendari d’actuacions i la
durada de les activitats.

14. Jurisdicció
Les parts expressen el compromís de complir les obligacions respectives de bona fe i dur a bon
terme totes i cadascuna de les negociacions que siguin necessàries per a complir aquest acord a
satisfacció d’aquestes.
Qualsevol controvèrsia s’ha de resoldre de mutu acord entre les parts. Si no arriben a un acord, les
parts convenen que les qüestions litigioses que derivin de la interpretació, l’aplicació o l’execució

C1 - Conveni marc de col·laboració

Pàgina 8 de 10

dels acords que estableix aquest document són de coneixement i competència dels jutjats i
tribunals de Barcelona de la jurisdicció contenciosa administrativa.

15. 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.

Les parts acorden que, a l’efecte de notificacions, s’estableixin els domicilis socials d’ambdues
institucions.

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=VATES-G60667813, 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 16:06:08 +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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