
Conveni marc de col·laboració entre el Parlament de Catalunya i les univer-

sitats del sistema universitari de Catalunya per a la contribució al progrés 

de la ciència, la tecnologia, les humanitats i les arts, la difusió de la cultura 

i el desenvolupament de la societat

REUNITS

D’una banda, Roger Torrent i Ramió, president del Parlament de 

Catalunya.

I, de l’altra, Joan Elias Garcia, rector de la Universitat de Bar-

celona; Margarita Arboix Arzo, rectora de la Universitat Autònoma 

de Barcelona; Francesc Torres Torres, rector de la Universitat Po-

litècnica de Catalunya; Jaume Casals Pons, rector de la  Universitat 

Pompeu Fabra; Josep Maria Garrell Guiu, rector de la Universitat Ra-

mon Llull; Roberto Fernández Díaz, rector de la Universitat de Lleida; 

Joaquim Salvi Mas, rector de la Universitat de Girona; María José 

Figueras Salvat, rectora de la Universitat Rovira i Virgili; Josep A. 

Planell Estany, rector de la Universitat Oberta de Catalunya; Josep 

Eladi Baños Díez, rector de la Universitat de Vic - Universitat Cen-

tral de Catalunya; Xavier Gil Mur, rector de la Universitat Internacio-

nal de Catalunya, i Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca, rector de la 

Universitat Abat Oliba CEU.



ACTUEN:

Roger Torrent i Ramió, en representació del 

Parlament de Catalunya, en virtut del seu càrrec 

de president, assistit en aquest acte per Xavier 

Muro i Bas, secretari general del Parlament.

Joan Elias Garcia, rector de la Universitat de 

Barcelona, en representació d’aquesta institució, 

en virtut del nomenament dut a terme pel Decret 

329/2016, del 13 de desembre, i en exercici de 

les atribucions que li confereix l’article 73 dels Es-

tatuts d’aquesta universitat, aprovats pel Decret 

246/2003, del 8 d’octubre.

Margarita Arboix Arzo, rectora de la Univer-

sitat Autònoma de Barcelona, en representació 

d’aquesta institució, en virtut del nomenament dut 

a terme pel Decret 260/2016, del 31 de maig, i en 

exercici de les atribucions que li confereix l’article 

75 dels Estatuts d’aquesta universitat, aprovats 

pel Decret 237/2003, del 8 d’octubre.

Francesc Torres Torres, rector de la Univer-

sitat Politècnica de Catalunya, en representació 

d’aquesta institució, en virtut del nomenament dut 

a terme pel Reial decret 1025/2017, del 7 de de-

sembre, i en exercici de les atribucions que li con-

fereixen els articles 67 i 169 dels Estatuts d’aques-

ta universitat, aprovats per l’Acord GOV/43/2012, 

del 29 de maig.

Jaume Casals Pons, rector de la Universitat 

Pompeu Fabra, en representació d’aquesta ins-

titució, en virtut del que estableixen l’article 20 

de la Llei orgànica 6/2001, del 21 de desem-

bre, d’universitats; els articles 50 i 52 dels Es-

tatuts de la Universitat Pompeu Fabra, aprovats 

pel Decret 209/2003, del 9 de setembre, i mo-

dificats per l’Acord GOV/203/2010, del 9 de no-

vembre, i l’Acord GOV/129/2015, del 4 d’agost, 

i de conformitat amb el Decret 37/2017, del 18 

d’abril, de nomenament com a rector d’aquesta 

universitat.

Josep Maria Garrell Guiu, rector de la Univer-

sitat Ramon Llull, en representació d’aquesta ins-

titució, en virtut del nomenament i la designació 

de la Junta de Patrons de la Universitat Ramon 

Llull Fundació, en la reunió de l’1 de juny de 2016, 

i en exercici de les atribucions que li confereix l’ar-

ticle 19 de les Normes d’organització i funciona-

ment d’aquesta universitat, aprovades per l’Acord 

GOV/99/2010, del 25 de maig, i modificades per 

l’Acord GOV/18/2014, del 4 de febrer.

Roberto Fernández Díaz, rector de la Univer-

sitat de Lleida, en representació d’aquesta insti-

tució, en virtut del nomenament dut a terme pel 

Decret 77/2015, de 19 de maig, i en exercici de 

les atribucions que li confereix l’article 64 dels Es-

tatuts d’aquesta universitat, aprovats pel Decret 

201/2003, del 26 d’agost.

Joaquim Salvi Mas, rector de la Universitat de 

Girona, en representació d’aquesta institució, en 

virtut del nomenament dut a terme pel Reial de-

cret 1065/2017, del 22 de desembre, i en exercici 

de les atribucions que li confereixen els articles 93 

i 97 dels Estatuts d’aquesta universitat, aprovats 

per l’Acord GOV/94/2011, del 7 de juny.

María José Figueras Salvat, rectora de la Uni-

versitat Rovira i Virgili, en representació d’aquesta 

institució, en virtut del nomenament dut a terme 

pel Decret 32/2018, del 7 de juny, i en exercici 

de les atribucions que li confereix l’article 66 de 

l’Estatut d’aquesta universitat, aprovat pel Decret 

202/2003, del 26 d’agost i modificat per l’Acord 

GOV/23/2012, del 27 de març. 

Josep A. Planell Estany, rector de la Universitat 

Oberta de Catalunya, en representació d’aques-

ta institució, en virtut del nomenament dut a ter-

me per l’Acord GOV/30/2013, del 19 de març, 

i en exercici de les atribucions que li confereixen 

l’Acord GOV/47/2015, del 31 de març, i els Estatuts 

d’aquesta universitat.

Josep Eladi Baños Díez, rector de la Univer-

sitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, 

en representació d’aquesta institució, en virtut 

del nomenament dut a terme pel Patronat de la 

Fundació Universitària Balmes, entitat titular de la 

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalu-

nya, en data del 17 de desembre de 2018, amb 

efectes del 7 de gener de 2019, i en exercici de 

les atribucions que li confereixen les normes d’or-

ganització i funcionament d’aquesta universitat, 

modificades per l’Acord GOV/175/2013, del 17 de 

desembre.

Xavier Gil Mur, rector de la Universitat Interna-

cional de Catalunya, en representació d’aquesta 

institució, en virtut del nomenament dut a terme 



pel Patronat de la Universitat Internacional de Ca-

talunya, en data del 30 de juny de 2015, amb efec-

tes de l’1 de setembre de 2015, i en exercici de 

les atribucions que li confereix l’article 23 de les 

Normes d’organització i funcionament de la Uni-

versitat Internacional de Catalunya, aprovades per 

l’Acord GOV/107/2011, del 5 de juliol.

Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca, rector 

de la Universitat Abat Oliba CEU, en representa-

ció de la Fundació Privada Universitat Abat Oliba 

CEU, en virtut del poder atorgat davant el notari 

de Madrid Segismundo Álvarez Royo-Villanova, el 

dia 12 de febrer de 2019, amb el número 516 del 

seu protocol.

        

Ambdues parts es reconeixen la competència 

i capacitat necessàries per a formalitzar aquest 

conveni i 

MANIFESTEN:

1. Que les parts comparteixen l’interès pel pro-

grés de la ciència, la tecnologia, les humanitats i 

les arts, la cultura i l’increment del desenvolupa-

ment humà de la població de Catalunya. 

2. Que el Parlament de Catalunya, com a mà-

xima institució representativa del país, amb la vo-

luntat d’impulsar la seva projecció i contribuir a la 

tasca de les universitats catalanes, té interès a 

establir un marc global de col·laboració amb les 

universitats amb la finalitat d’incidir positivament 

en el progrés científic, cultural i social de Cata-

lunya. 

3. Que les universitats del sistema universita-

ri de Catalunya tenen atribuïdes, entre altres fun-

cions, les de col·laborar amb les administracions 

públiques, institucions i entitats privades amb la 

finalitat d’elaborar, desenvolupar i participar en 

plans i accions que contribueixin al progrés de la 

ciència, la tecnologia, les humanitats i les arts, 

la difusió de la cultura i el desenvolupament de la 

societat. 

4. Que les parts tenen la voluntat d’ampliar i 

perfeccionar, i també de consolidar, el conjunt 

d’activitats formatives adreçades als estudiants 

universitaris, per a continuar col·laborant en el 

progrés de les disciplines que estableix l’apartat 1. 

És per això que les parts firmen aquest conve-

ni, d’acord amb els següents

PACTES 

Primer. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és establir un marc 

de col·laboració entre el Parlament de Catalunya i 

cadascuna de les universitats del sistema univer-

sitari de Catalunya, amb la finalitat de contribuir al 

progrés de la ciència, la tecnologia, les humanitats 

i les arts, la difusió de la cultura i el desenvolupa-

ment de la societat. 

Segon. Marc de col·laboració 

1. El marc de col·laboració entre el Parlament i 

cada universitat pot comprendre, si escau: 

a) La participació de professors, investigadors 

i estudiants, durant determinats períodes, en pro-

jectes comuns que determinin ambdues parts. 

b) La col·laboració en materials de recerca, do-

cuments científics i pedagògics i publicacions, 

i l’intercanvi d’aquests. 

c) La participació en estades de perfecciona-

ment per a estudiants, personal d’administració i 

serveis, i professors i investigadors. 

d) La participació en conferències, seminaris, 

col·loquis i exposicions. 

e) La col·laboració en el disseny, la difusió, el 

desenvolupament i l’avaluació del curs Setmana 

del Parlament Universitari, d’acord amb el que es-

tableix el pacte quart d’aquest conveni. 

f) La col·laboració en el disseny, la difusió, el 

desenvolupament i l’avaluació d’altres cursos i ac-

tivitats educatives que les parts acordin, d’acord 

amb el que estableix el pacte cinquè d’aquest 

conveni. 

g) La participació dels estudiants universitaris 

en pràctiques acadèmiques a la institució del Par-

lament, d’acord amb els convenis del Parlament 

formalitzats amb cadascuna de les universitats.

h) Altres activitats que les parts decideixin or-

ganitzar.

2. Les especificacions de les actuacions pre-

vistes en l’apartat 1 i les altres que es puguin dur 

a terme en el futur s’hauran d’establir en convenis 



entre el Parlament i cada universitat, que hauran 

d’incloure, com a mínim, els aspectes següents:

—Definició de l’objectiu.

—Descripció del treball, les tasques associa-

des i el termini d’execució.

—Pressupost total i mitjans materials i humans 

que requereix el projecte, que s’hauran d’ajustar 

al marc pressupostari corresponent i tenir l’apro-

vació de l’òrgan competent de cada entitat.

—Nom de les persones, per ambdues parts, 

que es responsabilitzen de la coordinació i el 

desenvolupament del projecte.

3. En cas de contradicció entre el que esta-

bleix aquest conveni marc i les condicions que 

s’acordin en els convenis específics que es puguin 

subscriure en l’execució d’aquest, prevaldrà el que 

estableixen els convenis específics. A més, en tot 

el que no estigui regulat en el conveni específic, 

serà aplicable aquest conveni marc.

Tercer. Compromís econòmic 

1. La signatura d’aquest conveni marc de col-

laboració no implica cap compromís econòmic 

per a cap de les parts. 

2. No obstant el que estableix l’apartat 1, el 

Parlament i les universitats han d’establir, en 

llurs pressupostos anuals, les previsions econò-

miques necessàries per a afrontar la programa-

ció de les activitats que puguin acordar les dues 

parts. 

3. Sens perjudici d’aquest pacte, les parts po-

den sol·licitar subvencions a altres organismes 

d’àmbit autonòmic, estatal, europeu i internacio-

nal amb la finalitat de cobrir les activitats progra-

mades. 

Quart. Setmana del Parlament Universitari

1. El Parlament i les universitats signants d’a-

quest conveni es comprometen a col·laborar en 

el disseny, la difusió i el desenvolupament de les 

pròximes edicions del curs Setmana del Parla-

ment Universitari. 

2. El curs Setmana del Parlament Universita-

ri consisteix en la interacció entre representants 

del Parlament i estudiants universitaris en els àm-

bits de coneixement de la institució i en la creació 

d’espais d’opinió sobre temes d’actualitat política. 

3. Les universitats reconeixen el curs Setma-

na del Parlament Universitari com una activitat 

docent i, per tant, els estudiants que hi parti-

cipen poden obtenir un reconeixement acadè-

mic, segons el règim de cadascuna i el nombre 

d’hores de què consta el curs. Així mateix, les 

universitats determinen quin personal docent 

és el que hi participa i quin és el seu reconei-

xement.

4. El Parlament i les universitats signants es 

comprometen a donar suport al desenvolupament 

de les activitats de promoció de la Setmana del 

Parlament Universitari que es duguin a terme i a 

fer-ne difusió, d’acord amb el que cada universitat 

determini. 

Cinquè. Reconeixement acadèmic

Les universitats han de reconèixer acadèmica-

ment els estudiants i els professors que partici-

pen en els cursos i les activitats establerts entre 

les dues parts, segons el règim de cadascuna, a 

partir del pla formatiu i el nombre d’hores de què 

consta cada activitat, i han de decidir quin perso-

nal docent hi participa. 

Sisè. Comissió de seguiment

1. Per a supervisar el desenvolupament de les 

activitats previstes i resoldre les incidències par-

ticulars que s’esdevinguin d’aquest marc de col-

laboració, es crea una comissió de seguiment. 

2. La comissió de seguiment ha d’estar consti-

tuïda per un representant del Parlament i un repre-

sentant de cada universitat, nomenat per les parts 

signants del conveni. 

3. Les funcions d’aquesta comissió són les se-

güents:

a) Coordinar i supervisar el desenvolupament 

d’aquest conveni. 

b) Fer un seguiment de l’execució i els resultats 

d’aquest conveni.

c) Elaborar un informe final que reculli les ac-

tivitats fetes en un any i que constati que s’han 

acomplert els objectius de la col·laboració.

d) Impulsar, formular i proposar el contingut 

dels diferents convenis específics que es consi-

derin necessaris per a desenvolupar aquest con-

veni marc.



Setè. Causes d’extinció

Aquest conveni es pot extingir per alguna de 

les causes següents:

a) Per l’expiració del termini de vigència.

b) Per denúncia anticipada de qualsevol de les 

parts, que ha d’ésser comunicada a l’altra part 

amb una antelació mínima de tres mesos.

c) Per mutu acord de les parts, manifestat per 

escrit.

d) Per l’incompliment de les obligacions assu-

mides per les parts en aquest conveni, l’annex o 

les disposicions legalment aplicables. En aquest 

cas, la part interessada a resoldre anticipada-

ment el conveni ha de comunicar la seva intenció 

a l’altra part amb una antelació mínima de quinze 

dies.

e) Per les causes generals que estableix la le-

gislació vigent.

Vuitè. Protecció de dades de caràcter 

personal

1. Amb la finalitat de facilitar la consecució de 

l’objecte d’aquest conveni, les universitats només 

han de cedir les dades imprescindibles i necessà-

ries per a acomplir la finalitat de l’activitat que s’ha 

de realitzar, relatives als professors i els estudiants 

que participen en les activitats que es duen a ter-

me en el marc de col·laboració entre el Parlament 

i cadascuna de les universitats del sistema uni-

versitari de Catalunya, de conformitat amb la Llei 

orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció 

de dades personals i garantia dels drets digitals i 

el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Euro-

peu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a 

la protecció de les persones físiques pel que fa al 

tractament de dades personals i a la lliure circu-

lació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Di-

rectiva 95/46/CE.

2. En cas que per a dur a terme la col·labo-

ració sigui necessari que les parts accedeixin a 

dades de caràcter personal de les altres parts, 

s’haurà de formalitzar el corresponent acord de 

cessió de dades, que en regularà les condicions 

d’ús i tractament. 

3. Les parts es comprometen a tractar amb 

absoluta confidencialitat tota la informació inter-

na de cada institució a la qual han tingut accés 

en virtut de la subscripció d’aquest conveni, dels 

convenis específics o dels acords de cessió de 

dades que es formalitzin. 

4. Les parts es comprometen a tractar les da-

des personals a les quals tenen accés complint 

els principis de tractament i licitud i garantint 

l’exercici dels drets que la normativa reconeix als 

titulars de les dades.

5. Les parts han d’aplicar les mesures tècni-

ques i organitzatives necessàries per a garan-

tir la seguretat de les dades, especialment llur 

confidencialitat i integritat, i evitar‐ne l’alteració, 

la pèrdua, o els tractaments o accessos no au-

toritzats.

6. La part o les parts que infringeixen els deu-

res exposats en aquest pacte vuitè han de res-

pondre, a llurs únics i exclusius efectes, de les 

reclamacions que es produeixin.

Novè. Naturalesa i règim jurídic aplicable 

al conveni

1. Aquest conveni té naturalesa administrativa 

i resta fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei de l’Es-

tat 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del 

sector públic.

2. El règim aplicable a aquest conveni és el 

que estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 

règim jurídic i de procediment de les administra-

cions públiques de Catalunya, i la normativa esta-

tal que li és aplicable.

Desè. Interpretació i execució 

Les controvèrsies que es puguin plantejar so-

bre la interpretació i l’execució d’aquest conveni 

s’han de resoldre de mutu acord entre les parts 

i, si això no és possible, les parts es comprome-

ten a sotmetre’s a mediació abans d’iniciar una 

acció judicial, la qual s’haurà de sotmetre al co-

neixement dels jutjats i tribunals de la ciutat de 

Barcelona de l’ordre jurisdiccional contenciós ad-

ministratiu.

Onzè. Vigència 

Aquest conveni té una durada de quatre anys, 

renovables per mitjà d’addendes, a partir de la 

data de la signatura. El total de les pròrrogues que 

es facin no pot superar els quatre anys.



Roger Torrent i Ramio 

President del Çaríamení de Catalunya 

Joan Elias García 

Rector de la Universitat de Barcelona 

Francesc Torres Torres 

Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya 

Josep Maria Garrell Guiu 

Rector de la Universitat Ramon LSull 

Salvi i Mas 

Rector de la Universitat de Girona 

Margarita Arboix Arzo 

Rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Jaume Casals Pons 

Rector de la Universitat Pompeu Fabra 

Roberto FernárR 
Rector de la Universitat de Lleida 

María José Figueras Saivat 

Rectora de la Universitat Rovira i Virgil 

Josep^f^ianell Estany 

Re^tdr de la Universitat Oberta de Catalunya 

TI 

Josep-Eladi Baños Diez 
Rector de la Universitat de Vic - Universitat Central 
de Catalunya 

Xavier Gil Mur Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca 
Rector de la Universitat Internacional de Catalunya Rector de la Universitat Abat Òliba CEU 

Palau del Parlament, 2 de maig de 2019 


