
ADMINISTRACIÓ LOCAL

ALTRES ORGANISMES

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

ANUNCI pel qual es fa públic el Conveni de col·laboració entre la Facultat de Dret de la Universitat de
Barcelona i l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Es fa públic, per a general coneixement, que el Consell Directiu de l'Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona (ORGT), en sessió de 13 de maig de 2021, ha ratificat el decret de Presidència d'11 de
març de 2021 pel qual es va aprovar un conveni de col·laboració entre la Facultat de Dret de la Universitat de
Barcelona i l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per a la realització de pràctiques
curriculars de l'alumnat.

El conveni de col·laboració entre les parts mencionades es va signar el 12 de març de 2021 i el text íntegre de
l'esmentat conveni és el que es transcriu a continuació:

"CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FACULTAT DE DRET DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I
L'ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

PARTS

D'una part, el Dr. Francesc Xavier Pons Ràfols, com a Degà de la Facultat de Dret de la Universitat de
Barcelona, ubicada a l'avinguda Diagonal, núm. 684,de Barcelona, amb el codi postal 08034 i telèfon 93 402
43 46 i per delegació del rector d'aquesta Universitat;

I de l'altra, el senyor Carles Ruiz Novella, diputat de la Diputació de Barcelona, vocal membre del Consell
Directiu i President delegat de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, facultat per a la
signatura per l'article 14.a dels Estatuts de l'Organisme publicats en el BOP del 25 de juny del 2019.

Igualment, intervé la Secretària delegada, Sra. Dènia Lazaro Ardila, en virtut de les facultats conferides pel
Decret de la Presidència núm. 2446/20, de 13 de març, publicat al BOPB de 16 de març de 2020, als efectes
de donar fe d'acord amb el previst a l'article 3.2.i) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es
regula el règim jurídic dels funcionaris de l'administració local amb habilitació de caràcter nacional.

MANIFESTEN

De conformitat amb les funcions previstes a l'article 5.1.j dels Estatuts de l'ORGT, aprovats pel Ple de la
Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 28 de març de 2019 i publicats en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona el dia 25 de juny de 2019, resulta d'interès per l'ORGT contribuir a la formació en
l'àmbit tributari local, com instrument que permeti una major especialització dels futurs professionals o
funcionaris, i en conseqüència una millora en la prestació del serveix amb ciutadans.

Per la seva banda, la Universitat de Barcelona, d'acord amb l'Estatut de l'Estudiant Universitari, aprovat per
Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre, reconeix a les persones estudiants universitàries el dret a
completar la seva formació mitjançant la realització de pràctiques acadèmiques externes, ja sigui curriculars o
extracurriculars, amb l'objectiu de complementar els coneixements teòrics i pràctics adquirits amb la seva
formació acadèmica, afavorir la seva preparació per a l'exercici d'activitats professionals i fomentar la seva
capacitat emprenedora.

El present conveni ha estat aprovat pel Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 11 de
març de 2021, en el qual es preveu la remissió per la seva ratificació pel Consell Directiu en la propera sessió
que se celebri, i que ha estat emesa la memòria justificativa en els termes de l'art. 50.1 de la Llei 40/2015, de
règim jurídic del sector públic.
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De conformitat amb el que ha estat exposat les parts subscriuen els següents:

ACORDS

Primer.- L'objecte d'aquest conveni és el desenvolupament de pràctiques acadèmiques externes d'estudiants (a
partir d'ara pràctiques d'estudiants) de la Universitat de Barcelona (a partir d'ara UB), a través d'entitats
col·laboradores, com ara empreses, institucions i entitats públiques i privades (a partir d'ara empreses i
institucions).

Segon.- Aquest conveni està reglamentat pel RD 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques
acadèmiques externes dels estudiants universitaris; pel RD 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els
termes i les condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en
programes de formació; pel RD-Llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement,
la competitivitat i l'eficiència, i per la Normativa de pràctiques acadèmiques externes d'estudiants de la
Universitat de Barcelona.

Tercer.- La col·laboració d'aquest conveni es concreta en un projecte formatiu per estudiant, que ha de constar
com a document annex al present conveni. Aquest projecte formatiu té vigència segons el període de les
pràctiques acordat, i es pot rescindir anticipadament segons les causes previstes en la Normativa de pràctiques
d'estudiants de la UB, i per la legislació vigent.

Es poden dur a terme tants projectes formatius de pràctiques com s'acordin entre la UB i l'ORGT.

Quart.- El projecte formatiu ha de ser verificat i signat pels responsables de les pràctiques d'estudiants de cada
part signatària d'aquest conveni, i per l'estudiant.

A més, cada part signatària d'aquest conveni es compromet a nomenar els tutors de l'estudiant, els quals s'han
de responsabilitzar de garantir l'activitat educativa objecte d'aquest acord, i també de tenir cura dels drets i
deures assenyalats en la Normativa de pràctiques dels estudiants de la UB.

Cinquè.- El projecte formatiu recull la informació i el tractament de la protecció de dades de caràcter personal
de l'estudiant, i de l'acord de confidencialitat entre l'empresa o institució signatària d'aquest conveni, i
l'estudiant.

Sisè.- La valoració del resultat de l'estada en pràctiques de l'estudiant l'han de fer conjuntament la UB i les
empreses i institucions, d'acord amb la Normativa de pràctiques d'estudiants de la UB. Pel que fa a la valoració
estrictament acadèmica de les pràctiques dels estudiants implicats en aquest conveni, és competència
exclusiva de la UB.

Setè.- La realització de les pràctiques en cap cas no produeix obligacions pròpies d'un contracte laboral entre
els estudiants i les empreses o institucions.

Vuitè.- Qualsevol eventualitat d'accident ha de tractar-se sota el règim de l'assegurança escolar obligatòria per
a estudiants menors de 28 anys, tot i que l'assegurança cobreix tot l'any en el qual l'estudiant compleixi
aquesta edat, i si són més grans, a través de l'assegurança d'accidents corresponent, la qual ha de ser
formalitzada per l'estudiant. La Universitat de Barcelona té contractada una pòlissa de responsabilitat civil que
cobreix qualsevol risc de danys a tercers derivats de les pràctiques de l'estudiant. No s'aplica el règim
d'assegurances de les lleis laborals, ja que no hi ha cap contracte laboral, excepte en els casos que els
estudiants estiguin donats d'alta al règim de la Seguretat Social per part de l'empresa, segons la clàusula 9
d'aquest conveni.
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Novè.- L'objecte d'aquest acord contribueix a l'exercici de les competències pròpies de les entitats signatàries.
En conseqüència no es preveuen despeses específiques addicionals a les pròpies del seu funcionament ordinari,
és per això que, les parts no assumeixen altres compromisos econòmics diferents als indicats.

Desè.- Les dues parts signatàries d'aquest conveni es comprometen a complir el règim de permisos de
l'estudiant, en els termes establerts en la Normativa de pràctiques d'estudiants de la Universitat de Barcelona.

Onzè.- L'estudiant té dret a la propietat intel·lectual i industrial de les tasques, investigacions dutes a terme, o
dels resultats obtinguts en els termes establerts a la legislació reguladora de la matèria.

Dotzè.- A petició dels tutors de l'empresa o institució, la UB ha de reconèixer les tasques de tutoria dutes a
terme d'acord amb la Normativa de pràctiques d'estudiants de la UB.

Tretzè.- En el cas d'eventuals conflictes derivats de les pràctiques dels estudiants, els tutors, i en última
instància les parts signatàries d'aquest conveni, han d'intervenir-hi per trobar-hi solucions pel bon
desenvolupament de les pràctiques.

Catorzè.- Les parts es comprometen a complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de
caràcter personal, d'acord amb el que determina el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del
Consell, de 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 circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (reglament general
de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals.

També donaran compliment a les previsions establertes a la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció
civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

Així mateix, les parts s'obliguen a tractar les dades de manera lleial i lícita i a mantenir la confidencialitat sobre
els assumptes dels quals tinguin coneixement per raó d'aquest acord, i no en poden donar difusió sense
l'autorització expressa i per escrit de l'altra part i del titular de les dades, llevat dels supòsits en què el
consentiment no sigui exigible d'acord amb el que disposa la normativa. La revelació de la informació
confidencial, per part de qualsevol de les parts, podrà donar lloc a les responsabilitats corresponents.

Ambdues parts es comprometen a utilitzar tota la informació a la qual tinguin accés, únicament dins del marc
d'aquest acord i a no comunicar les dades a terceres persones, tret que es tingui autorització expressa, en els
supòsits legalment admissibles.

El deure de confidencialitat subsistirà una vegada finalitzat aquest acord.

Quinzè.- Es crearà una comissió per al seguiment i control del present conveni i que estarà formada per un
tècnic de cada entitat, i es reunirà amb una periodicitat mínima de sis mesos.

Setzè.- Seran causes d'extinció o resolució del present conveni, les següents:

a) Per la realització del seu objecte.

b) Per la desaparició sobrevinguda de l'objecte del Conveni per causes objectives.

c) Per mutu acord de les parts.

d) Per l'incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d'algun dels signants. En aquest
cas, qualsevol de les dues parts pot efectuar un requeriment a la part incomplidora per a que reprengui els
compromisos incomplerts al conveni, de conformitat amb el procediment previst a l'article 51 c) de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
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e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni

f) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres lleis

Dissetè.- Resolució de conflictes. La resolució de les diferències d'interpretació i compliment que poguessin
sorgir en l'execució d'aquest conveni es portarà a terme de forma amistosa a través de la comissió de
seguiment. Tot i així, en el cas que no es puguin resoldre les diferències s'estarà al que disposi la Llei 29/1998,
de 13 de juliol de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Divuitè.- Modificació del contingut dels acords. Les parts poden acordar de forma unànime la modificació del
contingut dels acords d'aquest Conveni, quan circumstàncies objectives ho facin aconsellable per a una millor
realització de les actuacions objecte del Conveni. La formalització de la modificació del Conveni s'ha
instrumentar a través de la subscripció de l'addenda de modificació corresponent.

Dinovè.- Incompliment del conveni. Si es produeix un incompliment del conveni, qualsevol de les dues parts
pot efectuar un requeriment a la part incomplidora per a que reprengui els compromisos incomplerts al
conveni, de conformitat amb el procediment previst a l'article 51 c) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim
jurídic del sector públic, o, en seu cas, optar per la resolució del conveni.

Vintè.- Vigència. Aquest conveni té una vigència de quatre anys. Abans de la seva finalització les parts, d'acord
amb allò previst a l'article 49 de la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, poden acordar la seva
pròrroga per un període de fins a 4 anys addicionals.

ANNEX AL CONVENI

PROJECTE FORMATIU DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES DELS ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE
BARCELONA EN ENTITATS COL·LABORADORES

Projecte formatiu núm. PR-DRET/ /2020- 2021 annex al conveni de pràctiques núm. CO-DRET/

1. DADES DEL PROJECTE FORMATIU I DEL CONVENI DE PRÀCTIQUES AL QUAL S'ANNEXA (les emplena la UB)

1.1 Número del projecte formatiu: PR-DRET/ /2020-2021

1.2 Data del projecte formatiu:

1.3 Número del conveni de pràctiques (al qual s'annexa aquest projecte formatiu): CO-DRET/

1.4 Data del conveni de pràctiques :

2. DADES DE LA UNIVERSITAT (les emplena la UB)

2.1 Nom del centre on està matriculat l'estudiant:

2.2 Nom del tutor:

2.3 Telèfon de contacte del tutor:

2.4 Correu electrònic de contacte del tutor:

3. DADES DE L'EMPRESA O INSTITUCIÓ (les emplena l'entitat col·laboradora)

3.1 Nom de l'empresa o institució:
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3.2 Nom del tutor:

3.3 Telèfon de contacte del tutor:

3.4 Correu electrònic de contacte del tutor:

4. DADES DE L'ESTUDIANT (les emplena l'entitat col·laboradora)

4.1 Nom i cognoms:

4.2 DNI, NIE, passaport:

4.3 Telèfon de contacte:

4.4 Correu electrònic de contacte:

5. DADES ACADÈMIQUES DE LES PRÀCTIQUES (les emplena l'entitat col·laboradora)

5.1 Tipus d'ensenyament (grau, diplomatura, llicenciatura, màster universitari, màster propi, postgrau propi, etc.):
Grau

5.2 Nom de l'ensenyament matriculat per l'estudiant: Gestió i Administració Pública

5.3 Tipus de pràctiques (indiqueu si són curriculars o extracurriculars): Curriculars

5.4 Nom de l'assignatura, només en cas que siguin pràctiques curriculars: 364953.Pràctiques Externes

5.5 Nombre de crèdits ECTS, només en cas que siguin pràctiques curriculars: 12

6. DADES DEL PROJECTE FORMATIU (les emplena l'entitat col·laboradora)

6.1 Nombre total d'hores de pràctiques: 300h

6.2 Nombre d'hores per dia:

6.3 Horari:

6.4 Període:

6.5 Adreça postal on l'estudiant farà les pràctiques:

6.6 Nom del departament o àrea funcional de l'empresa o institució on l'estudiant farà les pràctiques:

6.7 Descripció de les tasques que ha de desenvolupar l'estudiant en les pràctiques:

6.8 Descripció de les competències específiques del títol que ha de desenvolupar l'estudiant en les pràctiques:

   - Coneixement dels fonaments del sistema jurídic i el marc constitucional espanyol.

   - Coneixement dels fonaments de l'economia.

   - Coneixement dels fonaments de la ciència política i del sistema polític espanyol.

   - Coneixement dels fonaments de la sociologia i capacitat per aplicar les estratègies d'investigació sociològica.

   - Coneixement de les principals eines de l'estadística i capacitat per aplicar-les a la gestió pública.

   - Coneixement dels aspectes més rellevants de la història política i social contemporània i saber relacionar-los amb
el paper actual de les administracions públiques.

   - Capacitat per utilitzar aplicacions informàtiques per a la gestió administrativa i financera.

   - Coneixement de l'organització i funcionament de les administracions públiques, en l'àmbit nacional i de la Unió
Europea, des d'una aproximació jurídica, econòmica i política.
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   - Capacitat per aplicar els principals instruments i recursos utilitzats en els diferents àmbits de la gestió pública.

   - Capacitat per aplicar el règim jurídic dels diferents àmbits de la gestió juridicoadministrativa.

   - Capacitat per gestionar els aspectes economicofinancers relacionats amb l'activitat de les administracions
públiques.

   - Capacitat per aplicar els diferents règims jurídics d'ocupació pública i per planificar i organitzar les persones que
treballen en les administracions públiques o en altres organitzacions.

   - Coneixement de les especificitats de la gestió pública en l'àmbit local.

   - Capacitat per aprofundir en coneixements i tècniques complementaris a la formació general del gestor públic o
relatius a àmbits especialitzats de la gestió pública.

6.9 Descripció de les competències transversals o generals que ha de desenvolupar l'estudiant en les pràctiques:

   - Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica, i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions
ètiques i deontològiques).

   - Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels
coneixements a la pràctica, i capacitat de prendre decisions i adaptació a noves situacions).

   - Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de
col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   - Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de cercar i
integrar nous coneixements i actituds).

   - Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en l'àmbit propi, i capacitat de
manifestar visions integrades i sistèmiques)

   - Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i en una
tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina, i capacitat de cercar, usar i integrar la
informació).

6.10 Descripció del perfil professional relacionat amb les tasques i competències que l'estudiant desenvoluparà durant
les pràctiques:

- Tècnic/a Superior de l'Administració.

7. AJUT I CONTRAPRESTACIÓ DE SERVEIS (les emplena l'entitat col·laboradora)

7.1 Ajut o borsa a l'estudi de l'estudiant: 0

7.2 Contraprestació econòmica a la UB: 0

8. OBSERVACIONS

Aquest projecte formatiu està verificat i signat pels responsables de les pràctiques d'estudiants de cada part signatària
del conveni de cooperació educativa. Els responsables de les pràctiques, a més dels continguts d'aquest projecte
formatiu, poden afegir-ne d'altres després d'un acord d'ambdues parts. En cas que s'hi incloguin altres continguts,
caldrà adjuntar-los en un full a part d'aquest projecte formatiu.

9. INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE L'ESTUDIANT

Les dades de caràcter personal que apareixen en aquest conveni són incorporades al fitxer «Feina UB» per a la gestió
de les pràctiques acadèmiques dels estudiants. L'òrgan responsable del fitxer és la Secretaria General. S'han de cedir
les dades personals necessàries a l'entitat col·laboradora en la qual es durà a terme el projecte formatiu de pràctiques,
que es compromet a no fer-ne ús per a una finalitat distinta, a no comunicar-les a tercers sense consentiment dels
interessats, i també a complir les mesures de seguretat i altres obligacions derivades de la legislació de protecció de
dades de caràcter personal. En qualsevol cas, es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició
mitjançant una comunicació escrita, adjuntant una fotocòpia del DNI o d'un altre document identificatiu, dirigida a la
Secretaria General de la UB, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona, o mitjançant un correu electrònic
a l'adreça següent: secretaria.general@ub.edu

10. ACORD DE CONFIDENCIALITAT

L'entitat col·laboradora pot oferir a l'estudiant la formalització d'un acord de confidencialitat amb la finalitat de protegir
tota la informació que, en l'execució d'aquest projecte formatiu, es pugui revelar per escrit, de paraula o per qualsevol
altre mitjà o suport, tangible o intangible, actualment conegut o que possibiliti la tecnologia en el futur. En concret i
simplement a l'efecte exemplificatiu, es tracta d'informació relativa a la informació tècnica, als mètodes i idees de
treball, productes, dibuixos, disseny de processos, models de marques, drets de copyright, protocols, contractes,
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serveis, mètodes de formació, plans de negoci, costos i altres programes d'ordinador. Amb la signatura d'aquest acord
de confidencialitat, l'estudiant es compromet a no revelar, utilitzar, ni publicar aquesta informació de caràcter
confidencial.

"

El que es fa públic per a general coneixement i als efectes escaients.

Barcelona, 18 de juny de 2021

Llum Rodríguez Rodríguez

Gerent

(21.172.026)
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