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PARTS

D'una part, el Sr. Josep A. Planell,. Rector Magnlfic de la Universitat Oberta de Catalunya (en
endavant, «UOC»), amb domicili social a Barcelona, avinguda del Tibidabo, 39-43, en nom i
representado d'aquesta universitat, que actúa a 1'empara de 1'acord pres peí Patronat de la
Fundado per a la Universitat Oberta de Catalunya (en endavant, «FUOC») en data 11 de mar? de
2013, ratificat per l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 19 de mar? de 2013, i
d'acord amb els poders atorgats davant el Sr. Francisco Armas Omedes, notari de Barcelona,
segons 1'escriptura pública amb número de protocol 1067, el 16 d'abril de 2013. La FUOC es titular
de la Universitat Oberta de Catalunya, reconeguda per la Llei 31/1995, de 6 d'abril, de
reconeixertient de la Universitat Oberta de Catalunya.

De 1'altra part, el Sr. Josep Joan Moreso Mateos, president de 1'Agéncia per a la Qualitat del
.Sistema Universitari de Catalunya (en endavant, «AQU Catalunya»), que actúa en 1'exercici de les
funcions que té atribufdes per 1'article 6 de la Llei 15/2015, del 21 de juliol, de ['Agencia per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i 1'article 7 del Decret 93/2003, d'1 d'abril, peí qual
s'aproven els Estatuts d'AQU Catalunya.

Ambdues parts, que actúen en exercici deis carrees respectius, declaren i manifesten que
intervenen en aquest acord amb la capacitat legal necessária i la competencia suficient per a
subscriure'1.

EXPOSICIÓ

La UOC es una universitat sorgida de la societat del coneixement que té per missió facilitar
la farmacia de les persones al llarg de la vida, fent servir les noves tecnologies per a
superar les barreres del temps i 1'espai. Es objectiu de la UOC fer avanzar la creativitat de
les persones i contribuir al progrés de la societat impulsant la recerca entorn de la societat
del coneixement.

C05 - Conveni específic gina 2 de



.nuoc
Universjtat Oberta
de Catalunya

Agencia
per a la Qualitat
del Sistema Univeisitari
de Catalunya

IV.

V.

La UOC es una universitat de servei públic vehiculada per mitjá d'una fundació privada de
nacionalitat espanyola, la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, amb el
CIFG-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 es titular de la Universitat Oberta
de Catalunya.

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 experiéncies orientades al desenvolupament deis professionals i a la millora
de la competitivitat de les organitzacions en el marc de la societat del coneixement.

Que d'acord amb 1'article 3.1, apartáis i i k, de la Llei 15/2015, de 21 de jüliol, de 1'Agéncia
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya correspon a AQU Catalunya
1'observació, 1'análisi i el debat sobre les tendéncies i el desenvolupament en 1'ámbit de
leducació superior, i també 1'orientació experta i 1'assessorament per a contribuir a
promoure 1'excel'léncia deis servéis prestáis per les universitats i els centres d'educaci6
superior, aixi com també, 1'elaboració d'informac¡ó estadística i d'indicadors sobre
1'educació superior i la recerca de les universitats per tal de facilitar 1'análisi de llur situació
¡ evolució. Dins d'aquest marc d'actuació AQU Catalunya col-labora amb 1'Observatori de
1'Enginyeria en un projecte que té com a objectiu analitzar 1'ocupació deis enginyers
catalans aixi com, sobretot, les perspectiyes i necessitats de futur en aquest ámbit. En
aquest sentit, el projecte está liderat conjuntament pete col'legis oficiáis-d'Enginyeria
Industrial, d'lnformática, de Ponts i Camins, de Telecomunicacions, Foréstate i Agraris de
Catalunya i.peraltresque s'hi puguin afegir.

Que la Universitat Oberta de Catalunya ha manifestat la voluntat de col'laborar en el marc
de 1'estudi promogut per 1'Observatori de 1'Enginyeria a través de la col-laboració amb
AQU Catalunya.

CLAUSULES

1; Objecte

Aquest conveni té com a objectiu establir les relacions entre AQU Catalunya i la Universitat Oberta
de Catalunya per a les activitats següents:

2. Característiques de 1'objecte

Aportar al projecte el fibfer de dades deis enginyers titulats a la Universitat Oberta de
Catalunya a partir de 1'any 2001 segons les directrius d'AQU Catalunya necessáries per
dur a terme 1'estudi.
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Cedir a AQU Catalunya les dades resultante de 1'estudi de camp i 1'extracció d'indicadors
clau fruit de la realització del projecte que pretén analitzar 1'ocupació deis enginyers
catalans i les perspectives i necessitats de futur en aquest ámbit.

3. Compromisos de les parts

Les parts es comprometen a.desenvolupar les accions que s'estableixen en aquest pacte.

a) La UOC es compromet a:

Aportar el seu fltxer de dades personáis "Estudiants", en concret, de les dades, Nom i
cognoms, ÑIF, sexe, data de naixement, població, nacionalitat, teléfon, universitat i
titulació cursada d'estudiants graduáis en estudis d'enginyeria a la Universitat Oberta de
Catalunya a partir del 2001 , per a la realització d'un projecte en el marc de 1'Observatori de
1'Enginyeria que pretén analitzar 1'ocupació deis enginyers catalans i les perspectives .i
necessitats de futur en aquest ámbit.

b) AQU Catalunya es compromet a:

Tractar les dades personáis abans mencionades amb la finalitat exclusiva de dur a terme
el desenvolupament del projecte d'análisi de 1'ocupació deis enginyers catalans i les
perspectives i necessitats de futur en aquest ámbit en el marc de 1'Observatori de
1'Enginyeria, d'acord amb la sol-licitud adre?ada al Vicerectorat de Docencia i
Aprenentatge.

Assumir la responsabilitat exclusiva de qualsevol tractament que no s'ajust¡ a la finalitat
descrita, responent davant tercers i davant la propia Universitat Oberta de Catalunya,
sense perjudici deis danys i perjudicis que es puguin generar.

Complir la normativa vigent en materia de protecció de dades i, en particular, les mesures
de seguretat corresponents ais seus fitxers; i, en concret, a aplicar a les dades les
mesures de seguretat previstes a 1'article 9 de la Llei Orgánica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de carácter personal (LOPD), aixi com alió que disposa
el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, i en cada moment les disposicions en

vigor en aquesta materia. L'incompliment d'aquest compromis será responsabilitat
exclusiva d'AQU Catalunya, que respondrá davant tercers i davant la propia Universitat
Oberta de Catalunya deis danys i perjudicis que es poguessin generar.

Respectar el deure de confidencialitat respecte de les dades de carácter personal que la
Universitat 1¡ comunica. En cap cas cedirá les dades ais col-legis oficiáis promotors
d'aquesta iniciativa, ais quals es compromet a facilitar únicament resultáis estadlstics, que
no puguin identificar les persones a qué refereixin les dades.

A fer constar, en el protocol que formalitzi amb 1'empresa que efectuará el treball de camp
de 1'enquesta, com a encarregada del tractament de les dades, els seus deures d'acord
amb la LOPD i la seva normativa de desenvolupament.
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AQU Catalunya vetllará per tal que 1'empresa que efectuf el treball de camp acompleixi el
deure d'informació establert a 1'artiele 5 de 1'LOPD ¡ especialment, en alió que fa referencia
al carácter obligatori o facultatiu de la resposta a les preguntes que els siguin plantejades i
de les conseqüéncies de 1'obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-les, en el
cas que, per dur a terme el desenvolupament del projecte, AQU Catalunya o 1'entitat que
actu,i com a encarregada del tractament de les dades, demani mes dades personáis ais
afectáis.

Així mateix, AQU Catalunya vetllará per tal que s'acompleix¡ el dret de cancel'laci6.
oposició, rectificado i accés de les dades personáis d'aquells estudiants graduáis que
manifestin, directament a AQU Catalunya, o a qui actuf com encarregat del tractament,
que no desitgen col-laborar en el projecte de 1'Observatori de 1'Enginyeria d'análisi de
1'ocypació deis enginyers catalans i les perspectives i necessitats de futur en aquest ámbit,
projecte per al quales realitzará la cessió de les dades.

4. Condicions económiques

El present convéni de col-laboraciú no representa aportado económica per part de la Universitat
Oberta de Catalunya ni AQU Catalunya reclama ni reclamará aportació económica a la Universitat
col-laboradora per aquest projecte que té com a finalitzat 1'estudi de 1'ocupació deis enginyers
catalans tituláis.

5. Responsabilitat

Les parts manifesten expressament que aquest acord no genera cap vincle de representado,
dependencia o subordinado entre elles, per la qual cosa cap entitat no pot representar 1'altra en el
compliment de les seves obligacions legáis o contractuals ni en 1'assumpció de compromisos o
responsabilitats de 1'altra part.

La relació entre les parts derivada d'aquest conveni es una relació entre contractants
independents Les parts reconeixen que aquest acord no genera cap tipus de relació laboral,
societaria, d'agéncia o franquicia, de fet o de dret, entre les parts, i cap de les parts no pot actuar o
presentar-se davant de terceres persones com si hi hagués aquesta relació. 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

Les parts acorden que aquest conveni no atorga cap dret respecte de la propietat o titularitat deis
drets de propietat intel'lectual de cadascuna de les parts.

7. Difusió

Cadascuna de les parts declara i garanteix que es titular o té un titol suficient per a 1'explotació
comercial de tots els drets deis noms, lagos i marques respectius i qualsevol altre be protegit per
les liéis en materia de propietat industrial.
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Aixl mateix, les parts s'autoritzen reelprocament a fer servir els seus logos, noms comerciáis,
marques i altres elements d'identitat corporativa sobre els quals siguin titulars de propietat
¡ntel-lectual amb la finalitat única de desenvolupar 1'objecte d'aquest acord.

Qualsevol utilització del logotip d'una de les parts s'ha de fer seguint les normes que, amb aquesta
finalitat, proporción! la part a qui correspongui, la qual es reserva el dret de comprovar que aquest
us en respecta les normes d'utilitzaci6. AQU Catalunya es compromet a fer un bon us de la marca
UOC, segons el llibre d'estil de la marca UOC que se li fará arribar.

8. Protecció de dades de carácter personal

Ambdues parts reconeixen que compleixen totes les obligacions que deriven de la Llei orgánica
15/1999, de protecció de dades de carácter personal i la legislado complementaria, en especial,
les relativos al deure de secret, cessions de dades entre les parts en cas que 1'acord ho impliqui i

adopció de les mesures de seguretat técniques i organitzatives que exigeix el Reial decret
1720/2007.

La UOC obtindrá deis enquestats el consentiment previ i exprés per a la cessió de les dades a
1'AQU Catalunya i a 1'empresa que fací el treball de camp, únicament per a la finalitat establerta a
1'objecte d'aquest conveni.

Així mateix, 1'AQU Catalunya garanteix a la UOC que 1'empresa que contracti encarregada de dur
a terme les enquestes complirá totes lesobligacions exigides per la normativa d'aplicació i
destruirá totes les dades personáis que li siguin proporcionades.

Totes les dades subministrades en el marc del present conveni son confidencials i no es poden

revelar, excepte en els supósits en qué sigui necessari per al desenvolupament d'aquest acord i en
els casos establerts legalment. Qui tingui al seu abast aquestes dades ha de comunicar i fer
complir ais seus empleáis les obligacions que s'estableixen en aquest acord i, en concret, les
relativos al deure de secret i seguretat.

9. Confidencialitat

Les parts acorden tractar confidencialment totes les dades, la documentado i la informado que
s'hagin subministrat a 1'altra part durant la vigencia d'aquest conveni. Ambdues parís també
acorden no divulgar aquesta informado a cap persona o entitat, exceptuant-ne els treballadors,
amb la condició que també mantinguin la confidencialitat i només en la mesura que sigui necessan
per a executar correctament aquest conveni.

L'acord de confidencialitat continua vigent fins i tot després que s'extingeix¡ aquest convenl, slgui

quina en sigui la causa.
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10. Entrada en vigor i durada

Aquest acord entra en vigor en el rrioment de signar-lo i será vigent fins a la finalització de 1'estudi
de locupació deis enginyers catalans tituláis promogut per 1'Observatori d'enginyers amb la
col-laboració d'AQU Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya, i es pot prorrogar previ acord
signat entre les parts.

11. Resolució

Son causes de resolució d'aquest document les següents:

a) permutu acord de les parts.

b) per 1'incompliment deis compromisos establerts en el present conveni. -
c) per no obtenir-se el consentiment d'estudiants.

d) les causes generáis que estableix la legislado vigent.

12. Jurisdicció

Les parts expressen el compromis de complir les 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 ¡nstitucions.

Les parts acorden que qualsevol controversia que derivi de la interpretado, el compliment o
I execució deis acords d'aquest document s'ha de resoldre, de mutu acord, per mitjá de la comissió
de seguiment que preveu la cláusula anterior. Aquesta comissió disposa d'un termini de [30] trénta
dies per a arribar a un acord.

Si no arriben a un acord en el termini establert, les parts convenen que les qüestions litigioses que
derivin de la interpretació, 1'aplicació o 1'execució deis acords establerts en aquest document son
de coneixement i competencia deis jutjats i tribunals de Barcelona de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
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Les parts acorden que, a 1'efecte de notificacions, s'estableixin els domicilis socials d'ambdues
institucions.

I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, les parts el signen per duplica! en
el lloc i en la data esmentats a l'encap?alament.

de la Universití de Catalunya

Sr. JSseb Joan-Mor6sQjUateos

Presitleffl dgJ-Agencia per a la
Qualitat del Sistema Universitari de

Catalunya
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