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DISPOSICIONS
PARLAMENT DE CATALUNYA
SINDICATURA DE COMPTES
RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2020, de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del
conveni de cooperació educativa entre la Universitat de Barcelona i la Sindicatura de Comptes.
Atès que el Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya ha adoptat un acord en data 3 de juny del 2020, pel
qual s'autoritza la signatura del nou text del conveni de cooperació educativa entre la Universitat de Barcelona i
la Sindicatura de Comptes per a la realització de pràctiques acadèmiques externes i que es publiqui el conveni
esmentat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
En ús de les atribucions que em confereix l'article 29.1.d i 29.2.b de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la
Sindicatura de Comptes, modificada per la Llei 5/2012, de 20 de març,

RESOLC:

Publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el conveni de cooperació educativa entre la
Universitat de Barcelona i la Sindicatura de Comptes per a la realització de pràctiques acadèmiques externes
que s'adjunta annex a aquesta Resolució.

Barcelona, 15 de juny de 2020

Jaume Amat i Reyero
Síndic major (e. f.)

CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I LA SINDICATURA DE
COMPTES DE CATALUNYA, PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES

REUNITS
D'una part, el senyor Joan Elías García, rector de la Universitat de Barcelona (UB), amb CIF Q0818001J i
domicili social a Gran Via de les Corts Catalanes 585, 08007 de Barcelona en nom i representació de la UB, en
virtut del nomenament per Decret 329/2016, del 13 de desembre (DOGC 7267, del 15 de desembre), com a
representant legal d'aquesta institució en virtut de les competències que preveu l'Estatut de la Universitat de
Barcelona, aprovat pel Decret 246/2003, del 8 d'octubre (DOGC 3993, del 22 d'octubre)
De l'altra part, el senyor Jaume Amat i Reyero, síndic major de la Sindicatura de Comptes, amb CIF
S5800001I, i domicili a la Via Laietana 60, 08003 Barcelona, en nom i representació de la institució, en exercici
de les funcions que li confereix l'article 29 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes de
Catalunya.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest conveni i a aquest
efecte
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MANIFESTEN

I. Que el Reial decret 592/2014, de l'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes
dels estudiants universitaris, reconeix als estudiants universitaris el dret a completar la seva formació
mitjançant la realització de pràctiques acadèmiques externes, ja siguin 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.

II. Que la UB imparteix en l'actualitat diferents disciplines universitàries, els plans d'estudis de les quals
preveuen la possibilitat que els estudiants realitzin un període de pràctiques a institucions i empreses, ja sigui
amb caràcter curricular o extracurricular.

III. Que la Sindicatura de Comptes de Catalunya està interessada a col·laborar amb la UB mitjançant la
participació activa en la formació pràctica dels seus estudiants, i que el Ple de la Sindicatura ha aprovat la
subscripció d'aquest conveni per acord del 3 de juny de 2020.

IV. Que amb la finalitat d'establir els termes d'aquesta cooperació, ambdues parts estan interessades a
subscriure aquest conveni de cooperació educativa, el qual es regirà per les següents

CLÀUSULES

1. Objecte
L'objecte d'aquest conveni és establir els termes de cooperació que han de regir entre les parts signatàries
perquè els estudiants de la UB puguin realitzar pràctiques acadèmiques externes a les dependències de la
Sindicatura de Comptes, d'acord amb el Reial decret 592/2014, de l'11 de juliol, pel qual es regulen les
pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

2. Condicions generals de realització de les pràctiques
2.1. Les pràctiques acadèmiques externes constitueixen una activitat de naturalesa formativa per als estudiants
que els ha de permetre aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, i
afavorir l'adquisició de competències que els preparin per a l'exercici d'activitats professionals, els facilitin
l'ocupació i fomentin la seva capacitat d'emprenedoria.
2.2. Durant l'estada en pràctiques a la Sindicatura de Comptes, els estudiants faran tasques pròpies de l'àmbit
professional en el qual exerciran l'activitat un cop estiguin graduats, amb l'objectiu de completar
l'aprenentatge teòric i pràctic assolit amb la seva formació acadèmica i adquirir experiència laboral en els
nivells als quals, per raó de la seva titulació, puguin accedir.
2.3. Els estudiants estaran subjectes a l'horari i a les normes ﬁxades per la Sindicatura de Comptes. L'horari
establert per la Sindicatura de Comptes ha de garantir, en tots els casos, la compatibilitat amb l'horari lectiu
dels estudiants i la ﬂexibilitat necessària per al compliment de les obligacions derivades de l'activitat
acadèmica, formativa i de representació i participació dels estudiants a la Universitat.
2.4. Els estudiants desenvoluparan la seva estada en pràctiques sota la supervisió de dos tutors: un
professional que presti serveis a la Sindicatura de Comptes, que serà designat per aquesta i que s'encarregarà
d'orientar i supervisar el treball en pràctiques de l'estudiant, i un professor de la Universitat, que serà designat
per la UB i que haurà de coordinar-se amb el tutor de la Sindicatura de Comptes per fer un seguiment efectiu
de les pràctiques, proporcionar suport a l'estudiant per a l'elaboració de la memòria final i dur a terme el
procés avaluador de les pràctiques.
2.5. El tutor designat per la Sindicatura de Comptes haurà de ﬁxar el pla de treball que s'haurà de seguir,
d'acord amb el projecte formatiu i en coordinació amb el tutor acadèmic, i haurà d'emetre un informe ﬁnal en
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què valori les aptituds i competències demostrades per l'estudiant en el decurs de l'estada en pràctiques.
2.6. L'avaluació ﬁnal de les pràctiques correspon al tutor acadèmic, de conformitat amb els criteris d'avaluació
que s'estableixin en el document complementari que es preveu en la clàusula 3 d'aquest conveni.
2.7. Els estudiants tenen dret a la propietat intel·lectual i industrial de les tasques i investigacions realitzades,
també dels resultats obtinguts, en els termes establerts per la normativa vigent en aquesta matèria.
2.8. La realització de les pràctiques en cap cas no implica l'existència de relació laboral entre els estudiants i la
Sindicatura de Comptes.
2.9. El 8 d'octubre del 2019 el Ple de la Sindicatura de Comptes va acordar establir una contraprestació
econòmica per als estudiants que realitzessin pràctiques en aquesta institució. Segons estableix el Reial decret
1493/2011, del 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 participin en programes de formació, la Sindicatura de Comptes ha de
realitzar les gestions relatives a l'alta i la baixa d'aquests estudiants de la Seguretat Social.
2.10. La Sindicatura de Comptes ha d'informar els estudiants en pràctiques de la normativa de seguretat i
prevenció de riscos laborals. Així mateix, ha de disposar dels recursos i dels mitjans necessaris per facilitar
l'accés a les pràctiques dels estudiants amb discapacitat i la conciliació amb les activitats o situacions personals
derivades d'aquesta situació de discapacitat.

3. Condicions particulars
3.1. Cada vegada que la Sindicatura de Comptes aculli estudiants de la UB en pràctiques, les parts signatàries
hauran de subscriure un document complementari, que consta com a annex, en el qual s'hauran d'especiﬁcar
les dades següents:
- Identitat de l'estudiant acollit en pràctiques.
- Modalitat de les pràctiques (curriculars o extracurriculars).
- Projecte formatiu, comprensiu dels objectius educatius i les activitats que s'han de realitzar.
- Pla de seguiment de les pràctiques (amb indicació dels informes o memòries que ha d'elaborar l'estudiant).
- Durada, horari i període de realització de les pràctiques.
- Lloc (centre de treball) de realització de les pràctiques.
- Identitat dels tutors designats per la Sindicatura de Comptes i per la UB.
- Valoració en crèdits, si escau.
- Criteris d'avaluació.
- Quantia i forma de pagament dels ajuts a l'estudi.
- Compromisos de l'estudiant.
3.2. El document complementari ha de contenir un apartat de signatura per a l'estudiant, en què aquest
manifesti conèixer i acceptar de manera expressa totes les condicions de realització de les pràctiques que recull
aquest conveni i l'annex i que es compromet a complir totes les obligacions que, d'acord amb les condicions
descrites i la normativa aplicable, li són exigibles. En aquest mateix apartat, l'estudiant també s'ha de
comprometre a guardar conﬁdencialitat i secret professional en relació amb la informació interna i les activitats
de la Sindicatura de Comptes.

4. Règim de permisos dels estudiants
Els estudiants poden absentar-se el temps que sigui indispensable del lloc on desenvolupin les pràctiques
sempre que sigui necessari per poder atendre les obligacions que es derivin de la seva activitat acadèmica o de
la seva participació en l'activitat dels òrgans de govern i de representació de la Universitat, també per raons de
salut, pel compliment d'un deure inexcusable o per qualsevol altre supòsit que acordin conjuntament la
Sindicatura de Comptes i la UB.
En qualsevol dels casos, els estudiants han de comunicar les absències referides a la Sindicatura de Comptes
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amb antelació suﬁcient i han de presentar els justiﬁcants corresponents.

5. Protecció de dades
La UB i la Sindicatura de Comptes actuaran com a responsables dels tractaments de dades personals que
duguin a terme en compliment d'aquest conveni i es comprometen a tractar aquestes dades d'acord amb el
Reglament general de protecció de dades Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). La Sindicatura de Comptes s'abstindrà
de fer cap mena de tractament de les dades personals dels estudiants en pràctiques més enllà del que sigui
necessari per a la consecució de les finalitats d'aquest conveni, i es compromet a guardar-ne estricta
confidencialitat i a informar l'estudiant de la manera com pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió,
portabilitat, limitació i oposició al tractament, d'acord amb el RGPD i la LOPDGDD.
La Sindicatura de Comptes es compromet a informar la UB en cas que es produeixi una violació de seguretat
que pugui constituir un risc per als drets i les llibertats dels estudiants.
L'incompliment directe o indirecte d'aquesta clàusula per part de la Sindicatura de Comptes portarà aparellada
la seva responsabilitat directa pels danys i perjudicis que pugui comportar als estudiants acollits en pràctiques
o a la UB.

6. Reconeixements derivats de les pràctiques:
6.1. Un cop ﬁnalitzada l'estada en pràctiques, i amb la petició prèvia per part dels estudiants, la Sindicatura de
Comptes ha d'emetre un informe acreditatiu de les activitats realitzades, la durada de les pràctiques i el
rendiment de l'estudiant.
6.2. Pel que fa al reconeixement dels tutors designats per la Sindicatura de Comptes, la UB, amb la petició
prèvia per part de la persona interessada, expedirà un certiﬁcat de reconeixement institucional, en el qual es
faran constar, com a mínim, les característiques de la cooperació, els estudis en què s'ha desenvolupat, el
nombre d'estudiants tutoritzats i el total d'hores tutoritzades.

7. Vigència
Aquest conveni obliga les parts des de la data de signatura i tindrà una durada de quatre anys. Abans de la
seva finalització, les parts podran prorrogar el conveni, per escrit i de forma expressa, fins a un màxim de
quatre anys addicionals, si no s'ha produït cap causa d'extinció de les esmentades en la clàusula següent.

8. Causes d'extinció
Aquest conveni es pot extingir per alguna de les causes següents:
- Expiració del termini de vigència
- Mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
- Denúncia anticipada per qualsevol de les parts, que ha de ser comunicada a l'altra part amb una antelació
mínima de tres mesos a la finalització del termini de vigència pactat o de qualsevol de les seves pròrrogues.
- Incompliment de les obligacions assumides per les parts en aquest conveni, el seu annex i les disposicions
legalment aplicables. En aquest cas, la part interessada a resoldre anticipadament el conveni ha de comunicar
la seva intenció a l'altra part amb una antelació mínima de quinze dies.
- Les causes generals establertes per la legislació vigent.

9. Bona fe contractual
Les parts signants s'obliguen a complir i executar aquest conveni sota el principi de la bona fe contractual, a ﬁ
d'aconseguir els objectius proposats en els antecedents, per la qual cosa han de col·laborar en tot tant com
sigui necessari i s'abstindran de fer qualsevol acte que lesioni de manera injustiﬁcada els interessos de l'altra
part.

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

5/8

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8164 - 29.6.2020
CVE-DOGC-A-20171087-2020

10. Règim jurídic i resolució de conﬂictes
Les diferències o discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació i l'aplicació d'aquest conveni es resoldran
de comú acord entre les parts i, si això no fos possible, se sotmetran al coneixement dels jutjats i tribunals
competents de la ciutat de Barcelona.
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 solucions per al bon desenvolupament de les
pràctiques.

11. Publicitat
De conformitat amb l'article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i l'article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, el contingut íntegre d'aquest conveni, un cop signat, s'haurà de
publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Portal de la Transparència de la Sindicatura de
Comptes i al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des
del Portal de la Transparència.

12. Consideració dels efectes del temps de participació
El temps de participació en les activitats de pràctiques a què es refereix aquest conveni no tindrà en cap
supòsit la consideració de serveis previs ni de serveis efectius en les administracions públiques.

En prova de conformitat, les parts ﬁrmen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte.

Barcelona, 4 de juny de 2020

Rector de la Universitat de Barcelona

Sindicatura de Comptes

(Signatura i segell)

(Signatura i segell)

ANNEX: PROJECTE FORMATIU DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES DELS ESTUDIANTS DE LA
UNIVERSITAT DE BARCELONA A LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA

Projecte formatiu núm. ___________ annex al conveni de pràctiques núm. ____________

1. DADES DEL PROJECTE FORMATIU I DEL CONVENI DE PRÀCTIQUES AL QUAL S'ANNEXA (les emplena la UB)
1.1. Número del projecte formatiu:
1.2. Data del projecte formatiu:
1.3. Número del conveni de pràctiques (al qual s'annexa aquest projecte formatiu):
1.4. Data del conveni de pràctiques (al qual s'annexa aquest projecte formatiu):
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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 LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA (les emplena la Sindicatura)
3.1. Nom del tutor:
3.3. Telèfon de contacte del tutor:
3.3. Correu electrònic de contacte del tutor:
4. DADES DE L'ESTUDIANT (les emplena la UB)
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 la UB)
5.1. Tipus d'ensenyament (grau, diplomatura, llicenciatura, màster universitari, màster propi, postgrau propi, etc.):
5.2. Nom de l'ensenyament matriculat per l'estudiant:
5.3. Tipus de pràctiques (indiqueu si són curriculars o extracurriculars):
5.4. Nom de l'assignatura, només en cas que siguin pràctiques curriculars:
5.5. Nombre de crèdits ECTS, només en cas que siguin pràctiques curriculars:
6. DADES DEL PROJECTE FORMATIU (les emplenen la UB i la Sindicatura de Comptes)
6.1. Nombre total d'hores de pràctiques:
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 de la Sindicatura de Comptes on l'estudiant farà les pràctiques:

6.7. Descripció de les tasques que ha de desenvolupar l'estudiant en les pràctiques:
—
—
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6.8 6.8. Descripció de les competències específiques del títol que ha de desenvolupar l'estudiant en les pràctiques:
—
—
—
6.9. Descripció de les competències transversals o generals que ha de desenvolupar l'estudiant en les pràctiques:
—
—
6.10. Descripció del perfil professional relacionat amb les tasques i competències que l'estudiant desenvoluparà durant
les pràctiques:
7. AJUT A L'ESTUDI (ho emplena la Sindicatura de Comptes)
Quantia:
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 entre ambdues parts. En cas que s'hi incloguin altres continguts,
caldrà adjuntar-los en un full a part d'aquest projecte formatiu.
9. COMPROMISOS DE L'ESTUDIANT
L'estudiant declara:
- Que coneix i accepta que la relació de pràctiques no implica la constitució de cap vincle laboral amb la Sindicatura de
Comptes.
- Que coneix i accepta totes les condicions de realització de les pràctiques que dimanen del conveni subscrit entre la
UB i la Sindicatura de Comptes de Catalunya, en data [data SIGNATURA CONVENI MARC], i també les detallades en
aquest annex.
- Que es compromet a complir totes les obligacions que, d'acord amb les condicions descrites i la normativa aplicable,
li són exigibles.
- Que es compromet a mantenir la confidencialitat de tota la informació a què tingui accés en mèrits de la seva
col·laboració amb la Sindicatura de Comptes de Catalunya, i també a no revelar, difondre o cedir la informació referida
a terceres persones, i a complir amb la resta d'obligacions que li corresponen, de conformitat amb la legislació vigent
en matèria de protecció de dades.
- Que, en cas de voler abandonar les pràctiques abans de la data prevista de finalització (resolució anticipada), es
compromet a comunicar la seva intenció a la Sindicatura de Comptes amb un temps de preavís de mínim quinze dies.
- Que coneix i accepta que l'abandonament sense motiu suficientment justificat de les pràctiques comportarà la
prohibició de realitzar una altra estada de pràctiques durant el mateix curs acadèmic.
- Que coneix i accepta que l'extinció de la seva relació acadèmica amb la UB comportarà l'extinció de les pràctiques.
10. INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE L'ESTUDIANT
Per part de la UB:
- Responsable del tractament: Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 585, 08007 Barcelona i
adreça de correu electrònic secretaria.general@ub.edu.
L'adreça de correu electrònic del delegat de protecció de dades de la Universitat de Barcelona és
protecciodedades@ub.edu i la seva adreça postal és Travessera de les Corts 131-159, Pavelló Rosa, 08028 Barcelona.
- Finalitat: Gestió de les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants. Les dades personals es conservaran a
perpetuïtat per poder acreditar la realització de les pràctiques per part de l'estudiant.
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- Legitimació: Obligació legal, quan siguin pràctiques curriculars (Llei orgànica 6/2001) i consentiment de l'alumne.
- Destinataris: La UB i la Sindicatura de Comptes, únicament per l'execució del conveni de pràctiques. No es cediran a
tercers, excepte amb el consentiment previ de la persona interessada o bé per al compliment d'obligacions legalment
establertes.
-Drets: L'estudiant pot exercir els seu drets mitjançant un escrit, adjuntant-hi una fotocòpia del DNI o d'un altre
document identificador, adreçat a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes
585, 08007 Barcelona), o mitjançant un missatge de correu electrònic a l'adreça secretaria.general@ub.edu. La
persona interessada pot presentar reclamació davant l'Autoritat Catalana de protecció de Dades en cas de considerar
que els seus drets no han estat atesos correctament.

Per part de la Sindicatura de Comptes:
- Responsable del tractament: Sindicatura de Comptes de Catalunya.
- Finalitat: Gestió de les pràctiques acadèmiques externes. Les dades personals es conservaran el temps necessari per
complir amb les finalitats.
- Legitimació: Obligació legal, quan siguin pràctiques curriculars (Llei orgànica 6/2001) i consentiment de la persona
interessada.
- Destinataris: La Universitat de Barcelona, únicament per a l'execució del conveni de pràctiques. El Departament de
Vicepresidència i Economia i Hisenda pel que fa a les dades que capten les càmeres de videovigilància a l'entrada de la
seu de la Sindicatura. No se cediran a tercers, excepte amb el consentiment previ de la persona interessada o bé per
al compliment d'obligacions legalment establertes.
- Drets: Accés a les dades, rectificació, supressió, sol·licitud de portabilitat, oposició al tractament i sol·licitud de
limitació mitjançant enviament d'instància ubicada a la seu electrònica de la Sindicatura
http://www.sindicatura.cat/proteccio-de-dades/drets-proteccio-dades. La persona interessada pot presentar una
reclamació davant el delegat de protecció de dades dpd@sindicatura.cat en cas de considerar que els seus drets no
han estat atesos correctament .
11. ACORD DE CONFIDENCIALITAT
La Sindicatura de Comptes 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 d'autor, protocols, contractes,
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.

La Universitat de Barcelona

L'estudiant en pràctiques

La Sindicatura de Comptes de Catalunya

(Nom de la persona, càrrec, signatura i
segell)

(Nom de l'estudiant i
signatura)

(Nom de la persona, càrrec, signatura i
segell)
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