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ADDENDA a l’Acord-marc de col·laboració entre diversos departaments de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les Universitats públiques i privades 

catalanes per a l’establiment d’un programa pilot que faci possible reprendre els estudis 

universitaris a Catalunya a persones refugiades ubicades al Líban.  

 

 

REUNITS 

D’una banda, el senyor Josep Ginesta i Vicente, secretari general del Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies, a l’empara del Decret de nomenament 23/2016, de 14 de gener, en ús 

de les facultats previstes a l’article 1 de la Resolució BEF/573/2006, d’1 de març, de delegació 

de competències de la persona titular de la Conselleria en diversos òrgans del Departament 

(DOGC núm. 4592, de 14.03.2006); 

 

De l’altra, el senyor Francesc Xavier Grau i Vidal, secretari d’Universitats i Recerca del 

Departament d’Empresa i Coneixement, nomenat pel Decret 143/2018, de 3 de juliol, i actuant 

en virtut de les funcions que li assigna l’article 3.2 de la Resolució EMC/1456/2016, de 8 de 

juny, de delegació de competències de la persona titular del Departament d’Empresa i 

Coneixement en diferents òrgans del Departament (DOGC núm. 7142, de 15.6.2016); 

 

De l’altra, el senyor Joan Elias i García, rector magnífic de la Universitat de Barcelona, amb NIF 

Q0818001J i amb domicili en Gran Via de les Corts Catalanes nº 585, 08007, Barcelona, en 

virtut del nomenament per Decret 329/2016, de 13 de desembre (DOGC núm. 7267, de 15 de 

desembre), com representant legal d’aquesta institució en virtut de les competències que 

preveu l’Estatut de la Universitat de Barcelona aprovat pel Decret 246/2003, de 8 d’octubre 

(DOGC núm. 3993, de 22 d’octubre); i com a president en aquest acte de la Fundació 

Solidaritat UB, amb NIF G61084950 i domicili a Melcior Palau nº 140, 08014 Barcelona;  

 

De l’altra, la senyora Margarita Arboix i Arzo, rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, 

segons el Decret 260/2016, de 31 de maig, en nom i representació d’aquesta institució que té la 

seu social al Campus Universitari s/n, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) i NIF 

Q0818002H, en virtut de les competències que li atorga l’article 75, paràgraf m) dels Estatuts i 

com a presidenta en aquest acte de la Fundació Autònoma Solidària amb NIF G61884359 i 

domicili a Edifici l’Àgora, plaça Cívica, Campus UAB 08193 Bellaterra; 

 

De l’altra, el senyor Francesc Torres i Torres, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, 

nomenat per Reial Decret 1025/2017 (publicat al DOGC núm. 7514 i al BOE número 301, del 

dia 12 de desembre de 2017), amb seu social al carrer Jordi Girona, 31, 08034 Barcelona i NIF 

Q0818003F, en representació d’aquesta institució, en virtut de les competències que li atorguen 

l’article 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats  i els articles 67 i 169 

dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, aprovats per l’Acord  GOV/43/2012, de 

29 de maig (DOGC núm. 6140, d’1 de juny de 2012); 

 

De l’altra, el senyor Jaume Casals i Pons, rector de la Universitat Pompeu Fabra, amb NIF 

Q5850017D i domicili a Plaça de la Mercè nº 12, 08002 Barcelona; en virtut del nomenament 

pel Decret 37/2017, de 18 d’abril, (DOGC núm. 7353, de 20 d’abril del 2017), com a 

representant legal d’aquesta institució en virtut de les competències que preveuen l’article 20 

de la Llei orgànica 6/2001 d’universitats, de 21 de desembre; els articles 50 i 52 dels Estatuts 
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de la Universitat Pompeu Fabra, aprovats per Decret 209/2003, de 9 de setembre i modificats 

per ACORD GOV/203/2010, de 9 de novembre (text íntegre publicat al DOGC núm. 5756 de 16 

de novembre del 2010), i ACORD GOV/129/2015, de 4 d'agost; 

De l’altra, el senyor Josep Mª Garrell i Guiu, rector de la Universitat Ramon Llull Fundació, amb 

NIF G59069740 i Carrer Claravall Nº 1-3, 08022 Barcelona, en virtut del nomenament pel 

Patronat de la Universitat Ramon Llull Fundació, com a representant legal d’aquesta institució 

en virtut de les competències que preveuen les Normes d’organització i funcionament de la 

Universitat Ramon Llull (Acord GOV 99/2010, de 25 de maig); 

De l’altra, el senyor Roberto Fernández Díaz, rector magnífic de la Universitat de Lleida, com a 

representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei 6/2001, de 21 de desembre, d' 

Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril i el Decret 201/2003, de 26 d’ 

agost, pel qual s’aproven els Estatuts de la UdL; en virtut del nomenament del càrrec per 

Decret 77/2015, de 19 de maig publicat en el DOGC núm. 6876 de 21 de maig, amb domicili 

social a la plaça de Víctor Siurana, 1 , 25003 Lleida, i amb CIF: Q7550001G; 

 

De l’altra, el senyor Joaquim Salvi Mas, rector magnífic de la Universitat de Girona (UdG), que 

actua en nom i representació d’aquesta Universitat, tal com estableix el Reial Decret 

1065/2017, de 22 de desembre, de nomenament del rector de la Universitat de Girona (publicat 

al DOGC núm. 7525, de 29 de desembre de 2017) i de conformitat amb el que s’estableix en 

els articles 93 i 97 dels Estatuts de la Universitat de Girona, aprovats per Acord GOV/94/2011, 

de 7 de juny, (DOGC núm. 5897, de 9 de juny de 2011), amb seu a Girona, plaça de Sant 

Domènec núm.3, CP 17004 i NIF Q6750002E;  

 

De l’altra, la senyora María José Figueras Salvat, rectora de la Universitat Rovira i Virgili (en 

endavant, URV) en virtut del seu nomenament pel Decret 32/2018, de 7 de juny (DOGC 7638, 

de 8 de juny de 2018), que representa aquesta institució d’acord amb les competències que 

preveu l’article 66 de l’Estatut de la URV, aprovat pel Decret 202/2003, de 26 d’agost (DOGC 

3963, de 8 de setembre de 2003), i modificat per l’Acord GOV/23/2012, de 27 de març (DOGC 

6100, de 2 d’abril de 2012). La URV té el domicili al carrer de l’Escorxador, s/n, codi postal 

43003 de Tarragona, i el seu NIF és Q-9350003-A;  

 

De l’altra, el senyor Joan Masnou i Suriñach, rector en funcions de la Universitat de Vic – 

Universitat Central de Catalunya, en virtut del nomenament per part del Patronat de la Fundació 

Universitària Balmes, amb NIF G58020124 i domicili a Carrer Perot Rocaguinarda, núm. 17, 

08500 Vic; entitat titular de la UVic-UCC, de data 28 de juny de 2018, del qual va prendre 

possessió el 14 de juliol de 2018, autoritzat pel Patronat de la Fundació per a aquest acte, 

d’acord amb les competències que preveuen les Normes d’Organització i Funcionament de la 

UVic-UCC, aprovades en l’acord GOV/175/2013, de 17 de desembre, pel qual s’aprova la 

modificació de les normes d’organització i funcionament de la Universitat de Vic i es disposa la 

publicació del seu text íntegre; 

  

De l’altra, el senyor Xavier Gil Mur, en qualitat de Rector de la Fundació Privada Universitat 

Internacional de Catalunya, actuant en nom i en representació de la mateixa, amb domicili als 

efectes del present conveni a C/Immaculada 22, C.P. 08017 Barcelona, amb C.I.F G61737409 i 

degudament facultat per l’acord de la Comissió Executiva del Patronat Universitari de 20 de 

juny de 2015;  

 

I de l’altra, el senyor Carlos Pérez del Valle, en qualitat de rector de la Fundació Privada 

Universitat Abat Oliba CEU, amb domicili social al carrer Bellesguard, 30, 08022  de Barcelona i 

CIF G63095848, i que actua d’acord amb els poders atorgats davant del notari de Madrid, 

Álvaro Lucini Mateo el dia 8 de juliol de 2009 amb el número 2037 del seu protocol. 
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Les 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, i  

 

EXPOSEN 

 

 

I. En data 4 de juny de 2018 els departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i 

d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya van signar un Acord-marc de 

col·laboració, amb les universitats públiques i privades catalanes, per al 

desenvolupament del programa pilot adreçat a persones refugiades ubicades al Líban 

que hagin interromput els estudis universitaris en els seus països d’origen, per tal que 

puguin prosseguir-los en alguna de les Universitats.  

 

II. L’esmentat Acord-marc estableix una vigència fins al 31 de desembre de 2018. 

Transcorregut aquest termini, els signats de l’acord en poden acordar unànimement la 

pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o la seva extinció. Igualment 

en l’execució de les previsions d’aquest acord marc, les parts poden signar addendes 

anuals en les que concretaran la vigència, les pròrrogues, les actuacions i les 

aportacions econòmiques que es corresponguin segons les disponibilitats 

pressupostàries d’elles, d’acord amb la Llei 40/2015, d’1 d’octubre.  

 
III. En aquest context, i mitjançant la present addenda, el Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria d’Igualtat, 

Migracions i Ciutadania, i les universitats i fundacions signants es comprometen a 

col·laborar en el desenvolupament del programa pilot d’acollida universitària donant 

compliment a les obligacions pactades al punt cinquè de l’Acord marc de referència i 

determinant les aportacions econòmiques a càrrec del Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies durant l’exercici de l’any 2018, a partir dels paràmetres determinats 

en l’annex 1 de del mateix. 

 
IV. Aquesta addenda resta sotmesa al règim jurídic establert en l’article 47 i següents de la 

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic així com l’article 108 i 

concordants de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya. 

 

 

Per l’anterior, s’acorda formalitzar aquesta addenda a l’Acord marc de col·laboració de 4 de 

juny de 2018 entre les parts, amb subjecció a les següents  

 

 

 

CLÀUSULES 

 

 

1. Objecte 

 

L’objecte d’aquesta addenda és establir les condicions de col·laboració i la participació de les 

parts per a la implementació del programa pilot establert per l’Acord marc de 4 de juny de 2018 

adreçat a persones refugiades ubicades al Líban que hagin interromput els estudis universitaris 

en els seus països d’origen, per tal que puguin prosseguir-los en alguna de les universitats 

catalanes signants. 
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2. Compromisos de les parts 

 

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

 

El DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES, mitjançant la Secretaria d’Igualtat, 

Migracions i Ciutadania, es compromet a una aportació econòmica màxima per un import total 

de 150.768,42€ amb càrrec a les partides BE07 D/449000100/3140/0000 i 

D/481000100/3140/0000 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya d’enguany per al 

desenvolupament del programa pilot, amb el detall següent en funció de l’entitat destinatària de 

la transferència: 

 A càrrec de la D/449000100/3140/0000 es distribuirà entre les cinc universitats signants 

la quantitat de 60.841,79€ 

 A càrrec de la D/481000100/3140/0000 es distribuirà entre les sis fundacions signants 

la quantitat de 89.926,63€ 

 

 
Donades les característiques de les entitats signatàries (universitats i fundacions) i 

l’especificitat de les activitats a impulsar, en el moment de la signatura d’aquesta addenda 

s’iniciaran els tràmits legalment previstos per a les corresponents transferències a les 

universitats i fundacions, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries de la Generalitat de 

Catalunya.  

 

Tal i com estipula l’Acord-marc del qual deriva aquesta addenda, es farà una única 

transferència a cada universitat/fundació. La transferència única inclou: d’una banda, una 

aportació inicial en concepte de fiança per a l’habitatge, despeses específiques del grau i un 

ordinador portàtil, i de l’altra, la totalitat de les mensualitats per al 2018 (7 mensualitats, de juny-

desembre) per a cada un dels estudiants que tenen assignats.  

 

Tanmateix, com sigui que es desconeix amb precisió el moment en que els estudiants arribaran 

a Catalunya, l’import mensual s’ajustarà al nombre de mesos reals que manquin per finalitzar 

l’any 2018 comptadors des de l’entrada efectiva a territori espanyol, reduint-se, si s’escau en 

cas que els estudiants arribin després del mes de juny.  

 

Aquest import total es distribueix com s’indica i en les quantitats que es detallen a continuació, 

que corresponen amb l’estudi dels costos previst a l’annex 1 de l’acord marc i per un total de 19 

estudiants: 

 

 Fundació Solidaritat Universitat de Barcelona:  24.079,99€ 

Nombre estudiants assignats: 3 estudiants. 

Ciutat: Barcelona 

 Aportació inicial: 4.840€:  

o 1.140€ (380€x3): Fiança habitatge 

o 1.500€ (500€x3): Despeses específiques del grau  

o 2.200€ (1.200€ x 1 PC tècnic + 500€x 2 PC no tècnic)  

 Total de les 7 mensualitats: 19.239,99€ 

o 916,19€ x 3 estudiants i mes (Habitatge, transport, alimentació, vestit i 

calçat, parament de la casa, medicina, comunicació, ensenyament, altres 

bens i serveis). 

 

 Fundació Autònoma Solidària:  24.779,99€ 

Nombre estudiants assignats: 3 estudiants. 

Ciutat: Cerdanyola del Vallès 



5 

 

 

 Aportació inicial: 5.540€  

o 1.140€ (380€x3): Fiança habitatge 

o 1.500€ (500€x3): Despeses específiques del grau  

o 2.900€ (1.200€ x 2 PC tècnic + 500€ x 1 PC no tècnic)  

 Total de les 7 mensualitats: 19.239,99€ 

o 916,19€ x 3 estudiants i mes (Habitatge, transport, alimentació, vestit i 

calçat, parament de la casa, medicina, comunicació, ensenyament, altres 

bens i serveis). 

 

 Universitat Politècnica de Catalunya: 25.479,99€  

Nombre d’estudiants assignats: 3 estudiants. 

Ciutat: Barcelona 

 Aportació inicial: 6.240€  

o 1.140€ (380€x3): Fiança habitatge 

o 1.500€ (500€x3): Despeses específiques del grau  

o 3.600€ (1.200€ x 3 PC tècnic)  

 Total de les 7 mensualitats: 19.239,99€ 

o 916,19€ x 3 estudiants i mes (Habitatge, transport, alimentació, vestit i 

calçat, parament de la casa, medicina, comunicació, ensenyament, altres 

bens i serveis). 

 

 Universitat Pompeu Fabra: 15.586,66€ 

  Nombre d’estudiants assignats: 2 estudiants. 

Ciutat: Barcelona 

 Aportació inicial: 2.760€  

o 760€ (380€x2): Fiança habitatge 

o 1.000€ (500€x2): Despeses específiques del grau  

o 1.000€ (500€ x 2 PC no tècnic)  

 Total de les 7 mensualitats: 12.826,66€ 

o 916,19€ x 2 estudiants i mes (Habitatge, transport, alimentació, vestit i 

calçat, parament de la casa, medicina, comunicació, ensenyament, altres 

bens i serveis).  

 

 Universitat Ramon Llull Fundació: 7.793,33€ 

Nombre d’estudiants assignats: 1 estudiant. 

Ciutat: Barcelona 

 Aportació inicial: 1380€  

o 380€: Fiança habitatge 

o 500€: Despeses específiques del grau  

o 500€ x 1 PC no tècnic  

 Total de les 7 mensualitats: 6.413,33€ 

o 916,19€ x 1 estudiant i mes (Habitatge, transport, alimentació, vestit i 

calçat, parament de la casa, medicina, comunicació, ensenyament, altres 

bens i serveis).  

 

 Universitat de Lleida: 6.523,31€ 

Nombre d’estudiants assignats: 1 estudiant. 

Ciutat: Lleida 

 Aportació inicial: 1.880€  

o 180€: Fiança habitatge 

o 500€: Despeses específiques del grau  
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o 1.200€ x 1 PC tècnic  

 Total de les 7 mensualitats: 4.643,31€ 

o 663,33€ x 1 estudiants i mes (Habitatge, transport, alimentació, vestit i 

calçat, parament de la casa, medicina, comunicació, ensenyament, altres 

bens i serveis).  

 

 Universitat de Girona: 6.626,40€ 

Nombre d’estudiants assignats: 1 estudiant. 

Ciutat: Girona 

 Aportació inicial: 1.270€  

o 270€: Fiança habitatge 

o 500€ Despeses específiques del grau  

o 500€ x 1 PC no tècnic 

 Total de les 7 mensualitats: 5.356,40€ 

o 765,20€ x 1 estudiant i mes (Habitatge, transport, alimentació, vestit i 

calçat, parament de la casa, medicina, comunicació, ensenyament, altres 

bens i serveis)  

 

 Universitat Rovira i Virgili: 6.625,43€ 

Nombre d’estudiants assignats: 1 estudiant. 

Ciutat: Tarragona 

 Aportació inicial: 1.890€  

o 190€: Fiança habitatge 

o 500€: Despeses específiques del grau  

o 1.200€ x 1 PC tècnic  

 Total de les 7 mensualitats:4.735,43€ 

o 676,49€ x 1 estudiant i mes (Habitatge, transport, alimentació, vestit i 

calçat, parament de la casa, medicina, comunicació, ensenyament, altres 

bens i serveis). 

 

 Fundació Universitària Balmes, titular de la UVic-UCC: 16.986,66€ 

Nombre d’estudiants assignats: 2 estudiants 

Ciutat: Vic 

 Aportació inicial: 4.160€  

o 760€ (380€x2): Fiança habitatge 

o 1.000€ (500€x2): Despeses específiques del grau  

o 2.400€ (1.200€ x 2 PC tècnic)  

 Total de les 7 mensualitats: 12.826,66€ 

o 916,19€ x 2 estudiants i mes (Habitatge, transport, alimentació, vestit i 

calçat, parament de la casa, medicina, comunicació, ensenyament, altres 

bens i serveis).  

 

 Fundació Privada Universitat Internacional de Catalunya: 8.493,33€ 

Nombre d’estudiants assignats: 1 estudiant. 

Ciutat: Barcelona 

 Aportació inicial: 2080€  

o 380€: Fiança habitatge 

o 500€: Despeses específiques del grau  

o 1.200€ x 1 PC tècnic  

 Total de les 7 mensualitats: 6.413,33€ 
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o 916,19€ x 1 estudiant i mes (Habitatge, transport, alimentació, vestit i 

calçat, parament de la casa, medicina, comunicació, ensenyament, altres 

bens i serveis)  

 

 Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU: 7.793,33€ 

Nombre d’estudiants assignats: 1 estudiant 

Ciutat: Barcelona 

 Aportació inicial: 1.380€  

o 380€: Fiança habitatge 

o 500€: Despeses específiques del grau  

o 500€ x 1 PC no tècnic  

 Total de les 7 mensualitats: 6.413,33€ 

o 916,19€ x 1 estudiant i mes (Habitatge, transport, alimentació, vestit i 

calçat, parament de la casa, medicina, comunicació, ensenyament, altres 

bens i serveis)  

 

 

El DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT, a través de la Secretaria d’Universitats i Recerca, 

es compromet a vetllar per la coordinació tècnica i educativa del conjunt d’Universitats en 

l’execució del programa pilot, amb l’objectiu de garantir el compliment dels seus propòsits i de 

facilitar les sinèrgies entre els diferents actors formatius. A tal efecte, participarà de la Comissió 

de seguiment de la present addenda. 

 

Per altra banda, cadascuna de les universitats i fundacions assumeix els compromisos 

següents:  

 

La FUNDACIÓ SOLIDARITAT UNIVERSITAT DE BARCELONA es compromet a:  

 Gestionar l’aprovació dels “Cursos intensius oficials de català i castellà, dels nivells A1 i 

A2 del marc europeu comú de referència (MECR)”.  

 Finançar la part que li correspon del curs, tenint en compte que té a 3 estudiants 

assignats.  

 Cobrir el preu íntegre de les matrícules de grau i màster de cada un dels tres estudiants 

que li han estat assignats.  

 Facilitar l’accés a material escolar, bibliografia etc. que sigui necessari per als estudis a 

les persones que li han estat assignades.   

 Realitzar una transferència mensual de 916,19€ a cadascun dels estudiants que, en el 

marc d’aquest programa, cursaran un grau o un màster a la seva universitat, per tal que 

aquests puguin cobrir les seves necessitats d’allotjament, manutenció, transport i 

despeses corrents.  

 Designar a un professional de la Universitat per tal que aquest,  mensualment, realitzi 

un seguiment de cadascun dels estudiants.  

 

La FUNDACIÓ AUTÒNOMA SOLIDÀRIA es compromet a:  

 Finançar la part que li correspon dels “Cursos intensius oficials de català i castellà, dels 

nivells A1 i A2 del marc europeu comú de referència (MECR)”, aprovats per la 

Universitat de Barcelona, tenint en compte que té 3 estudiants assignats.  

 Cobrir el preu íntegre de les matrícules de màster de cada un dels tres estudiants que li 

han estat assignats.  

 Facilitar l’accés a material escolar, bibliografia etc. que sigui necessari per als estudis a 

les persones que li han estat assignades.   

 Realitzar una transferència mensual de 916,19€ a cada un dels estudiants que, en el 

marc d’aquest programa, cursaran un grau o un màster a la seva universitat, per tal que 



8 

 

aquests puguin cobrir les seves necessitats d’allotjament, manutenció, transport i 

despeses corrents.  

 Designar a un professional de la Universitat per tal que aquest, mensualment, realitzi 

un seguiment de cadascun dels estudiants. 

 Garantir un acompanyament social de cada un dels estudiants assignats , a través de 

la inclusió d’aquets al Programa d’Acollida de la FAS/UAB.  

 Garantir la inscripció gratuïta als cursos d’aprenentatge d’idioma oferts per la UAB, als 

tres estudiants assignats, en cas que aquests desitgin utilitzar-los.  

 Garantir l’accés gratuït als recursos i serveis de la UAB (Inclosa l’entrada al Servei 

d’activitat Física), en cas que els estudiants en vulguin fer ús. 

 

La UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA es compromet a: 

 Finançar la part que li correspon dels “Cursos intensius oficials de català i castellà, dels 

nivells A1 i A2 del marc europeu comú de referència (MECR)”, aprovats per la 

Universitat de Barcelona, tenint en compte que té 3 estudiants assignats.  

 Cobrir el preu íntegre de les matrícules de grau o màster de cada un dels tres 

estudiants que li han estat assignats.  

 Facilitar l’accés a material escolar, bibliografia etc. que sigui necessari per als estudis a 

les persones que li han estat assignades.   

 Realitzar una transferència mensual de 916,19€ a cada un dels estudiants que, en el 

marc d’aquest programa, cursaran un grau o un màster a la seva universitat, per tal que 

aquests puguin cobrir les seves necessitats d’allotjament, manutenció, transport i 

despeses corrents.  

 Designar a un professional de la Universitat per tal que aquest, mensualment, realitzi 

un seguiment de cadascun dels estudiants. 

 

La UNIVERSITAT POMPEU FABRA es compromet a: 

 Finançar la part que li correspon dels “Cursos intensius oficials de català i castellà, dels 

nivells A1 i A2 del marc europeu comú de referència (MECR)”, aprovats per la 

Universitat de Barcelona, tenint en compte que té 2 estudiants assignats.  

 Cobrir el preu íntegre de les matrícules de màster de cada un dels dos estudiants que li 

han estat assignats.  

 Facilitar l’accés a material escolar, bibliografia etc. que sigui necessari per als estudis a 

les persones que li han estat assignades.   

 Realitzar una transferència mensual de 916,19€ a cada un dels estudiants que, en el 

marc d’aquest programa, cursaran un grau o un màster a la seva universitat, per tal que 

aquests puguin cobrir les seves necessitats d’allotjament, manutenció, transport i 

despeses corrents.  

 Designar a un professional de la Universitat per tal que aquest, mensualment, realitzi 

un seguiment de cadascun dels estudiants. 

 Assignar un grup de mentors de la comunitat universitària a cada un dels estudiants per 

tal de facilitar-los la integració social.  

 Garantir la inscripció gratuïta a les activitats culturals i esportives de la UPF, si així ho 

desitgen els estudiants.  

 Oferir als estudiants formació en llengües catalana i castellana al Servei d’Idiomes de la 

UPF 

 Fer un seguiment personal als estudiants a través del Servei d’Atenció Psicològica de 

la UPF 

 

La UNIVERSITAT RAMÓN LLULL FUNDACIÓ es compromet a: 
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 Finançar la part que li correspon dels “Cursos intensius oficials de català i castellà, dels 

nivells A1 i A2 del marc europeu comú de referència (MECR)”, aprovats per la 

Universitat de Barcelona, tenint en compte que té 1 estudiant assignat.  

 Cobrir el preu íntegre de la matrícula de màster de l’estudiant que li ha estat assignat.  

 Facilitar l’accés a material escolar, bibliografia etc. que sigui necessari per als estudis a 

les persones que li han estat assignades.   

 Realitzar una transferència mensual de 916,19€ a cada un dels estudiants que, en el 

marc d’aquest programa, cursaran un grau o un màster a la seva universitat, per tal que 

aquests puguin cobrir les seves necessitats d’allotjament, manutenció, transport i 

despeses corrents.  

 Designar a un professional de la Universitat per tal que aquest, mensualment, realitzi 

un seguiment de cadascun dels estudiants. 

 

La UNIVERSITAT DE LLEIDA es compromet a: 

 Aprovar i finançar el Curs d’Integració de la Universitat de Lleida 

 Cobrir el preu íntegre de la matrícula de màster de l’estudiant que li ha estat assignat.  

 Facilitar l’accés a material escolar, bibliografia etc. que sigui necessari per als estudis a 

les persones que li han estat assignades.   

 Realitzar una transferència mensual de 663,33€ a cada un dels estudiants que, en el 

marc d’aquest programa, cursaran un grau o un màster a la seva universitat, per tal que 

aquests puguin cobrir les seves necessitats d’allotjament, manutenció, transport i 

despeses corrents.  

 Designar a un professional de la Universitat per tal que aquest, mensualment, realitzi 

un seguiment de cadascun dels estudiants. 

 

La UNIVERSITAT DE GIRONA es compromet a: 

 Aprovar i finançar el Curs de Català A2  

 Cobrir el preu íntegre de la matrícula de grau de l’estudiant que li ha estat assignat.  

 Facilitar l’accés a material escolar, bibliografia etc. que sigui necessari per als estudis a 

les persones que li han estat assignades.   

 Realitzar una transferència mensual de 765,20€ a cada un dels estudiants que, en el 

marc d’aquest programa, cursaran un grau o un màster a la seva universitat, per tal que 

aquests puguin cobrir les seves necessitats d’allotjament, manutenció, transport i 

despeses corrents.  

 Designar a un professional de la Universitat per tal que aquest, mensualment, realitzi 

un seguiment de cadascun dels estudiants. 

 Assignar un grup de mentors a l’estudiant, per tal de facilitar la seva integració a la 

comunitat universitària.  

 

La UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI es compromet a: 

 Aprovar i finançar el Programa d’acollida per a estudiants internacionals: llengua, 

cultura i societat  

 Cobrir el preu íntegre de la matrícula de grau de l’estudiant que li ha estat assignat.  

 Facilitar l’accés a material escolar, bibliografia etc. que sigui necessari per als estudis a 

les persones que li han estat assignades.   

 Realitzar una transferència mensual de 676,49€ a cada un dels estudiants que, en el 

marc d’aquest programa, cursaran un grau o un màster a la seva universitat, per tal que 

aquests puguin cobrir les seves necessitats d’allotjament, manutenció, transport i 

despeses corrents.  

 Designar a un professional de la Universitat per tal que aquest, mensualment, realitzi 

un seguiment de cadascun dels estudiants. 
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La FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES, titular de la UVic-UCC, es compromet a: 

 Aprovar i finançar el Curs de Català A2.  

 Cobrir el preu íntegre de la matrícula de grau dels dos estudiants que li han estat 

assignats.  

 Facilitar l’accés a material escolar, bibliografia etc. que sigui necessari per als estudis a 

les persones que li han estat assignades.   

 Realitzar una transferència mensual de 916,19€ a cada un dels estudiants que, en el 

marc d’aquest programa, cursaran un grau o un màster a la seva universitat, per tal que 

aquests puguin cobrir les seves necessitats d’allotjament, manutenció, transport i 

despeses corrents.  

 Designar a un professional de la Universitat per tal que aquest, mensualment, realitzi 

un seguiment de cadascun dels estudiants. 

 Assignar un grup de mentors a l’estudiant, per tal de facilitar la seva integració a la 

comunitat universitària.  

 

La FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA es compromet a: 

 Finançar la part que li correspon dels “Cursos intensius oficials de català i castellà, dels 

nivells A1 i A2 del marc europeu comú de referència (MECR)”, aprovats per la 

Universitat de Barcelona, tenint en compte que té 1 estudiant assignat.  

 Cobrir el preu íntegre de la matrícula de grau de l’estudiant que li ha estat assignat.  

 Facilitar l’accés a material escolar, bibliografia etc. que sigui necessari per als estudis a 

les persones que li han estat assignades.   

 Realitzar una transferència mensual de 916,19€ a cada un dels estudiants que, en el 

marc d’aquest programa, cursaran un grau o un màster a la seva universitat, per tal que 

aquests puguin cobrir les seves necessitats d’allotjament, manutenció, transport i 

despeses corrents.  

 Designar a un professional de la Universitat per tal que aquest, mensualment, realitzi 

un seguiment de cadascun dels estudiants. 

 

La FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA es compromet a: 

 Finançar la part que li correspon dels “Cursos intensius oficials de català i castellà, dels 

nivells A1 i A2 del marc europeu comú de referència (MECR)”, aprovats per la 

Universitat de Barcelona, tenint en compte que té 1 estudiant assignat.  

 Cobrir el preu íntegre de la matrícula de grau de l’estudiant que li ha estat assignat.  

 Facilitar l’accés a material escolar, bibliografia etc. que sigui necessari per als estudis a 

les persones que li han estat assignades.   

 Realitzar una transferència mensual de 916,19€ a cada un dels estudiants que, en el 

marc d’aquest programa, cursaran un grau o un màster a la seva universitat, per tal que 

aquests puguin cobrir les seves necessitats d’allotjament, manutenció, transport i 

despeses corrents.  

 Designar a un professional de la Universitat per tal que aquest, mensualment, realitzi 

un seguiment de cada un dels estudiants. 

 

 

3. Justificació 

 
La justificació d’aquesta quantitat es realitzarà mitjançant la presentació de la documentació 

signada pel representant de la universitat següent: 

a) Els justificants de les transferències mensuals que la universitat/fundació haurà 

realitzat a l’/als estudiant/s assignat/s. De l’import d’aquesta transferència, se’n podrà 

restar la quantitat que correspongui en concepte d’allotjament, quan aquest sigui 
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facilitat per la universitat/fundació, que es justificarà mitjançant el corresponent 

rebut/transferència.  

 

b) Breu memòria d’actuació i econòmica que contempli la liquidació dels costos de la 

universitat/fundació. 

 

Aquesta documentació s’haurà de presentar a la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania 

com a màxim el 31 de gener de 2019. La qual, si escau, expedirà el certificat de correcta 

execució del projecte. 

 

 

La no atribució, total o parcial, de les aportacions mensuals als estudiants assignats, comporta 

l’obligació de devolució, total o proporcional, a càrrec de a la universitat/fundació i a favor del 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de les quantitats transferides i no gastades en 

l’execució del programa pilot durant el període de vigència d’aquest conveni. 

 

 

4. Comissió de seguiment 

 

Per tal d’efectuar el corresponent seguiment en l’execució d’aquesta addenda, es constitueix 

una comissió mixta integrada per un total de sis persones: dues en representació del Comitè 

per a l’Acollida de les Persones Refugiades, dues en representació de la Secretaria 

d’Universitat i Recerca i dues en representació del conjunt d’Universitats. 

 

La Comissió es reunirà com a mínim una vegada a l’any o quan ho sol·liciti qualsevol dels seus 

membres.  

 

 

5. Tractament de dades de caràcter personal 

 

De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció 

de dades de caràcter personal (LOPD), i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel 

qual se n’aprova el Reglament de desenvolupament, els legals representants de les parts, 

reconeixen quedar informats i consentir, que les dades personals reflectides en la present 

addenda, així com les que es generin amb motiu de la relació, seran incorporades a un fitxer de 

cada part respectivament. A més, també es comprometen a complir amb 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). Qualsevol de les parts  podrà dret a accedir a les dades facilitades, així com a 

sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, la supressió, la portabilitat, la 

limitació o l’oposició del seu tractament, en les condicions previstes per la legislació vigent. Així 

mateix, les parts fan constar de forma expressa que s’abstindran de fer cap tipus de tractament 

de les dades personals de què disposin com a conseqüència de la signatura d’aquesta 

addenda, llevat del que sigui estrictament necessari per a les seves finalitats. En aquest sentit 

es comprometen, especialment, a no cedir a terceres persones les dades esmentades o els 

arxius que les contenen, així com també a mantenir-ne una estricta confidencialitat. 

 

 

6. Vigència 
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Aquesta addenda entra en vigor des del moment de la seva signatura i serà vigent fins el 31 de 

desembre de 2018, sens perjudici de l’obligació de les universitats/fundacions de presentar la 

documentació justificativa de les transferències com a màxim fins el 31 de gener de 2019.  
 

 

7. Resolució anticipada 

 

Són causes de resolució d’aquest document les següents: 

 L’acord mutu de les parts signants, manifestat per escrit. 

 La manifestació de qualsevol de les dues parts de la voluntat de resoldre aquest 

document, amb un preavís de [3] tres 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. 

 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. 

 Les causes generals que estableix la legislació vigent 

 

 

8. Jurisdicció 

 

Les parts expressen el compromís 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 aquesta addenda. 

 

Les parts acorden que qualsevol controvèrsia que derivi de la interpretació, el compliment o 

l’execució dels acords d’aquest document s’ha de resoldre, de mutu acord, per mitjà de la 

comissió de seguiment que preveu la clàusula 4.  

 

Si no arriben a un acord en el termini establert, les parts convenen que les qüestions litigioses 

que derivin de la interpretació, l’aplicació o l’execució dels acords establerts en aquest 

document són de coneixement i competència dels jutjats i tribunals de Barcelona de la 

jurisdicció contenciosa administrativa.  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Josep Ginesta i Vicente 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Francesc Xavier Grau i Vidal 
Secretari general del Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies 
 

 Secretari d’Universitats i Recerca del Departament 
d’Empresa i Coneixement 

   
 
 
 

Margarita Arboix i Arzo 

 
 

 

Joan Elias i García 

 

President de la Fundació Solidaritat UB  Presidenta de la Fundació Autònoma Solidària 
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Francesc Torres I Torres 

 

Jaume Casals i Pons 
Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya  Rector de la Universitat Pompeu Fabra 

 

 
 
 
 
 
 

Josep Ma Garrell I Guiu 

  
 
 
 
 
 

Roberto Fernández Díaz 
Rector de la Universitat Ramon Llull Fundació  Rector magnífic de la Universitat de Lleida 

 

 
 
 
 
 

Joaquim Salvi Mas 

  
 
 
 
 

María José Figueras Salvat 
Rector magnífic de la Universitat de Girona  Rectora de la Universitat Rovira i Virgili 

 

 
 
 
 
 

Joan Masnou Suriñach 

  
 
 
 
 

Xavier Gil Mur 
Rector en funcions de la Universitat de Vic-

Universitat Central de Catalunya 
 

 Rector de la Fundació Privada Universitat Internacional 
de Catalunya 

    

 
 
 
 

Eva Perea Muñoz 
Rectora de la Fundació Privada Universitat Abad Oliva 

CEU 
 

 


		2018-10-04T13:10:55+0200
	Francesc Xavier Grau i Vidal - DNI 39850167E (SIG)


		2018-10-05T11:14:40+0200
	41443276J FRANCISCO TORRES (R: Q0818003F)


		2018-10-05T12:19:30+0200
	CPISR-1 C Roberto Fernández Díaz


		2018-10-05T13:49:32+0200
	Joan Masnou Suriñach - DNI 77296024Q (SIG)


		2018-10-08T10:01:42+0200
	XAVIER GIL MUR


		2018-10-08T10:43:40+0200
	TCAT P Margarita Arboix Arzo - DNI 37716519S


		2018-10-08T11:09:49+0200
	40524831G JOAQUIN SALVI (R: Q6750002E)


		2018-10-08T14:26:11+0200
	María Josefa Figueras Salvat - DNI 39650112K (SIG)


		2018-10-09T09:51:51+0200
	CPISR-1 C Josep Mª Garrell i Guiu - DNI 77783978W


		2018-10-10T17:58:41+0200
	CPISR-1 C JAUME CASALS PONS - DNI 37317474C


		2018-10-23T08:29:11+0200
	38169993K JUAN ELIAS (R: Q0818001J)


		2018-10-23T10:40:33+0200
	PEREA MUÑOZ EVA - 30583233H


		2018-10-23T14:17:44+0200
	CPISR-1 C Josep Ginesta Vicente




