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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE L A GENERALITAT 
DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAME NT I  LA 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI EN MATÈRIA DE FORMACIÓ  PERMANENT DEL 
PROFESSORAT NO UNIVERSITARI DE FORMACIÓ PROFESSIONA L PER A L’ANY 
2018 
 
 
Reunits: 
 
PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
Pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el senyor Joan Lluís Espinós 
Espinós, director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del 
Departament d'Ensenyament, nomenat pel Decret 75/2018, de 7 de juny (DOGC núm. 7639 d’11 
de juny de 2018) i actuant en l’exercici de les facultats delegades per la Resolució 
ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de la persona titular del 
Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 5930, de 28 de juliol). 
 
 
PER LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
 
D’una part, la Sra. 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.” 
 
Les parts, que es reconeixen mútuament capacitat jurídica per formalitzar aquest conveni, i en ús 
de les seves atribucions 
 
EXPOSEN 
 
1. Que d’acord amb la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, i la Llei 

1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, les universitats han de dur a terme una 
educació basada en la investigació, la docència i l’estudi. Així mateix, es defineixen les 
universitats com a organismes al servei de la societat i se’ls atorga funcions de creació, 
desenvolupament, transmissió i crítica de la ciència i la cultura, i també funcions de difusió 
del coneixement i de la cultura a través de la formació al llarg de la vida. 
 

2. Que l’article 168 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, estableix que el Govern i les 
universitats de Catalunya han d’establir relacions de col·laboració per a potenciar 
l’excel·lència del sistema educatiu, sens perjudici de les facultats de coordinació que 
corresponen al Consell Interuniversitari de Catalunya. L’apartat 1.d) de l’article esmentat 
estableix que la cooperació inclou, entre d’altres aspectes, la formació inicial i permanent 
del professorat, i l’apartat 1.e) inclou la incorporació a les universitats de docents 
procedents del sistema educatiu no universitari. 

 
3. Que l’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, estableix que les administracions públiques de 
Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i 
amb els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l’àmbit de 
les competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès comú. 
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4. Que l’article 140.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, 
estableix que les diferents administracions públiques actuen i es relacionen amb altres 
administracions i entitats o organismes vinculats o dependents d’aquestes d’acord, d’entre 
altres, amb el principi de col·laboració, entès com el deure d’actuar amb la resta 
d’administracions públiques per a l’assoliment de fins comuns. 
 

5. Que la Universitat Rovira i Virgili disposa de personal molt qualificat en el terreny de la 
formació permanent de docents no universitaris i que la seva aportació al procés de formació 
esmentat pot ser d’un gran valor i interès. 

 
6. Que les universitats són les úniques entitats que disposen d’una unitat específica, els 

Instituts de Ciències de l’Educació (ICE), que varen ser creats com a centres d’investigació i 
de formació d’especialistes en el camp de l’educació. Entre les seves funcions s’hi inclou 
contribuir a la formació permanent del professorat no universitari. 

 
7. Que la formació permanent del professorat és una finalitat compartida tant pels ICE com pel 

Departament d’Ensenyament, ja que és una funció que tenen atribuïda tots dos organismes, i 
per aquest motiu tenen interès a col·laborar en la formació dels professionals docents no 
universitaris, i a establir els termes concrets d’aquesta col·laboració. 

 
8. Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regula per allò establert a la Llei 40/2015, d’1 

d’octubre, de règim jurídic del sector públic (BOE de 2 d’octubre). 
 
Ambdues parts comparteixen un interès comú i són conscients dels beneficis de la col·laboració 
mútua i de la importància de la suma d’esforços i recursos conjunts per assolir l’interès general 
que cadascuna de les parts té encomanat. El conveni és l’instrument jurídic que contempla la 
normativa per formalitzar la col·laboració entre dos organismes públics. Per tot això, i amb la 
finalitat de concretar les seves obligacions i actuacions, ambdues parts es reconeixen 
mútuament capacitat legal suficient per aquest acte i acorden establir el present conveni de 
col·laboració, el qual es regirà per les següents 
 
CLÀUSULES: 
 
PRIMERA.- Objecte del conveni 
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i la Universitat Rovira i 
Virgili, per a la realització d’activitats de formació permanent dels professionals docents no 
universitaris de formació professional durant l’any 2018. 
 
SEGONA.- Compromisos del Departament d’Ensenyament   
1. Destinar en els ICE personal docent en comissió de serveis per col·laborar en les tasques 
d’organització i de gestió de les accions formatives  
 
2. Pel que fa a la realització de les activitats de formació permanent, el Departament 
d’Ensenyament es compromet a: 

- Realitzar una detecció de necessitats formatives del professorat entre tots els centres que 
imparteixen Formació Professional. 

- Analitzar les necessitats formatives i contrastar-les amb els requeriments del disseny del 
currículum establert. 

- Prioritzar les necessitats de formació permanent del professorat d’acord amb els 
requeriments del currículum i de la Direcció General de Formació Professional Inicial i 
Ensenyaments de Règim Especial. 

- Facilitar, a la Universitat, l’ús de la plataforma telemàtica XTEC (Xarxa Telemàtica 
Educativa de Catalunya) per realitzar la difusió i promoció de les activitats formatives. 

- Facilitar, a la Universitat, l’ús d’una plataforma virtual propietat del Departament (GTAF) 
que serveix per gestionar: 
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• les inscripcions de les persones a formar 
• les adjudicacions de plaça 
• les certificacions al finalitzar el curs 
• les avaluacions del curs (grau de satisfacció) 

- Generar el certificat electrònic de les activitats realitzades per les universitats. 
- Incorporar les accions realitzades per les universitats, a la memòria de formació realitzada 

pel Departament i emetre un informe de valoració de la formació realitzada per la 
Universitat. 

 
3. Pel que fa a la realització d'estades formatives del professorat a les empreses, el 
Departament d’Ensenyament es compromet a: 

- Recollir la demandes del professorat. 
- Verificar la viabilitat del requeriments necessaris per poder realitzar l’estada. 
- Assignar a l’ICE les estades en funció de les seves característiques. 
- Signar i autoritzar la documentació generada per l’ICE i l’enviar-la tant a l’empresa, com als 

directors dels centres i al docent que fa l’estada. 
 
TERCERA.- Compromisos de la Universitat Rovira i Vi rgili   
1. Pel que fa a la realització de les activitats de formació permanent, la Universitat es 
compromet a: 

- Impartir les activitats formatives especificades a l’annex d’aquest conveni.  
- Aportar tant la infraestructura com el personal necessari per a dur a terme les tasques 

d’assessorament i de formació de formadors per a programes del Departament 
d’Ensenyament. 

- Contactar amb els centres que han demanat la formació per concretar la demanda 
formativa i planificar-la en el temps (durada, calendari i horari) 

- Buscar els formadors adients per realitzar la formació. 
- Donar d’alta el curs en la plataforma del Departament (GTAF) 
- Controlar la inscripció. 
- Seleccionar  i assignar les places del professorat inscrit. 
- Notificar les assignacions. 
- Fer el seguiment del curs i controlar l’assistència a través de les graelles que genera la 

plataforma del Departament (GTAF) 
- Indicar els assistents que tenen dret a certificat (GTAF) 
- Gestionar el grau de satisfacció de l’activitat a través del GTAF. 

 
2. Pel que fa a la realització d'estades formatives del professorat a les empreses, la Universitat 
es compromet a: 

- Gestionar la cerca d’empresa. 
- Donar d’alta l’estada a la plataforma del Departament (GTAF) 
- Generar la documentació per iniciar l’estada, tant la que va a l’empresa com la que va al 

centre educatiu i la del docent. 
- Enviar aquesta documentació al Departament d’Ensenyament. 
- Fer el seguiment de l’estada. 
- Revisar la memòria final que ha de fer el docent en relació amb l’estada formativa. 
- Custodiar la documentació generada durant tot el procés (empresa, docent i Departament 

d’Ensenyament) 
- Generar el certificat electrònic a través de la plataforma del Departament (GTAF) 

 
QUARTA- Finançament del conveni 
1. El Departament d’Ensenyament finança les activitats formatives que es fan a la Universitat 
Rovira i Virgili, esmentades a l’annex d’aquest conveni, amb un import màxim de 21.000,00 
euros, amb càrrec a la partida pressupostària D/227001400/4260/2017 del centre gestor EN07 
del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017, prorrogat per al 2018.  
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2. La Universitat realitza i gestiona, de forma gratuïta, totes les estades formatives del 
professorat que el Departament d’Ensenyament li assigni en funció del territori o de 
l’especialitat que l’ICE tingui assignada. 
 
3. El pagament de la quantitat esmentada en el primer punt d’aquesta clàusula es tramitarà en 
un sol lliurament, amb la presentació prèvia per part de la Universitat Rovira i Virgili de la 
factura justificativa de les despeses ocasionades per les activitats de formació relacionades a 
l’annex esmentat. Aquesta factura haurà de ser lliurada no més tard del 30 de novembre de 
2018, i conformada per l’òrgan competent del Departament d’Ensenyament. 
 
Juntament amb la/les factura/es, la Universitat Rovira i Virgili haurà de lliurar al Departament 
d’Ensenyament una memòria on s’avaluïn les activitats finançades del Departament 
d’Ensenyament. Aquesta memòria ha d’estar degudament signada pel director de l’ICE de la 
Universitat, i validada pel responsable de l’execució i seguiment del conveni del Departament 
d’Ensenyament. 
 
CINQUENA.- Modificació del conveni 
Qualsevol modificació que alteri substancialment el que s’ha estipulat ha de ser fet, per a la seva 
validesa, de mutu acord de les parts, mitjançant la corresponent addenda. 
 
SISENA.- Mecanismes de seguiment de les activitats formatives 
El Departament d’Ensenyament a través de la Subdirecció General de Programes, Formació i 
Innovació i la Universitat Rovira i Virgili establiran els mecanismes necessaris per fer el 
seguiment de les actuacions objecte d’aquest conveni. A tal efecte es disposa de l’aplicatiu de 
formació GTAF, el qual permet a ambdues parts consultar les activitats realitzades així com les 
persones inscrites a cada activitat, l’acta d’assistència i la relació de professors que tenen dret 
a certificat en acabar l’activitat formativa. 
 
SETENA.- Comissió Mixta de Seguiment 
Per al seguiment d’aquest Conveni, així com per a la resolució dels dubtes que poguessin 
sorgir en la interpretació d’aquest i pel seguiment i control de les actuacions a desenvolupar, es 
constituirà una Comissió Mixta de Seguiment que estarà integrada, com a mínim, per una 
persona designada per cada una de les parts signants i es reunirà sempre que ho sol·liciti una 
de les parts. 
 
Aquesta Comissió resoldrà els possibles casos d’incompliment de les obligacions i 
compromisos assumits per cadascuna de les parts i establirà les conseqüències aplicables en 
cas d’incompliment. 
 
VUITENA.- Protecció de dades 
Ambdues parts es comprometen a donar estricte compliment a la normativa reguladora 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 en tot allò que no contradigui al Reglament (UE) 2016/679, han de complir el que 
disposen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal LOPD) i el Reglament de desenvolupament de la LOPD, aprovat pel Reial decret 
1720/2007, de 21 de desembre; així com a aquella altra normativa reguladora de protecció de 
dades de caràcter personal que sigui d’aplicació durant la vigència d’aquest conveni. 
 
Així mateix, ambdues parts es comprometen a donar compliment 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. 
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NOVENA.- Vigència 
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura, amb efectes per a l’any 2018, i 
sense perjudici que, per acord unànime de les parts es prorrogui, abans de la seva extinció, 
una o més vegades, fins a un termini màxim de quatre anys addicionals.  
 
DESENA.- Resolució del conveni  
Són causes de resolució del conveni: 
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la pròrroga del 
mateix. 
b) L'acord unànime de tots els signants. 
c) L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels signants. 
En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment 
perquè compleixi en un determinat termini amb les obligacions o compromisos que es 
consideren incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat al responsable del mecanisme de 
seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni i a l’altre part signant. 
Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persistís l'incompliment, la part que el va 
dirigir notificarà a les parts signants la concurrència de la causa de resolució i s'entendrà resolt 
el conveni. La resolució del conveni per aquesta causa podrà comportar la indemnització dels 
perjudicis causats si així s'hagués previst.  
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista al conveni o en altres lleis.    
 
ONZENA.- Transparència 
De conformitat amb el que estableix l'article 8.1b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern (BOE núm. 295, de 10.12.2013) i 
l’article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014), la Universitat Rovira i Virgili farà 
pública la informació relativa a les parts signants d’aquest conveni, l’objecte, la vigència, les 
obligacions que assumeixen les parts, incloent-hi les econòmiques, i qualsevol modificació que 
es realitzi. 
 
DOTZENA.- Jurisdicció 
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes 
d’aquest conveni, que no puguin ser resoltes d’acord amb el que es determina en el 
mecanisme de seguiment, vigilància i control que es crea a la clàusula setena, seran resoltes 
per la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Pel Departament d’Ensenyament   Per la Universitat Rovira i Virgili 
 
 
 
 
 
Joan Lluís Espinós Espinós    María José Figueras Salvat 
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