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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE SALUT I LA 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, PER A REALITZAR UNA PROVA D’AVALUACIÓ  
CLÍNICA OBJECTIVA  ESTRUCTURADA DURANT L’ANY 2018  

R E U N I T S  

D’una part, la senyora Alba Vergés i Bosch, Consellera de salut, en nom i representació 
del Departament de Salut, amb CIF S0811001G, i amb domicili a efectes d’aquest 
conveni, a Travessera de les Corts, 131-159, Pavelló Ave Maria, 08028 de Barcelona, 
en ús de les atribucions que li confereix l’article 12 de la llei 13/1989 , de 14 de desembre, 
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya.  

I de l’altra, la senyora M. José Figueras Salvat, rectora de la Universitat Rovira i Virgili, 
en nom i representació d’aquesta entitat, nomenat pel Decret 32/2018, de 7 de juny 
(DOGC 7638, de 8 de juny de 2018), que actua en virtut de les facultats que li atorga 
l’article 66 de l’Estatut de la URV, aprovat pel Decret 202/2003, de 26 d'agost, i modificat 
per l’Acord GOV/23/2012, de 27 de març, amb seu social al carrer de l’Escorxador, s/n 
de Tarragona (43003) i NIF Q-9350003-A. 
 
Les parts es reconeixen competència i capacitat legal necessària per formalitzar el 
present conveni i,  

E X P O S E N  

Primer. L’any 2006 el Departament de Salut, junt amb diverses universitats de 
Catalunya, van implementar una prova homogènia per a tots els estudiants de sisè curs 
de les facultats de medicina de Catalunya, aprofitant el coneixement i expertesa en la 
realització d’aquest tipus de proves, prova consistent en l’ Avaluació Clínica Objectiva i 
Estructurada (ACOE).  

La prova ACOE és una prova en què l’estudiant ha d’afrontar una sèrie diversa 
d’encontres clínics simulats que representen els problemes de salut propis de la 
competència que han d’adquirir.   

La gestió de la prova és complexa i requereix una logística coordinada.  

Segon. Correspon a la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària 
(DGOPRS), del Departament de Salut, les funcions d’establir i dirigir les polítiques en 
l’àmbit de l’ordenació professional, de  la formació en matèria de salut i del 
desenvolupament professional, que assegurin el contínuum educatiu, el manteniment i 
la millora de les competències professionals i la qualitat del sistema de salut, entre 
d’altres i de conformitat amb el que estableix l’article 68 del Decret 6/2017, de 17 de 
gener, de reestructuració del Departament de Salut.   

La DGOPRS, en virtut de les funcions encomanades vol donar continuïtat a la realització 
i  desenvolupament de l’Avaluació Clínica Objectiva i Estructurada (prova ACOE).  

Tercer. L’experiència de la pràctica d’aquesta prova d’avaluació clínica objectiva i 
estructurada, demostra que és un sistema vàlid i fiable per avaluar les competències 
clíniques dels estudiants de medicina.  
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La competència és un procés dinàmic en el temps, en el qual una persona utilitza els 
coneixements, habilitats i actituds i bon judici, associats a la seva professió, amb la 
finalitat de desenvolupar-la de forma eficaç en totes les situacions que corresponguin al 
camps de la seva pràctica. El compromís d’avaluar la competència dels professionals 
implica la cerca de mètodes que siguin acceptables, vàlids, fiables, factibles i que 
impliquin un impacte educatiu positiu.  
  
La prova ACOE serveix per determinar la competència dels metges que s’han d’integrar 
al sistema sanitari, motiu pel qual el Departament de Salut, mitjançant la DGOPRS, té 
un interès propi en què es realitzi conjuntament i amb l’acord de la Universitat, per tal de 
poder adaptar i modificar aquest perfil a les necessitats assistencials del sistema sanitari.  
  
Quart. Les parts tenen interès en continuar col·laborant en el desenvolupament del 
projecte d’avaluació de la competència professional de la prova ACOE, adreçada als 
estudiants de medicina, motiu pel qual, en la representació que exerceixen, acorden 
subscriure aquest conveni de col·laboració amb l’objecte de desenvolupar les proves 
ACOE,  per al curs 2017-18, que es descriuen en les clàusules següents.  
  
  
C L À U S U LE S  
   
Primera.- Objecte  
  
Les parts acorden conjuntament desenvolupar la realització de la prova ACOE, per tal 
d’avaluar les competències clíniques dels alumnes de sisè curs de la Facultat de 
Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili.  
  
Segona.- Compromisos de la Direcció General d’Ordenació Professional i 
Regulació Sanitària.  
  
La DGOPRS facilita l’estructura que dóna suport al projecte i aporta la logística i recursos 
humans necessaris per dur a terme el projecte, d’acord amb el que s’especifica:   
  

• Coordinar el Comitè de Prova en l’elaboració de la prova Medicina 
• Aportar metodologia en el disseny de casos i preguntes  
• Assegurar la conveniència i disponibilitat de tot el material necessari per al bon 

desenvolupament de la prova  
• Responsabilitzar-se de la logística de la prova  
• Analitzar els resultats i lliurar les notes finals  

  
Tercera.- Compromisos de la Universitat Rovira i Virgili  
  
La Universitat Rovira i Virgili, a través de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, 
s’encarrega d’assignar el professorat necessari per col·laborar en el disseny i 
implementació de la prova. A més, la Universitat Rovira i Virgili ha de portar a terme les 
tasques següents:  
  

• Elaborar casos i preguntes  
• Informar els estudiants de les característiques de la prova  
• Habilitar els espais on es durà a terme la prova  
• Gestionar l’agenda i logística pròpia dels estudiants  
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• Vigilar la realització de la prova escrita  
• Gestionar les despeses de la prova  

  
  
Quarta.- Contingut econòmic   
  
L’acompliment de l’objecte del conveni comporta realitzar la prova a 105 alumnes de la 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili.  
  
D’una banda, la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i 
Virgili assumeix el pagament de la quantitat de 92,425 euros per cada alumne que realitzi 
la prova, essent un mínim de 105 alumnes, per tal de participar en sufragar les despeses 
de coordinació, disseny i elaboració dels casos, selecció i formació d’actors, 
documentació, logística de la prova i altres despeses generades d’organització 
necessàries. L’import total a liquidar per la Universitat Rovira i Virgili, com a resultat 
d’aplicar el cost de 92,425 euros a cadascun dels 105 alumnes, correspon a la quantia 
de 9.704,63 euros, d’acord amb les previsions d’aquest conveni. Aquest import es veurà 
incrementat en la quantia de 92,425 euros per cadascun dels alumnes de més que 
efectivament hi participin a la prova.  
  
L’import de l’aportació de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat 
Rovira i Virgili va a càrrec de la partida pressupostària 1400000/1021 de la URV  
  
Per la seva banda, el Departament de Salut es farà càrrec de les despeses 
corresponents a l’execució de les actuacions objecte del conveni per un import màxim 
de 23.859,43 euros.  
  
Les parts acorden que el pagament que ha de fer la Facultat de Medicina i Ciències de 
la Salut de la Universitat Rovira i Virgili en concepte de despeses d’execució de l’objecte 
d’aquest conveni, es farà a favor del Departament de Salut, un cop realitzades les 
proves, com un ingrés finalista destinat a sufragar les despeses generades per les 
actuacions recollides en el conveni, d’acord amb el repartiment de despeses esmentat 
en aquests pacte.  
  
El Departament de Salut emetrà un certificat on constarà el nombre total d’alumnes que 
han realitzat la prova ACOE. L’ import total a liquidar per la Universitat  Rovira i Virgili no 
serà inferior al resultat d’aplicar el cost de 92,425 euros als 105 alumnes previstos 
inicialment i que correspon a la quantia de 9.704,63 euros. Com s’ha dit, aquest import 
es veurà incrementat en la quantia de 92,425 euros per cadascun del alumnes de més 
que efectivament participin a la prova.    
  
Consegüentment, el Departament de Salut haurà d’emetre una factura a la Universitat 
Rovira i Virgili corresponent a l’import certificat, en concepte de despeses efectuades 
per a la realització de la prova ACOE, en execució d’aquest conveni, per tal que la 
Universitat Rovira i Virgili efectuï l’ ingrés corresponent al número de compte restringit 
d’ingressos  IBAN ES82 2100 1031 44 0200004112 del Departament de Salut en un 
termini màxim de 60 dies des de la data de l’emissió de la factura.  
  
  
Cinquena.- Comitè de prova  
  
S’ha de constituir un Comitè de Prova integrat per membres de la DGOPRS i de la  
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Universitat Rovira i Virgili, a fi i efecte de treballar conjuntament per tal de fer el 
seguiment acadèmic de l’activitat i resoldre els problemes que es derivin del 
funcionament de les proves pel que fa als alumnes, tutors i autors.  
  
  
Sisena.- Comitè de Seguiment  
  
Es crea una comissió de seguiment integrada per dos representants de la Universitat 
Rovira i Virgili, dels quals un ha de ser el degà de la Facultat de Medicina i Ciències de 
la Salut d’aquesta Universitat o persona en qui aquesta persona delegui, i per dos 
persones en representació de la DGOPRS, amb la finalitat de fixar les directrius per a 
l’execució d’aquest conveni, fer-ne el seguiment, avaluar-ne els resultats i resoldre en 
primera instància els dubtes o els conflictes que puguin sorgir en el seu 
desenvolupament.   
  
La comissió de seguiment s’ha de reunir com a mínim una vegada a l’any.   
  
  
Setena.- Propietat Intel·lectual  
  
La propietat intel·lectual derivada de les activitats dutes a terme amb motiu d’aquest 
conveni restarà subjecta a les disposicions legals vigents aplicables en la matèria. Pel 
que fa als drets inherents a l’autoria s’atorgarà el reconeixement corresponent a qui hagi 
intervingut en l’execució dels treballs esmentats i en tindrà els drets morals  
  
Els drets d’explotació de les activitats obtingudes són propietat compartida del 
Departament de Salut i de la Universitat Rovira i Virgili d’acord amb la normativa de la 
URV i la legislació vigent d’aplicació. 
 
  
Totes les parts es comprometen a utilitzar les dades per a la millora dels programes 
formatius i per generar coneixement en metodologia docent, en cap cas per un ús 
mediatitzat. En cas de ser utilitzades per altres fins, caldrà tenir el consentiment exprés 
de totes les universitats implicades i, mantenir l’anonimat de les facultats de les quals 
provenen les dades.   
  
   
Vuitena.- Protecció de dades personals  
  
Les parts es comprometen a guardar la més estricta confidencialitat de les informacions, 
dades i documentació a què tinguin accés en virtut del present conveni, no podent 
utilitzar-les per a usos diferents als previstos en el mateix, i fan constar, de manera 
expressa, que vetllaran pel compliment de la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personals.  
  
Ni en virtut d’aquest conveni ni dels projectes que es puguin realitzar en el seu 
desenvolupament es podran dur a terme accessos a dades de caràcter personal ni 
tractaments ni cessions a tercers no permesos per les lleis.  
  
Quant als tractaments legítims de dades necessàries per al desenvolupament de les 
actuacions que es realitzin en el marc d’aquest  conveni, en cas de ser necessaris, les 
parts es comprometen a respectar la normativa de protecció de dades personals 
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d’aplicació en cada cas, a adoptar les mesures de seguretat normativament previstes, 
així com a guardar una estricta confidencialitat sobre les mateixes.  
  
La vulneració del deure de confidencialitat sobre les dades esmentades o de qualsevol 
altre obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal serà 
causa de resolució del present conveni.  
  
  
Novena.- Vigència  
  
El present conveni entra en vigor des de la signatura fins el 31 de desembre de 2018 
Tanmateix, les parts reconeixen de forma expressa les actuacions realitzades en 
execució del conveni des de l’1 de gener de 2018, que s’han de regular en la forma 
establerta en el mateix.  
  
El conveni podrà esser prorrogat previ acord escrit de les parts i per períodes successius 
d’un any natural, fins al màxim establert per la llei una vegada finalitzat aquest període.  
  
  
Desena.- Rescissió  
  
Sense perjudici del que disposa el pacte novè, seran causes de rescissió anticipada del 
conveni, les següents:  
  
• L’ incompliment per qualsevulla de les parts dels compromisos assumits en el 

mateix.  
• El mutu acord de les parts, que s’instrumentarà per escrit.  
• La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment a les seves 

clàusules.  
• La denúncia prèvia, amb dos mesos d’antelació, per alguna de les parts.  

  
  
Onzena.- Jurisdicció  
  
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Els dubtes que es puguin plantejar sobre la 
seva interpretació es resoldran de mutu acord entre les parts. No obstant això, en cas 
de persistència del desacord correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa 
resoldre les qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i compliment.  
  
  
I perquè en quedi constància, se signa el present document.  
  
   
La consellera de Salut      La rectora de la Universitat Rovira i Virgili  
  
  
 
 
  
Alba Vergés i Bosch       M. José Figueras Salvat 
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