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Conveni de cooperació educativa per fer les pràctiques
acadèmiques externes en entitats col·laboradores
Núm. de conveni: 168840

DADES DE LA UNIVERSITAT POL1TÈCNICA DE CATALUNYA
Centre' Escola d'Enginyeria de Barcelona EsŁ
Representant per delegació del rector ‹1): directora ADRIANA FARRAN MARS A
NZF: Q08î 8003F
Domiciłi: Carrer Jordi Girona, 3î, 08034 Barcelona

DADESDE LEMTITATCOLLABORADORA
Representant legal: JOSUE SALLENT RIBES
Denominació social: FUNDACt 0 T1CSALUT
NZF: G64350374
Domiciłi: Carrer ROC BORONAT número 81-95, 08058 BARCELONA
Telèfon: 935532642
Adreça eîectrènica de l'entitat coî•Iaboradora: SECRETARȚA@TȚCSALUTSOCIAL.CAT

DADES DE L'ESTUDIANT
Estudiant: ANDREA BARROSO GîL
DNi xxxxxxxxxx
Telèfon: 34934736936
NAF: 08129595452

Domiciłi: xxxxxxxxxxxxxx
Estudis: GRAU EN ENGINYER1A BIONÈD1CA

Les parts reconeixen que tenen les condicions necessàries per signar aquest conveni, d'acord amb la normativa segùent:
• El Reial decret 592/2014, d’11 de juliol, pel guaI es regulen les pråctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.
ø L'Estatut de l'estudiant universitari, aprovat pel Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre.
ø La normativa reguladora de präcŁiques academiques externes, aprovada pel Consei i de Govern, Acord CG/2020/05/54, de 2 de
jul iol de 2020, i les n ormati ves p rò p ies del cen tre d ocen t. Aquest s d ocume nts es pode n tro bar a la pàg ina we b
http //www upc edu/cce

I, en conseqüëncia, formalitzen aquest conveni de conformitat amb els ACORDS següents:

DADES DEL CONVENI
Nodalitat de Yes pràctiques: Extracurriculars
Data d'inici: î 6/09/2021

Nùm.#hores: 180
Lion: Carrer Roe BoronaŁ 81-95 (08005) Barcelona,
Preu per hora: 8,00 C

Data de finałització: 29/î 0/2021
Horari: 9h- Uh
Ajut a l'estudi (2)• 1.440,00 C

OBLIGACIONS ECONÒMIQUES DE L'ENTITATCOL·LABORADORA
Despeses de gestió (ZVA no incłès) (3): 226,08 C

TUTORZA
Tutor/a de la UPC: BEATRI Z FABíOLA GÏRALDO GÏRALDO
Tutor de l'entitat coI•îaboradora: JESUS BERDÚN PEŃATO

Adreța electrènica: beatriz.giraIdo@upc.edu
Adreça electrènica: BERDUNğTICSALUTSOC1AL.CAT

( T ) En v irtut de la Resolució z Z2/Z020, de 28 de gener, de deleg aciô de compet ències, DOGC núm. 8 082, d’11.3.2020.
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(2) Import sotmês a la retenciô minima del 2 % de l'TRPF, de conform i tat amb l'RD 439/2007, de 30 de març; les dispos i cions de l'RD 1 493/20 Ï 1, de
24 d’octubre, pel quaI es regulen les condicions d ’inclus i ô al rêgim g eneral de la Reguretat Social de les persones que participin en programes de
formaci ô, i la disposiciô addicionaI vint-i-cinquena de l'RD 8/20.1.4, de 4 de juliol, d'aprovaci ô de mesures urgen ts per al creixement, la competitivita t
i l'eficiència.
(3) L'entitat col laboradors ha d'abonar a la UPC, en concepte de fons per cobrir el manteniment del servei i les despeses de gestió, la quantitat de

226,08 C, corresponents al 15,70 % sobre el totai aportat com a agut a l'estudi a i'estudiant, als quals s'haurà d'afegir I'ZVA corresponent.

CONDICIONS GENERALS
1. L'objecte d'aquest conveni és establir el marc regulador de les relacion s entre l'estudiant, l'entitat col·laboradora i la UPC en el qual s'han de
desenvolupar les pràctig ues académiques externes. L’esrudianr ha de dur a rerme ag uestes pràctiques de conformitar amb el prop ecte format iu
d'a uest conveni, en el qual s’inclouen els objectius educatius i les activitats ue cai dur a terme.

2. L'estudiant es compromet a incorporar-se a l'entitat col·laboradora en la data inicial acordada, a complir els horaris previstes i a respectar les
normes fixades per l'entitat col laboradors, així com a mantenir amb el tutor o tutora la relació necessària per aconseguir dur a terme l'estada de
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pràctiques. AixÏ mateix, l'estud iant es compromet a tractar amb absoluta confidencialitat la informació interna de l'entitat col laboradors en què

desenvolupà l'estada de pràctiques i a guardar el secret professional sobre les seves activitats, tant durant l'estada com quan l'hagi finalitzada.
*al com preveu i'article 9.1 del Reiai decret 592/20 Ï4, i'estudiant té dret a la propieta t intel·lectual i industrial de les tasques i les investi y acions que
ha dut a terme o dels resuIta ts ob ting u ts en eIs termes es tablerts per la le g islació

ue regula la matéria, i a rebre, per part de I'entitaI

col laboradors, informació de la normativa de seguretat i prevenció de riscos laborals.
L’estudiant té dret al regim de permisos següent: t. Per exàmens, ja siguin parciais o finais, l'estudiant té permis tot el dia que té lloc l'examen . 2.
Per tutories, i’estudiant té permis lee hores indispensabies per a la tutona. 3. Per la presentaciô de trebalis académics, l'estudian t tê permis ies hores
indispensabies per presentar eis trebalis académics. 4. Per la representació i la participaciô en eis ôry ans de y overn i de representaciô de la UPC,
l'estudiant té permis lee hores indispensables per assistir a les sessions i per participar en eis processos eleitorals que correspong uin. S. Per visi ta
mêdica, l'estudiant tê permis les hores indispensables per assistir a les visitei mêdiques.
El caiendari i l'horari previstos per fer les pràctiques han de ser compatibles amb l'activita t acadèmica, formativa i de representació i participació de
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l'estudian t a la UPC. L'estudian t ha d'informar l'en tita t col laboradora amb prou anrelació de les absències que sigum previsibies i n'ha de presentar
els ustifican ts corresponen ts.
3. Els drets i deures de l'estudiant i del tutor o tutora estan regulats als articles 9 al 12 del Decret 592/20 z4. Com a reconeixement institucional de la
tasca dels tutors i tutores nomenats per l'entitat col·laboradora, la UPC, d'acord amb el procediment establert, pot emetre un cenificat individu al del
tutor extern o rutora extern a de pràctiques.
4. Fer l'estada de pràctiques no implica cap relació laboral entre l'estudi ant i i'entita t col'iaboradora, tai com establei x i'article 2.3 del Reial decret
592/20.1.4.
5. L'e ntitat col Iaborador a queda obligada a donar d ’alta I’estudiant en el régim general de la Seguretat Social, d’acord amb el que estableixen el

Reial decret 1d93/ 20.1.1, de 24 d'octubre, i el Reiai decret llei 8/ 20.1.4, de 4 de juliol. En ag uesr cas, s'hi aplica ei règim d'asseg urances de la
normativ a laboral.
E n el cas de pràctiques curriculars sense

remuneraciô ,

qualsevol

eventualitat d’accident est à

coberta per

l'a ssegurança

escolar

o per la pôlissa

individu al que hagi concerta t l'estudian t, si és més gran de 28 anys. Els estudiants i les estudian ts ue fan pràctiques acadêmiqu es extern es queden
roberts per l'assegurança de responsabilitat civil subscrita per la UPC.
D'acord amb ei Reglament generai de pro tecciò de dades (UE) 20 16/679 i la Liei org ànica 3/ 20.1.8, de 5 de desembre, de prote cciò de dades
personal s i garantia dels drets digi tals, les parts no poden aplicar o utiiitzar les dades personal s a què tenen accés amb fins diferents dels prev i stos
en aquest conveni, ni les poden cedir de cap manera a altres persones o entitats, ni tan sols per conservar-los. *a nmateix, les parts es comprometen
a adoptar les mesures de caràcter tècnic i organitza tives necessàries que g aran teix in la seguretaI de les dades personals a les quale tinguin accés i
que n’evitin l'alteraciò, la pèrdua i l'accés no autoritzat.
La leg irimació del tractam enr de les dades personals d'aquest conveni és el compliment d'un conrracte en què les parts inreressades comparteixen la
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fin a lita t de fer una q estiô correcta de I es prá ctique s ex ternes en en tita ts col laborad ores. Les perso n es I es d ades de les qua is sôn oba ecte de
tracta ment en aquest conveni pode n exercir eis drers previstos e n eI Reglament general de pro tecciô de da des d avant eis ôrgans seg uents:
- Deleg ar o de legada de protecciô de d ades de la UPC, m irjan Kant l'a d reta elecrrônica pro teccio.d ades§u pc.edu .
- Responia ble del tractam ent d e l’entitat col labora d ora, segons les d a d es especifica d es a l’inici d'aq uest con veni.
6. En cas d'i ncompliment de les obligacions establertes en aquest conv eni, es pot rescindit per inicia tiva de qua isevol de les parts. E n tot cas, aquest
conveni queda rescindit en el m ome n I en què l’estudi an I finalitza els estudi s. Qualsev ol contro vèrsia que pugui sorq m de l'ap licació , la in terpretaciò o
I’execuciò d'a quest ca n veni s'h a de resold re de mu tu acord en tre les pa rts. S i a ix ò no és possibl e, les pa rts ren uncien aI seu fur i se

so tm ete n al s

y u tgats i tribunals de Barce lo n a.

De conformitat amb el que esrab leixen l'article 8.b de la Llei t 9/20 t 3, i l'anicle t4 de la Llei t9/20 T 4, de 2.9 de desembre, de rransparència, accês a
la inform aciô pùblica i bon govern, la UPC, en relaciô amb a quest con veni, farà pu blica la in formaci ô rela tiva a les p arts sig nants, l'objecte i la
v igència del conveni, I es obligacions que assumeixen I es parts, incloent-hi les econôm iques, i qualsevol modificaciô ue se'n faci.
7. L'e n tit-ar ca I la bo rad ora s'o bliga a com p lir i res pecta r el con ting u t del P ro tocol de prevenció i acru ació co n tra l'asse tjame nt sex u al o per raó de

sexe, orient a ció sexual, identitat de génere o expressió de gènere que afecri l'estudiantat, aprova t el T 3 de juliol de 20 T 7, m itjançan r l'Acord nú m.
105/ 2017 del Consell de Govern de la UPC.

I, perq uè coosti, les parts si g nen aquest docu ment en 1 a data que s'espec ifica més aval1.
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