REUNITS

D’una banda, Maria Espadalé Reballí, major d’edat i amb DNI número 40 518
460 G, que intervé en representació de la Fundació Universitat Autònoma de
Barcelona (en endavant, FUAB), entitat titular de l’Escola Superior d’Arxivística i
Gestió de Documents (ESAGED) amb domicili a 08193-Cerdanyola del Vallès
(Barcelona), al Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, Edifici Blanc i amb
NIF número G-61612925, en la seva qualitat de vicepresidenta executiva de la institució
esmentada, de conformitat amb les facultats que li van ser conferides en l’escriptura
autoritzada pel notari de Barcelona, Francisco Armas Omedes, el dia 9 de febrer de
2021, amb el número 168 del seu protocol.
I de l’altra, el senyor Francesc Giménez Martín, major d’edat i amb DNI 39 361 851 L,
president de l’Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió de Documents
de Catalunya (en endavant, AAC), amb domicili a 08029- Barcelona, carrer Rocafort,
242 bis 1r pis, i amb NIF número G-58641952, que actua en nom i representació
d’aquesta associació, i en execució de l’atribució acordada en la seva junta directiva de
data 31 de maig de 2021.
Ambdues parts es reconeixen la capacitat necessària per aquest acte, i

MANIFESTEN

Primer.- La Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB) va crear l’any 2002
l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED) amb l’objectiu de
desenvolupar una formació especialitzada en arxivística de rang universitari. Aquesta
Escola té com a objectius prioritaris la implantació d’uns estudis en arxivística
consistents en un màster oficial universitari en arxivística i gestió de documents de
segon cicle, una formació de tercer cicle per a la capacitació d’experts i també
desenvolupar funcions de recerca i consultoria en l’àmbit dels arxius.
Segon.- L’Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió de Documents de
Catalunya (AAC), constituïda l’any 1985 i que agrupa la pràctica totalitat del sector
professional, és una societat professional, científica, social i cultural sense ànim de lucre,
que té com a finalitat principal vetllar pel bon exercici professional de l’arxivística, la
gestió de documents i la governança de la informació i de les dades, així com vetllar per
la representació i la defensa dels interessos generals de la professió.
En l’àmbit formatiu l’AAC desenvolupa un intens programa que inclou formació a través
de la celebració de congressos (Congrés d’Arxivística de Catalunya), jornades

(Jornades d’Imatge i Recerca, Jornada d’Estudi i Debat i Laboratori d’Arxius Municipals,
entre d’altres) i una gran quantitat de cursos, seminaris, conferències i fòrums de debat.
Tercer.- L’AAC i la FUAB desitgen col·laborar en la formació de persones expertes en
matèries d’arxivística, gestió de documents i governança de la informació i de les dades
en l’àmbit de l’administració pública i l’empresa privada.
Per tot això, d’acord amb els antecedents exposats, les parts formalitzen aquest conveni
que es regirà per les següents
CLÀUSULES
Primera.- Objecte del conveni
L’objectiu del conveni és la col·laboració de l’AAC i la FUAB en la formació de persones
expertes en matèries d’arxivística, gestió de documents i governança de la informació i
de les dades en l’àmbit de l’administració pública i l’empresa privada.
Segona.- Compromisos de les parts
Ambdues parts es comprometen a:
-

Redactar anualment les bases que regiran el premi de recerca al millor treball
d’investigació del Màster Superior en Arxivística i Gestió de Documents.

-

Acordar la possibilitat de publicar els resultats del premi de recerca en el suport
que es cregui convenient, preferiblement electrònic. En aquest cas, tant
l’ESAGED com l’AAC apareixeran col·locant els respectius logotips.

-

Establir línies estratègiques en el desenvolupament d’estudis de formació
continuada (postgraus i cursos d’especialització).

L’AAC es compromet a:
-

Aportar la quantitat de 5.000 euros anuals (IVA exclòs) que es destinarà a la
realització del Màster Superior en Arxivística i Gestió de Documents i als estudis
de formació continuada (postgrau i cursos d’especialització).
El 35 % d’aquest import (1.750,00 euros) es destinarà al treball d’investigació i
recerca a fi i efecte de potenciar l’espai d’innovació de l’ESAGED.
El restant 65% d’aquest import (3.250 euros) es destinarà a la formació
continuada (postgraus i cursos d’especialització) que ofereix cada any
l’ESAGED.

La FUAB es compromet a:
-

Oferir a les persones que acreditin ser associades a l’AAC un 8% de descompte
en els estudis de formació continuada (postgraus i cursos d’especialització) que
ofereix cada any l’ESAGED.

Tercera.- Durada
El conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una durada de quatre
anys. Finalitzat aquest termini, el conveni podrà ser renovat previ acord d’ambdues
parts.
Quarta. Difusió de la col·laboració
La FUAB podrà fer difusió de la col·laboració amb l’AAC en l'organització del Màster
Superior en Arxivística i Gestió de Documents i als estudis de formació continuada
(postgrau i cursos d’especialització), mitjançant els canals que ordinàriament s'utilitza
per a la comunicació i difusió de la seva oferta formativa.
Així mateix, l’AAC podrà fer difusió de la seva col·laboració amb la FUAB en la difusió
dels estudis i cursos objecte del present conveni entre els seus associats.

Cinquena.- Comissió de seguiment
Per tal de coordinar les ofertes de formació d’ambdues institucions la vocalia de formació
de l’AAC i la persona responsable de la Coordinació de formació continuada de
l’ESAGED es reuniran anualment per tal d’establir i posar en comú les línies
estratègiques en formació continua.

Sisena.- Confidencialitat i protecció de dades personals
Les parts es comprometen a mantenir la màxima reserva i confidencialitat respecte de
tota la informació i les dades a les que es tingui accés durant la vigència del present
conveni i després de la seva finalització.
Les parts es comprometen a accedir exclusivament a aquelles dades personals que
siguin estrictament necessàries per al compliment d’aquest conveni, així com a
utilitzar-les amb aquesta exclusiva finalitat i a disposar dels medis necessaris tècnics
i organitzatius per evitar la divulgació no autoritzada de les mateixes.

Igualment, es comprometen a observar en el tractament de les dades personals, les
prescripcions que estableix 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, la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals i la resta de normativa aplicable en aquesta matèria, assumint les
responsabilitats que es derivin de l’incompliment d’aquesta obligació.
En el moment de l'extinció del conveni, les parts s'obliguen a retornar les dades que
hagin obtingut amb motiu del seu compliment o, en tot cas, prèvia comunicació a l'altra
part, procediran a la seva destrucció.
Setena.- Resolució del conveni
El present conveni es podrà resoldre per qualsevol de les causes següents:
a) Per mutu acord entre les parts que subscriuen el present conveni.
b) Per incompliment d’alguna de les parts de qualsevol obligació establerta en el
present conveni.
c) Per impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als seus
objectius.
d) Per denúncia de les parts. Qualsevol de les parts podrà denunciar el present
conveni comunicant-ho a l’altre part, per escrit, amb tres mesos d’antelació a la
finalització del mateix.
e) Per qualsevol altre causa que contempli la legislació vigent.

Vuitena.- Salvaguarda
En cas de que qualsevol disposició del present conveni fos declarada nul·la o
inaplicable, la resta de disposicions no quedaran afectades. Les parts intentaran, de
bona fe, substituir les disposicions nul·les o inaplicables per disposicions vàlides, els
efectes de les quals, seran el més similars possible als efectes que pretenien tenir les
disposicions nul·les o inaplicables.
No obstant el que es disposa a l’apartat anterior, si la substitució de la estipulació esdevé
impossible i la mateixa fos essencial per al conveni, a judici de la part perjudicada per la
seva eliminació, aquesta podrà optar per a la resolució del conveni.

Novena.- Contingut íntegre del conveni
El present document constitueix el conveni íntegre acordat entre les parts en la matèria
objecte del present conveni i substitueix qualsevol correspondència prèvia, carta
d’intencions i/o acords verbals o escrits entre les parts.

No serà vàlida cap modificació dels termes i condicions del present conveni si no és que
les dues parts ho estableixen per escrit i ho formalitzen, tot especificant que constitueix
una esmena o addenda d’aquest conveni, del qual, en tot cas, formarà part.
Desena.- Jurisdicció
Per la solució de les divergències que puguin sorgir en la interpretació, execució o
validesa del present conveni, les parts es sotmetran als Jutjats i Tribunals de la ciutat de
Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre,
així mateix les lleis aplicables al presents seran les lleis espanyoles.
Onzena.- Dades de les persones que intervenen
Les dades personals incloses en aquest conveni i aquelles altres intercanviades entre
les parts per possibilitar la col·laboració entre les parts seran tractades per l'altra part
amb la finalitat de permetre el desenvolupament, compliment i control de la relació de
col·laboració, sent la base del tractament el compliment de la relació de col·laboració i
conservant les dades durant tot el temps en què aquesta subsisteixi i encara després,
fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades d'ella, en els termes
establerts a l’annex 1 d’aquest conveni.
I, com a prova de conformitat amb el conveni, les dues parts el signen digitalment, amb
la data de l’última signatura dels compareixents.

Maria Espadalé Reballí
FUAB

Francesc Giménez Martín
AAC

ANNEX 1 . DADES DE LES PERSONES INTERVINENTS
Als efectes del que estableix la normativa de protecció de dades, les persones
intervinents es donen per informades del següent:
a) Els respectius responsables del tractament de dades de caràcter personal, són
cadascuna de les entitats signatàries d’aquest document.
b) Dades de contacte:
 Les dades de contacte de la delegada de protecció de dades (DPD) de
la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona són les següents:



Adreça electrònica: dpd.corporacio.uab@uab.cat
Adreça postal: Avinguda Can Domènech s/n, Edifici Blanc del
Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, 08193Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

 La persona de contacte en matèria de protecció de dades de Associació
d’Arxivers – Gestors de Documents de Catalunya és la següent:
Contacte administratiu: Maria Funés
NIF: G58641952
Adreça postal:C/ Rocafort 242 bis, 1er, 08029 Barcelona
Telèfon: +34 93 4198655
Correu electrònic:protecciodedades@arxivers.com
c) Les dades personals dels intervinents no seran cedides a terceres entitats ni
seran objecte de decisions automatitzades.
d) Tenen dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes,
sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries, sol·licitar
l'oposició o limitació del tractament dels mateixos o sol·licitar la seva portabilitat.
e) Per exercitar aquests drets poden enviar un escrit al delegat de protecció de
dades de cadascuna de les parts, a l'adreça postal o adreça de correu electrònic
indicades anteriorment.
f)

Si consideren que el tractament de les seves dades personals vulnera la
normativa poden presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades (APDCAT).

