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CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA DE L’INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA 

DE CATALUNYA, COM A CENTRE ADSCRIT A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA, 

PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES DELS 

ESTUDIANTS DEL GRAU EN SEGURETAT EN ENTITATS COL·LABORADORES 

 

 

INTERVENEN 

 

D’una banda, la senyora, Marta Roca Fina, directora de l’Institut de Seguretat Pública de 

Catalunya, càrrec per al qual fou nomenada en virtut del Decret 237/2022, de 18 d’octubre 

(DOGC núm. 8775, de 19.10.2022), en nom i representació de l'Institut de Seguretat Pública de 

Catalunya, amb NIF Q-0801494-F i domicili a Mollet del Vallès (CP 08100), Ctra. C-17, Barcelona-

Ripoll, km. 13,5, en virtut del que disposa l'article 12.j) de la Llei 10/2007 de 30 de juliol, de 

creació de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, (en endavant, l'ISPC). 

 

D’altra banda, el senyor Francesc Torrejón Comino, director de Recursos Humans i Organització 

de l’Ajuntament de Mataró, en nom i representació de l’Ajuntament de Mataró en virtut de les 

competències delegades pel Decret 4917/2018, de 31 de maig de 2018, amb CIF P0812000H, i 

amb domicili al Carrer de la Riera, 48, (08301) de Mataró (en endavant, l’entitat col·laboradora), 

que actua en nom i representació de l’Ajuntament. 

 

 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per atorgar aquest conveni 

i a aquest efecte. 

 

 

MANIFESTEN 

 

I. Que el pla d’estudis corresponent al títol oficial de grau en Seguretat, que es realitza a 

l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, com a centre adscrit a la Universitat de 

Barcelona (UB) per l’Ordre ECO/319/2014, de 15 d’octubre, preveu la realització de 

pràctiques externes, ja sigui amb caràcter curricular o extracurricular. 

 

II. Que l’entitat col·laboradora està interessada a col·laborar amb l’Institut de Seguretat 

Pública de Catalunya, mitjançant la participació activa en la formació pràctica dels estudiants 

del grau en seguretat. 

 

III. Que, amb la finalitat d’establir els termes d’aquesta col·laboració, ambdues parts estan 

interessades a subscriure aquest conveni de cooperació educativa, de conformitat amb el 

que disposa el Reial decret 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques 

acadèmiques externes dels estudiants universitaris, que autoritza les universitats o els 

centres adscrits a les mateixes a formalitzar convenis amb empreses, institucions i entitats 

públiques i privades, i que es regirà per les següents:  
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CLÀUSULES  

 

1. Objecte del conveni de col·laboració  

 

L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de col·laboració que han de regir entre les 

parts signatàries perquè els estudiants del grau en Seguretat puguin realitzar pràctiques 

acadèmiques externes en les dependències de l’entitat col·laboradora, i previ acord de les 

dues parts i consentiment dels estudiants seleccionats, realitzar les pràctiques en la 

modalitat més escaient (presencial, semipresencial o telemàtica) tenint en compte el 

moment i les circumstàncies en què es realitzin, extrem que es concretarà en el projecte 

formatiu que se signarà amb l’estudiant. 

 

2. Condicions generals de realització de les pràctiques 

 

2.1 Les pràctiques acadèmiques externes constitueixen una activitat de naturalesa formativa 

per als estudiants que els ha de permetre aplicar i complementar els coneixements adquirits 

en la seva formació acadèmica, afavorint l’adquisició de competències que els preparin per a 

l’exercici d’activitats professionals, facilitin l’ocupació i fomentin la seva capacitat 

d’emprenedoria. 

 

2.2 Durant l’estada en pràctiques a l’entitat col·laboradora, els estudiants han de fer tasques 

pròpies de l’àmbit professional en què exerciran l’activitat com a graduats amb l’objectiu de 

completar l’aprenentatge teòric i pràctic adquirit en la formació acadèmica, aconseguir 

experiència professional i investigadora, i obtenir competències i habilitats en els nivells als 

quals puguin accedir per raó dels estudis universitaris matriculats. 

 

2.3 Els estudiants han d’estar subjectes a l’horari i a les normes fixades per l’entitat 

col·laboradora. En tot cas es procurarà que l’horari establert sigui compatible amb l’activitat 

acadèmica, formativa i de representació i participació desenvolupada per l’estudiant a la 

Universitat. 

 

2.4 Els estudiants han de desenvolupar l’estada de pràctiques sota la supervisió de dos 

tutors: un professional de l’entitat col·laboradora, designat per aquesta entitat i que 

s’encarregarà d’orientar i supervisar el treball en pràctiques de l’estudiant i un/a professor/a 

del grau en Seguretat que s’ha de coordinar amb el/la tutor/a de l’entitat col·laboradora per 

fer un seguiment efectiu de les pràctiques, proporcionar suport a l’estudiant per a 

l’elaboració de la memòria i dur a terme el procés avaluador de les pràctiques.  

 

2.5 La persona tutora designada per l’entitat col·laboradora ha de fixar el pla de treball que 

caldrà seguir, d’acord amb el projecte formatiu i en coordinació amb el tutor/a acadèmic, i ha 

d’emetre un informe final, en què es valorin les aptituds i competències que recull l’article 13 

del Reial decret 592/2014, d’11 de juliol, demostrades per l’estudiant durant l’estada en 

pràctiques. 

 

2.6 A la conclusió de les pràctiques, l’estudiant ha de realitzar i lliurar al tutor/a acadèmic 

una memòria final de les pràctiques, on hi ha de figurar entre altres les previsions que recull 

l’article 14 del Reial decret 592/2014, d’11 de juliol, així com aquelles que pugui determinar 

la normativa de pràctiques de la Universitat.  
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2.7 L’avaluació final de les pràctiques correspon a la persona tutora acadèmica, de 

conformitat amb els criteris d’avaluació que s’estableixen en el projecte formatiu que es 

preveu a la clàusula 3 d’aquest conveni, i aquells que també pugui determinar la normativa 

de pràctiques de la Universitat. 

 

2.8 La realització de les pràctiques no implica en cap cas l’existència d’una relació laboral 

entre els estudiants i l’entitat col·laboradora. En l’àmbit de les administracions públiques, 

entitats de dret públic i altres organismes públics la realització de les pràctiques no podrà 

tenir la consideració de mèrit per a l’accés a la funció pública ni pot ser computada als 

efectes d’antiguitat o reconeixement de serveis previs. 

 

2.9 L'entitat col·laboradora ha de donar d'alta a la Seguretat Social als estudiants sempre 

que aquests en rebin una contraprestació econòmica, qualsevol que sigui el concepte o la 

forma en què es percebi, segons estableix el Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel 

qual es regulen els termes i condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social 

de les persones que participen en programes de formació, i d’acord amb el contingut de la 

disposició addicional 25a del Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures 

urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència. 

 

2.10 L’entitat col·laboradora ha d’informar els estudiants en pràctiques de la normativa de 

seguretat i prevenció de riscos laborals. Així mateix, ha de disposar dels recursos i mitjans 

necessaris per facilitar l’accés a les pràctiques dels estudiants amb discapacitat, i la 

conciliació de les activitats o situacions personals derivades d’aquesta situació de 

discapacitat. 

 

3. Condicions particulars de realització de les pràctiques 

 

3.1 Les parts signatàries han de subscriure un projecte formatiu que s’adjunta com annex al 

conveni en el qual s’han d’especificar les dades següents: 

 

a) Identitat de l’estudiant en pràctiques. 

b) Modalitat de les pràctiques (curriculars o extracurriculars). 

c) Projecte formatiu, on hi ha de constar les tasques que l’estudiant ha de realitzar en 

les pràctiques i les competències específiques del títol i les competències 

transversals o generals que ha de desenvolupar. 

d) Pla de seguiment de les pràctiques (amb indicació dels informes i/o memòries que ha 

d’elaborar l’estudiant). 

e) Durada, horari i període de realització de les pràctiques. 

f) Lloc (centre de treball) de realització de les pràctiques. 

g) Identitat dels tutors designats per l’entitat col·laboradora i per la Universitat. 

h) Criteris d’avaluació. 

i) Compromisos de l’estudiant. 

j) Especificació que la realització de les pràctiques no implica la constitució de cap 

vincle laboral entre l’entitat i l’estudiant. 

k) Valoració en crèdits, si escau. 

l) Quantia i forma de pagament dels ajuts a l’estudi, si escau. 

 

3.2 El document esmentat ha de contenir un apartat de signatura per a l’estudiant, que ha de 

manifestar que aquest coneix i accepta de forma expressa totes les condicions de realització 
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de les pràctiques relacionades en el projecte formatiu i que es compromet a complir totes les 

obligacions que, d’acord amb les condicions descrites i la normativa aplicable, li són 

exigibles. En aquest mateix apartat, l’estudiant s’ha de comprometre de forma expressa a 

mantenir la confidencialitat i el secret professional en relació amb la informació interna i les 

activitats de l’entitat col·laboradora. 

 

4. Règim de permisos dels estudiants 

 

Els estudiants poden absentar-se el temps que sigui indispensable del lloc on desenvolupin 

les pràctiques acadèmiques sempre que es faci necessari per poder atendre les obligacions 

que es derivin de la seva activitat acadèmica o de la seva participació en l'activitat dels 

òrgans de govern i de representació de la Universitat, així com per raons de salut o per 

qualssevol altres supòsits que acordin conjuntament l'entitat col·laboradora i l’ISPC com a 

centre adscrit a la UB.  

 

En qualsevol cas, els estudiants han de comunicar les absències referides a l'entitat 

col·laboradora amb antelació suficient i han de presentar els justificants corresponents. 

 

5. Protecció de dades 

 

5.1 L’entitat col·laboradora s’ha d’abstenir de fer qualsevol tipus de tractament de les dades 

personals dels estudiants en pràctiques més enllà del que sigui necessari per a la 

consecució de les finalitats d’aquest conveni.  

 

De la mateixa manera, es compromet a no manipular, transformar ni cedir a tercers 

aquestes dades o els arxius que continguin, fora de l’estricte objecte de la relació subscrita 

per ambdues parts, així com a guardar-los en estricta confidencialitat i a informar l’estudiant 

de la forma en què pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació 

del tractament, d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 

protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del 

Parlament i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 

fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes i pel qual es deroga la 

Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), així com la resta de 

normativa complementària. 

 

5.2 L’incompliment directe o indirecte d’aquesta clàusula per part de l’entitat col·laboradora 

comporta la responsabilitat directa pels danys i perjudicis que pugui representar per als 

estudiants acollits en pràctiques o per a l’ISPC.  

 

5.3 Al marge de les previsions generales recollides en aquesta clàusula, el projecte formatiu 

ha d’incloure la informació reglamentària corresponent al tractament de les dades personals 

que haurà de ser coneguda i acceptada per l’alumne. 

 

6. Assegurança 

 

En el desenvolupament de les pràctiques externes que són objecte d'aquest conveni, els 

estudiants de la Universitat tenen cobertes les prestacions per accident, malaltia o infortuni 

familiar per l’assegurança escolar. En cas d'estudiants majors de 28 anys, i per a aquells 

col·lectius que no estiguin coberts per l’assegurança escolar, cal que aquests subscriguin 
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una assegurança privada que cobreixi les prestacions relatives a aquestes contingències; 

aquesta cobertura ha d’estar vigent en el moment d’inici de les pràctiques. Així mateix, els 

estudiants tenen coberta la responsabilitat civil en què puguin incórrer amb ocasió de la 

realització de les pràctiques, en mèrits de la pòlissa de responsabilitat civil col·lectiva 

subscrita per l‘ISPC. 

 

Els estudiants afectats per l’obligació del novè punt de la clàusula segona gaudiran del 

sistema de prestacions del règim general de la Seguretat Social. 

 

Si l'entitat col·laboradora requereix algun altre tipus d’assegurança, aquesta serà a càrrec de 

l’estudiant i es farà constar en el projecte formatiu previst a la clàusula tercera d'aquest 

conveni. 

 

7. Reconeixements derivats de les pràctiques 

 

7.1 Finalitzada l’estada de pràctiques, i prèvia petició per part dels estudiants, l’entitat 

col·laboradora ha d’emetre un informe acreditatiu de les activitats realitzades, la durada de 

les pràctiques i el rendiment de l’estudiant. 

 

7.2 Pel que fa al reconeixement de la tasca realitzada pels tutors designats per l’entitat 

col·laboradora, l’ISPC, com a centre adscrit a la UB, prèvia petició per part de la persona 

interessada, ha d’expedir un certificat de reconeixement institucional, en què han de constar, 

com a mínim, les característiques de la col·laboració, els estudis en què s’ha desenvolupat, 

el nombre d’estudiants tutoritzats i el total d’hores tutoritzades. 

 

8. Vigència 

 

Aquest conveni de col·laboració tindrà una vigència per cursos acadèmics i fins a un màxim 

de quatre anys que es podrà prorrogar de manera expressa per un període de quatre anys 

més abans de la data d’expiració del termini; així doncs, la relació s’iniciarà en el moment de 

la seva signatura i finalitzarà el curs acadèmic 2025-2026. 

  

En cas de resolució d’aquest conveni, les pràctiques iniciades amb anterioritat al moment 

esmentat continuaran fins a la data prevista per a la seva finalització, a no ser que resulti 

incompatible amb la causa que motiva la resolució del Conveni. 

 

9. Causes de resolució  

 

Les causes de resolució del present conveni de cooperació educativa seran: 

a) L’expiració del termini de vigència. 

b) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 

c) La impossibilitat sobrevinguda legal o material de donar compliment a l’objecte d’aquest 

conveni. 

d) L’incompliment per qualsevol de les parts d’aquest conveni de cooperació o dels 

projectes formatius que se signin, de les obligacions assumides per aquest conveni, pels 

projectes formatius o per la Normativa de pràctiques d’estudiants de la UB. En aquest 

cas, la part interessada a resoldre anticipadament el conveni ha de comunicar la seva 

intenció a l’altra part amb una antelació mínima de quinze dies.   

e) Les causes previstes a la legislació aplicable. 
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10. Drets i deures dels estudiants i dels tutors 

 

Durant la realització de les pràctiques acadèmiques externes, els estudiants tindran els drets 

i les obligacions que estableix l’article 9 del Reial decret 592/2014, d’11 de juliol. 

 

El tutor/a de l’entitat col·laboradora tindrà els drets i les obligacions que estableix l’article 11 

del Reial decret 592/2014, d’11 de juliol i la normativa de pràctiques acadèmiques externes 

d’estudiants de la Universitat de Barcelona. El tutor/a acadèmic de la Universitat tindrà els 

drets i les obligacions que estableix l’article 12 del Reial decret 592/2014, d’11 de juliol. 

 

11. Bona fe contractual 

 

Les parts signatàries s’obliguen a complir i executar el present conveni sota el principi de 

bona fe contractual per aconseguir els objectius proposats en els antecedents, per la qual 

cosa col·laboraran en tot el que sigui necessari i s’abstindran de fer qualsevol acte que 

lesioni de manera injustificada els interessos de l’altra part. 

 

12. Comissió de seguiment 

 

Per al seguiment del que es preveu en el present conveni es constitueix una comissió de 

seguiment integrada per un membre designat per cadascuna de les partes signants. La 

Comissió es considerarà el mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del 

conveni a l’efecte de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

  

13. Règim jurídic i resolució de conflictes 

 

Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir de l’aplicació, la interpretació o l’execució d’aquest 

conveni de cooperació, així com dels projectes formatius que se subscriguin a la seva 

empara, s’ha de resoldre de mutu acord entre les parts, en el si de la Comissió de 

seguiment, vigilància i control. 

 

No obstant això, en defecte d’una solució en el si d’aquesta Comissió i en atenció a la 

naturalesa administrativa del present conveni i d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 

reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, les qüestions litigioses que es 

plantegin arran de la seva execució i que no puguin resoldre per acord de les parts, s’hauran 

de sotmetre al coneixement de l’esmentada jurisdicció davant dels jutjats i tribunals de la 

ciutat de Barcelona. 

 

14. Transparència  

 

D’acord amb l’article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern, aquest conveni es publicarà al Portal de la Transparència i a 

la web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat. Així mateix, i 

en virtut d’allò que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 

de procediment de les administracions públiques a Catalunya, el present conveni també 

s’haurà de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la web del Registre 

de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat. 
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I com a prova de conformitat, les parts subscriuen aquest conveni a un sol efecte en la data 

que figura com a darrera de les signatures electròniques. 

 

Per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya  Per l’Ajuntament de Mataró 

 

 

 

 

Marta Roca Fina Francesc Torrejón Comino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX  
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PROJECTE FORMATIU DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES DELS 

ESTUDIANTS DEL GRAU EN SEGURETAT DE L’INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA 

DE CATALUNYA, COM A CENTRE ADSCRIT A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA, EN 

ENTITATS COL·LABORADORES 

 

Projecte formatiu núm. ………………..annex al conveni de pràctiques núm……………. 
 

 

 

1. DADES DEL PROJECTE FORMATIU I DEL CONVENI DE PRÀCTIQUES AL QUAL S’ANNEXA  

1.1 Número del projecte formatiu: XXX 

1.2 Data del projecte formatiu: XX/XX/XX 

1.3 Número del conveni de pràctiques XXX (al qual s’annexa aquest projecte formatiu): 

1.4 Data del conveni de pràctiques XX/XX/XX (al qual s’annexa aquest projecte formatiu): 

2. DADES DE L’INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA  

2.1 Nom i càrrec del tutor: XXX XXX XXX 

2.2 DNI/NIE/passaport: XXXXXXXXX 

2.3 Contacte  (telèfon i adreça electrònica): XXXXXXXXX - email@xx 

3. DADES DE L’EMPRESA O INSTITUCIÓ  

3.1 Nom de l’empresa o institució: XXX 

3.2 Nom i càrrec del tutor: XXX XXX  

3.3 DNI/NIE/passaport: XXXXXXXXX 

3.4 Contacte (telèfon i adreça electrònica):  - email@xx 

4. DADES DE L’ESTUDIANT  

4.1 Nom i cognoms: XXX XXX XXX 

4.2 DNI/NIE/passaport: XXXXXXXXX 

4.3 Telèfon de contacte: XXXXXXXXX 

4.4 Correu electrònic de contacte: email@xx 

5. DADES ACADÈMIQUES DE LES PRÀCTIQUES  

5.1 Tipus de pràctiques (indiqueu si són curriculars o extracurriculars): XXX 

5.2 Nom de l’assignatura, només en cas que siguin pràctiques curriculars: XXX  

5.3 Nombre de crèdits ECTS, només en cas que siguin pràctiques curriculars: XXX 

6. DADES DEL PROJECTE FORMATIU  

6.1 Nombre total d’hores de pràctiques: XXX 

6.2 Nombre d’hores per dia: XXX 

6.3 Horari: XXX a XXX 

A
8
0
0
.0

0
4
-V

0
1
-1

8
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6.4 Període: de XXX a  

 

6.5 Adreça postal on l’estudiant farà les pràctiques: XXX 

 

 

6.6 Modalitat de practiques (presencial, semipresencial o telemática):  

 

6.7 Nom del departament o àrea funcional de l’empresa o institució on l’estudiant farà les pràctiques: Departament de XXXt 

 

6.8 Descripció de les tasques que ha de desenvolupar l’estudiant en les pràctiques: 

 XXX 

6.9 Descripció de les competències específiques del títol que ha de desenvolupar l’estudiant en les pràctiques: 

 CE2 - Capacitat d’identificar els reptes plantejats per les amenaces a la seguretat 

 CE11 - Capacitat per planificar la seguretat en corporacions públiques i privades 

 CE12 - Capacitat per identificar i avaluar els factors de risc que incideixen en l’activitat socioeconòmica nacional i internacional 
6.10 Descripció de les competències transversals o generals que ha de desenvolupar l’estudiant en les pràctiques: 

 CG3 - Capacitat per utilitzar els diferents recursos (documentals, estadístics, informàtics, noves tecnologies de la seguretat) que 

faciliten la gestió de la seguretat en tota la seva complexitat 

 CT2- Capacitat d’aprenentatge (Capacitat d’anàlisi , de síntesi , de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica) 

Capacitat de prendre decisions per adaptar-se a noves situacions i per exercir responsabilitats en el seu camp 

 CT3 - Treball en equip (Capacitat de col·laborar amb els demés i de contribuir a un projecte comú.  Capacitat de col·laborar en 

equips interdisciplinaris i en equips multiculturals) 

 CT4 - Capacitat creativa i emprenedora (Capacitat de formular , dissenyar i gestionar projectes,  Capacitat de buscar i integrar 

nous coneixements i actituds) 

6.11 Descripció del perfil professional relacionat amb les tasques i competències que l’estudiant desenvoluparà durant les pràctiques: 

XXX 

 

7. AJUT I CONTRAPRESTACIÓ DE SERVEIS  

Ajut o borsa a l’estudi de l’estudiant, si escau (Indicar SI/NO): XXX 

En cas afirmatiu, indicar: 

 Import total:  

 Forma d’abonament:  

8. PLA DE SEGUIMENT DE LES PRÀCTIQUES 

El/la tutor/a acadèmic/a de l’assignatura Pràctiques externes fa un seguiment del desenvolupament de les pràctiques parlant de forma 

constant amb el tutor/a de l’entitat i amb l’estudiant per tal de resoldre qualsevol dubte o problema que pugui sorgir durant les 

pràctiques. Envia la memòria de pràctiques a l’estudiant i l’informe al tutor/a de l’entitat col·laboradora i una vegada els rep 

omplerts i signats realitza l’informe final d’avaluació. 

 

9. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

 

L’avaluació es determina a partir de l’assoliment dels objectius de l’assignatura que, atesa la particularitat que té, ponderarà en la 

qualificació els ítems següents: 1. Informe final d’avaluació del tutor o tutora de l’entitat d’acollida, en el qual informa sobre els 

coneixements, les habilitats i les destreses, i les actituds i els valors.2. Memòria final de l’estudiant, referida a l’activitat duta a terme i al 

grau d’acompliment del projecte formatiu.3. Informe del tutor o tutora acadèmica, que considera l’informe final del tutor o tutora de la 

institució i la memòria final de l’estudiant, a partir dels quals atorga la qualificació de l’assignatura. 

 

 

10. OBSERVACIONS 

 

 

Aquest projecte formatiu està verificat i signat pels responsables de les pràctiques d’estudiants de cada part signatària del conveni de 

cooperació educativa. Els responsables de les pràctiques, a més dels continguts d’aquest projecte formatiu, poden afegir-ne d’altres 

després d’un acord d’ambdues parts. En cas que s’hi incloguin altres continguts, caldrà adjuntar-los en un full a part d’aquest projecte 

formatiu. 

 

11. INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE L’ESTUDIANT 

 

Les vostres dades de caràcter personal recollides en aquest projecte educatiu seran registrades i tractades per l’Institut de Seguretat 

Pública de Catalunya que és el responsable del tractament, amb la finalitat de tramitar les pràctiques acadèmiques dels estudiants del 
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Grau en Seguretat en entitats col·laboradores d’acord amb la legitimació prevista en el Real Decret 592/2014 d’11 de juliol, pel qual es 

regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.  

Aquestes dades es comunicaran a l’entitat col·laboradora en la qual es durà a terme el projecte formatiu de pràctiques, que es 

compromet a no fer-ne ús per a una finalitat distinta, a no comunicar-les a tercers sense consentiment dels interessats i també a complir 

les mesures de seguretat i altres obligacions derivades de la legislació de protecció de dades de caràcter personal. 

Per exercir els vostres drets d’accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o oposició al tractament. Cal utilitzar el 

formulari disponible a: http://interior.gencat.cat/ca/el_departament/Proteccio_dades_personals/drets-de-les-persones-interessades  

Informació addicional: Per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades personals podeu accedir a l’apartat 

"Protecció de dades de caràcter personal" de la pàgina Web de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 

 

12. DECLARACIÓ DE L’ESTUDIANT i ACORD DE CONFIDENCIALITAT  

12.1 L’estudiant declara: 

 Que coneix i accepta totes les condicions de realització de les pràctiques que dimanen de conveni subscrit entre l’ISPC com a 

centre adscrit a la UB i XXX en data XXX així com les relacionades en aquest annex. 

 Que coneix i accepta que la relació de pràctiques no implica la constitució de cap vincle laboral amb l’entitat col·laboradora. 

 Que es compromet a complir totes les obligacions que, d’acord amb les condicions descrites en aquest projecte formatiu, al 

conveni de cooperació educativa i a la normativa aplicable li són exigibles.  

 Que es compromet a mantenir la confidencialitat de tota la informació a què tingui accés arran de la seva col·laboració amb, 

XXX així com a no revelar, difondre o cedir la informació referida a terceres persones, i a complir amb la resta d’obligacions que 

li corresponen, de conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades. 

12.2 L’entitat col·laboradora pot oferir a l’estudiant la formalització d’un acord de confidencialitat amb la finalitat de protegir tota la 

informació que, en l’execució d’aquest projecte formatiu, es pugui revelar per escrit, de paraula o per qualsevol altre mitjà o suport, 

tangible o intangible, actualment conegut o que possibiliti la tecnologia en el futur. En concret i simplement a l’efecte exemplificatiu, es 

tracta d’informació relativa a la informació tècnica, als mètodes i idees de treball, productes, dibuixos, disseny de processos, models de 

marques, drets de copyright, protocols, contractes, serveis, mètodes de formació, plans de negoci, costos i altres programes d’ordinador. 

Amb la signatura d’aquest acord de confidencialitat, l’estudiant es compromet a no revelar, utilitzar, ni publicar aquesta informació de 

caràcter confidencial. 

13. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

Les parts signatàries d’aquest projecte formatiu garanteixen el compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 

Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 

circulació d’aquestes dades (RGPD) i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 

digitals, així com qualsevol altra normativa aplicable o que la pugui substituir en el futur en relació amb les dades personal, en tots els 

tractaments de dades personals realitzats a l’empara d’aquest projecte. 

 

 

 

En virtut de els competències que assenyala el conveni referenciat a l’inici d’aquest acord, les parts i l’alumne/a signem aquest 

acord en prova de conformitat, al lloc i data indicats a l’encapçalament de mateix.  

 

 

 

 

L’ISPC 

 

 

L’estudiant en pràctiques 

 

L’entitat col·laboradora 

 

 

 

 

A
8
0
0
.0

0
4
-V

0
1

-1
8
 

http://interior.gencat.cat/ca/el_departament/Proteccio_dades_personals/drets-de-les-persones-interessades

		2022-11-04T16:12:11+0100
	FRANCESC TORREJÓN COMINO - DNI 38793040K (TCAT) 2cd445ce93f3cc2125da3dc5f2039ce4facc5223


	

		2022-11-09T16:11:27+0100
	Marta Roca Fina - DNI 36937351H (TCAT)




