CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN EL MÀSTER UNIVERSITARI EN POLÍTIQUES
PÚBLIQUES I SOCIALS ENTRE L'INSTITUT D'EDUCACIÓ CONTÍNUA I L’
INSTITUT CATALÀ DE LES DONES

Barcelona, 8 de gener de 2014
REUNIDES

D'una part, la senyora Carme Martinell i Gispert-Saúch, directora general de la Fundació Institut
d'Educació Contínua (d'ara endavant IDEC), amb domicili a Balmes, 132-134 de Barcelona, i NIF
G-60414182, actuant en nom i representació d'aquesta.
I de l'altra, la senyora Montserrat Gatell i Pérez, presidenta de la Junta de Govern de l’Institut
Català de les Dones (d'ara endavant ICD) amb domicili a Plaça Pere Coromines, 1 de Barcelona i
NIF G5850014A, actuant en nom i representació d'aquesta.

MANIFESTEN

I

Que l'IDEC és una fundació privada de caràcter cultural i docent que té com a finalitat
promoure i contribuir al progrés de la societat inserint els tècnics i professionals,
especialment els titulats universitaris, en el seu àmbit professional específic i ampliar els
seus coneixements acadèmics, científics i culturals.

II

Que dins les finalitats estatutàries de l'IDEC es troba la de col·laborar amb la Universitat
Pompeu Fabra en tasques de docència -per la qual cosa ha subscrit un conveni en data 4 de
novembre de 1996-, mitjançant la programació i l'organització d'estudis de formació de
postgrau o complementaris als estudis conduents a títols oficials d'aquesta Universitat.

III

Que la Universitat Pompeu Fabra inclou entre els seus programes de postgrau el Màster
universitari en Polítiques Públiques i Socials l'organització i la gestió del qual és assumida
per l'IDEC.

IV

Que l’ICD, creat per mitjà de la Llei 11/1989, de 10 de juliol, és l'organisme del Govern de
la Generalitat de Catalunya que dissenya, impulsa, coordina i avalua les polítiques de
dones i per a les dones que desenvolupa l'administració de la Generalitat.

V

Que l’ICD està interessat a col·laborar en aquest programa facilitant la realització de
pràctiques a les seves dependències, amb la finalitat de promoure la millora del nivell
general dels participants al curs.

VI

Que el present Conveni se subscriu a l'empara de la normativa vigent. Les pràctiques són
curriculars, atès que es tracta de pràctiques que es configuren com a activitats
acadèmiques integrants del Pla d'Estudis

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària en la representació en què actuen per a
subscriure aquest conveni i

CONVENEN
PRIMER:

Durant l’edició del Màster Universitari 2013-2015, l’ICD acollirà en pràctiques a
Meritxell Rigol Barbarà, alumna del Màster Universitari (d’ara endavant
l’ALUMNA), sota el règim previst en aquest Conveni.

SEGON:

L’ALUMNA participant farà les pràctiques per a la seva formació a l’ICD

TERCER:

L'estada en pràctiques tindrà una durada de 4 mesos (del 08/01/2014 al
04/04/2014), complint l'horari de dedicació de l’ICD, garantint la compatibilitat
amb l'horari lectiu. L’ALUMNA haurà de dur a terme un total de 250 hores de
pràctiques.

QUART:

L’ALUMNA desenvoluparà la seva estada en pràctiques a l’Àrea de Planificació
i Seguiment del Pla d’Actuació del Govern sota la direcció de la tutora designada
amb aquesta finalitat per l’ICD, senyora Carme Vidal Estruel, tècnica d’aquesta
Àrea (telèfon: 934951605; e-mail: cvidale@gencat.cat): Aquesta tutora tindrà cura
d'orientar el treball en pràctiques de l’ALUMNA i de fer un informe final sobre
les aptituds que hagi demostrat com a alumna en pràctiques, per tal de contribuir a
la valoració final que l’IDEC faci de l’estada en pràctiques i de la seva adaptació
curricular.

CINQUÈ:

Durant la seva estada en pràctiques a l’ICD, l’ALUMNA quedarà sotmesa a
l'horari i a les normes fixades per l’ICD i realitzarà tasques pròpies dels estudis
impartits en el Màster Universitari, de manera que aquestes li serveixin per
adquirir experiència de treball en els nivells als quals, per la seva titulació, pot
accedir.

SISÈ:

L’ALUMNA no tindrà, durant la realització d’aquestes pràctiques, cap vincle
laboral amb l’ICD.

SETÈ:

Durant tot el període en pràctiques l`ALUMNA estarà coberta per una
assegurança d’accidents formalitzada per l’IDEC.

I en prova de conformitat, les parts signen el present conveni, per triplicat, en el lloc i la data
assenyalats a l'encapçalament.

Per l'IDEC
Carme Martinell i Gispert-Saúch

Per l’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES
Montserrat Gatell i Pérez

Llegit i Conforme
L’ALUMNA,
Meritxell Rigol Barbarà
Les dades de caràcter personal que ens facilita l’empresa en el present document, així com les que ens siguin facilitades al llarg de la relació de col·laboració, s’incorporaran a un fitxer de
dades informatitzat i seran utilitzades per la Fundació Privada INSTITUT D’EDUCACIÓ CONTÍNUA (en endavant, IDEC), a fi de gestionar adequadament els serveis acordats així com
per remetre a l’empresa informació dels serveis de l’IDEC que puguin ser del seu interès.
Com a conseqüència d’aquest conveni i per l’execució del mateix l’empresa rebrà de l’IDEC dades de caràcter personal dels seus empleats o alumnes. En compliment de
l’Article 12 de la LOPD l’empresa expressament manifesta i s’obliga a utilitzar i tractar les dades amb l’únic i exclusiu objectiu de complir amb el contracte i seguint en tot cas
les instruccions rebudes per l’IDEC.
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre (LOPD), li comuniquem que l’IDEC, fundació privada, amb domicili al carrer
Balmes 132-134, Barcelona (Espanya), és el destinatari final d’aquestes dades i és qui decideix sobre la finalitat, el contingut i l’ús del tractament de les dades de caràcter personal que ens
facilitin. Amb tot, vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades en els termes legals, dirigint-se per escrit al Departament
d’Administració, a l’esmentada adreça.

