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PARTS 
 

D’una part, el Sr. Josep A. Planell, Rector Magnífic de la Universitat Oberta de Catalunya (en 
endavant, «UOC»), amb domicili social a Barcelona, avinguda del Tibidabo, 39-43, en nom i 
representació d’aquesta universitat, que actua a l’empara de l’acord de renovació de càrrec 
pres pel Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (en endavant, 
«FUOC») en data 23 d’octubre de 2019, ratificat per l’acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 21 d’abril de 2020, i d’acord amb els poders atorgats davant el Sr. Francisco 
Armas Omedes, notari de Barcelona, segons l’escriptura pública amb número de protocol 1067, 
el 16 d’abril de 2013. La FUOC és titular de la Universitat Oberta de Catalunya, reconeguda per 
la Llei 31/1995, de 6 d’abril, de reconeixement de la Universitat Oberta de Catalunya. 

 
De l’altre part, el Sr. Joan Guàrdia Olmos, Rector Magnífic de la Universitat de Barcelona (en 
endavant, «UB»), amb domicili social a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, en 
nom i representació d’aquesta Universitat, nomenat per Decret 154/2020, de 29 de desembre 
(DOGC núm. 8307- 31.12.2020), en virtut de les competències que li atribueix l’article 73 del 
Decret 246/2003, de 8 d'octubre, pel qual s'aprova l'Estatut de la Universitat de Barcelona 
(DOGC núm. 3993 - 22/10/2003). 

 
 

Les parts ens reconeixem la capacitat legal necessària per a aquest acte i 

 
MANIFESTEM 

 
I. Que la UOC i la UB incloem entre els nostres objectius el desenvolupament de 

titulacions de màster universitari. 

 
II. Que el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació 

dels ensenyaments universitaris oficials, preveu la possibilitat que les universitats 
espanyoles organitzin màsters conjunts, mitjançant la subscripció del conveni 
corresponent. 

 
III. Que, en data 10 de gener de 2015, la UOC i la UB van signar un conveni per a 

realització conjunta del Màster universitari de Bioinformàtica i Bioestadística, que 
fou aprovat pels òrgans competents de les universitats signants i per la Generalitat 
de Catalunya, d’acord amb la normativa legal vigent. 

 

IV. Que, en data 12 de juliol de 2016, la UOC i la UB van signar el document “Novació 
del Conveni Específic de Col·laboració entre la UOC i la UB per a la realització 
conjunta del màster universitari en Bioinformàtica i Bioestadística” que va modificar 
determinades clàusules del conveni del 2015. 
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V. La clàusula tretzena de l’esmentat conveni específic de col.laboració subscrit entre 
la UOC i la UB disposa que el conveni es renovarà tàcitament per cursos 
acadèmics, sempre que es continuï oferint el màster en les condicions aprovades, i 
que no sigui denunciat per cap de les parts, denúncia que haurà de formular-se per 
escrit en dotze mesos d’antelació respecte de l’inici del curs acadèmic següent. 

 
VI. En aquest sentit, l’article 49 h) 1º de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic 

del Sector Públic, estableix que els convenis subscrits amb alguna Administració 
Pública, organisme o entitat de dret públic vinculada o dependent d’aquesta i les 
universitats públiques, hauran de tenir una durada determinada que no podrà ser 
superior a quatre [4] anys i que abans de la finalització del termini previst, els 
signants del conveni podran acordar unànimement la seva pròrroga per un període 
de fins a quatre [4] anys addicionals o la seva extinció 

 
VII. Així mateix, la Disposició Addicional Vuitena de la Llei indicada a l’apartat V 

estableix que l’adaptació dels convenis al disposat en aquest article 149 h) 1º de la 
Llei, serà automàtic en quant al termini de vigència, per als convenis que no 
tinguessin determinat un termini de vigència en el moment de l’entrada en vigor de 
la Llei o que, existint, tinguessin establerta una pròrroga tàcita per temps indefinit. 
En aquests casos, els convenis passen a tenir una durada de quatre [4] anys a 
comptar des de la entrada en vigor de la Llei. 

 
VIII. Transcorreguts els quatre [4] anys de durada, a comptar des de la entrada en vigor 

de l’esmentada Llei. les parts estan d’acord en continuar organitzant i 
desenvolupant el màster esmentat mitjançant el present conveni específic de 
col·laboració interuniversitària i, en conseqüència, adequar-lo en quant a la seva 
vigència a allò establert a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic. 

 
I, amb la finalitat de formalitzar la col·laboració esmentada, les parts acordem subscriure aquest 
conveni específic, que es regeix per les següents 

 
 

CLÀUSULES 
 

Primera. Objecte 
 

1. Aquest conveni té per objecte establir les condicions de la col·laboració entre les universitats 
signants per a donar continuïtat a la realització i l’organització del Màster universitari de 
Bioinformàtica i Bioestadística, que s’imparteix des del curs 2015-16 fins a l’actualitat. 
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2. El Màster universitari de Bioinformàtica i Bioestadística està format per un programa formatiu 
comú amb un únic pla d’estudis, en què cadascuna de les universitats participants imparteix el 
nombre de crèdits que s’especifiquen en el document que s’adjunta com a annex 1 d’aquest 
conveni, amb l’estructura interuniversitària esquematitzada segons els models de col·laboració 
interuniversitària aprovats pel Consell Interuniversitari de Catalunya. 

 
En cas que en edicions successives del Màster universitari de Bioinformàtica i Bioestadística hi 
hagi una variació en la participació d’alguna de les universitats incloses en aquest conveni 
sense que això afecti la resta del contingut, la modificació es formalitzarà mitjançant la 
subscripció de les addendes corresponents, sempre que aquesta variació no requereixi la 
verificació d’una memòria nova. 

 
3. Aquest màster s’imparteix en la modalitat no presencial utilitzant la metodologia docent 
pròpia de la UOC a través del seu campus virtual. 

 
4. La docència del pla d’estudis conduent a l’obtenció del títol de Màster universitari de 
Bioinformàtica i Bioestadística s’imparteix en llengua catalana i castellana. S’estudiarà la 
possibilitat d’impartir-lo en llengua anglesa. 

 
5. El màster es promou de manera conjunta i tota la documentació en recull expressament el 
caràcter interuniversitari i s’hi fan constar les universitats participants. 

 
6. Les universitats acorden tenir una col·laboració exclusiva en aquest programa, és a dir, ni la 
UOC ni la UB poden oferir aquest Màster universitari de Bioinformàtica i Bioestadística en 
solitari o amb altres col·laboradors. 

 
7. Les universitats duem a terme aquesta col·laboració acadèmica a través dels centres i 
estudis següents: 

 
- Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC 
- Departament d’Estadística, Facultat de Biologia de la UB 

 
Segona. Continuació del màster 

 
1. La UOC, com a universitat coordinadora, és qui es responsabilitza de tots els tràmits 
relacionats amb els processos d’acreditació del màster per part de les instàncies institucionals 
corresponents (Generalitat de Catalunya, Consell d’Universitats). 

 
2. El títol del màster s’ha d’incloure en l’oferta d’estudis de màster de cada universitat. L’oferta i 
el nombre de places ha de ser única i conjunta i ha d’indicar-ne el caràcter interuniversitari i les 
universitats participants. 
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3. El títol ha de ser únic, amb una única denominació. Ha de ser tramitat, expedit i gestionat per 
la universitat coordinadora (amb els logotips i signatures dels rectors de les universitats 
participants) d’acord amb la legislació vigent. El pla d’estudis ha de ser únic, amb un programa 
formatiu conjunt i les mateixes competències, objectius i resultats per a totes dues universitats. 

 
 

Tercera. Òrgans de govern del Màster universitari de Bioinformàtica i Bioestadística i 
mecanismes per assegurar-ne la coordinació interuniversitària 

 
1. Les universitats signants determinen que la UOC serà la universitat coordinadora del màster, 
que assumeix les funcions següents: 

 
a. Elabora la memòria i duu a terme els tràmits vinculats a la sol·licitud de verificació, 

modificació, acreditació i seguiment de la titulació del títol oficial, d’acord amb la 
UB. 

b. Gestiona l’accés, l’admissió, la matriculació i el cobrament dels estudiants del 
programa. 

c. Es responsabilitza de la custòdia dels expedients dels estudiants, així com la 
gestió i dipòsit de la documentació addicional. 

d. Duu a terme els tràmits corresponents a la gestió de l’expedient: reconeixements, 
certificacions. 

e. Tramita les subvencions, beques i ajuts dels estudiants amb els òrgans 
corresponents i duu a terme les gestions corresponents amb els estudiants. 

f. Gestiona la tramitació, l’expedició material, el registre i el lliurament del títol. 
g. Informa de les dades oficials de la titulació als organismes corresponents. 
h. Prepara i executa les liquidacions econòmiques amb les universitats participants 

del programa d’acord amb les condicions de repartiment d’ingressos acordades. 
i. Nomena el director acadèmic de la titulació. 
j. Informa de les dades i informacions necessàries a la UB per a la docència de la 

forma i en el calendari pactats. 
k. Fixa el preu del màster, de comú acord amb la UB. 
l. Aplica el sistema de garantia de la qualitat de la UOC. 

 
 

2. Per garantir la coordinació acadèmica interuniversitària i assegurar la qualitat del màster, 
existeixen els següents òrgans de govern i mecanismes de coordinació del màster 
interuniversitari: 

 
a. Coordinador o coordinadora general del màster, que serà la persona responsable 

interna del programa i que designa la universitat coordinadora. 
b. Persona responsable interna del màster per part de la UB, que es designa d’acord 

amb els mecanismes establerts per aquesta universitat 
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c. Comissió de coordinació del màster (comissió paritària), integrada pel mateix 

nombre de representants de cada universitat, entre els quals hi ha el coordinador o 
coordinadora general i el director o directora acadèmica del màster per part de la 
UB. És l’òrgan responsable del programa. 

d. Comissió de seguiment del conveni, integrada pel vicerector/a amb competències 
de docència i aprenentatge de la UOC i el vicerector/a amb competències en 
matèria de docència de la UB, o bé per les persones en qui deleguin. 

 
Les funcions dels diferents òrgans de govern del màster són les següents: 

A. Coordinador o coordinadora general del màster 
a. Coordina les activitats que, respecte del Màster universitari de Bioinformàtica i 

Bioestadística. realitzin les universitats signatàries. 
b. És responsable de la gestió diària del màster i de les relacions institucionals. 
c. Vetlla pel bon funcionament de la comissió de coordinació i la presideix. 
d. Convoca les reunions de seguiment de la comissió de coordinació. 
e. Informa de les decisions preses per la comissió de coordinació als òrgans de 

govern de la seva universitat, especialment les referides a la programació 
acadèmica. 

 
B. Responsable intern per part de la UB 

a. Coordina el professorat de la seva universitat implicat en la docència del 
màster. 

b. Executa els acords presos en el si de la comissió paritària. 
c. Elabora, si escau, la proposta d’oferta d’assignatures de la seva universitat per 

a cada curs acadèmic, que traslladarà a la comissió de coordinació del màster, 
previ acord amb els departaments implicats. 

d. Millora la qualitat del màster a través de les propostes que presenti la comissió 
de coordinació. 

e. Analitza els punts febles i les potencialitats del màster. 
f. Informa als òrgans de govern de la seva universitat de les decisions preses en 

la comissió de coordinació, especialment les referides a la programació 
acadèmica. 

 
C. Comissió de coordinació del màster 

a. Assumeix l’establiment de criteris per a l’admissió i l’avaluació d’estudis previs 
o, alternativament, acorda la creació d’una subcomissió d’accés que assumeixi 
aquestes funcions, d’acord amb el que estableixi la memòria de verificació del 
màster. 

b. Desenvolupa un protocol i un pla per distribuir i publicitar el màster. 
c. Informa sobre les condicions del conveni de col·laboració. 
d. Fixa l’oferta anual d’assignatures del màster a partir de les propostes dels 

responsables interns de cada universitat. 
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e. És responsable del funcionament general del programa i de l’assignació de 

pràctiques, així com d’estimular i coordinar la mobilitat i d’analitzar els resultats 
que garanteixen la qualitat del màster. 

f. Elabora el pla d’usos i infraestructures i serveis compartits que potenciï el 
rendiment de l’estudiant, aules, espais docents, etc. 

g. A través de l’anàlisi dels punts febles i de les potencialitats del màster, planteja 
propostes de millora i estableix els mecanismes per fer un seguiment de la seva 
implantació. 

h. Estableix la periodicitat de les seves reunions i el sistema de presa de decisions 
per arribar als acords corresponents i crea les subcomissions i comissions 
específiques que consideri oportunes. 

i. Vetlla pel correcte desenvolupament de les obligacions, els deures i els 
compromisos derivats del contingut del conveni i resol els dubtes que puguin 
plantejar-se en la interpretació i l'execució dels acords. 

j. Decideix sobre els aspectes docents que no estiguin regulats per les 
disposicions legals o per les normatives de les universitats. 

k. Promou totes les activitats conjuntes que potenciïn el caràcter interuniversitari 
del màster. 

D. Comissió de seguiment del conveni 
a. Les universitats signants d’aquest conveni han de constituir una comissió de 

seguiment del conveni amb funcions d’interpretació, arbitratge i vigilància del 
seu acompliment. 

b. És competència d’aquesta comissió promoure les línies de política comuna i les 
actuacions de coordinació que es considerin necessàries. 

 
Quarta. Procediment de modificació i d’extinció de plans d’estudis 

 
1. En aplicació del Reial decret 822/2021, de 28 de setembre,correspon a la UOC, en qualitat 
d’universitat coordinadora del màster, presentar les propostes de modificació del programa, de 
la manera que determinen els estatuts i en funció de les seves normes d’organització i 
funcionament, així com les normatives vigents corresponents establertes per la Comunitat 
Autònoma de Catalunya, davant els òrgans de verificació competents, les quals en requereixen 
l’aprovació prèvia abans de la implantació acadèmica. 

 
2. Qualsevol proposta de modificació o extinció del títol ha de ser acordada per la comissió 
paritària de coordinació, que la tramet a les universitats participants mitjançant la persona 
responsable interna de cadascuna d’aquestes, per tal que els òrgans competents respectius 
ratifiquin les propostes. En cas que la resta d’universitats partícips no ratifiquin una proposta de 
modificació, aquesta no es presentarà per ser aprovada. 

 
Els procediments de modificació i d’extinció s’ajusten al que s’estableixi en el sistema de 
garantia de la qualitat de la universitat coordinadora que es descriu en la memòria de verificació 
del màster. 
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3. En cas que un pla d’estudis nou substitueixi l’aprovat en la memòria del màster, es permetrà 
adaptar-lo als estudiants que l’estiguin cursant sense haver assolit el títol. A aquest efecte, s’ha 
d’establir una taula de correspondències entre les assignatures del pla d’estudis extingit i les 
assignatures respectives del nou pla d’estudis que facilitin l’adaptació dels expedients 
acadèmics dels estudiants. 

 
4. No obstant això, davant la possible extinció definitiva del programa, s’ha d’actuar segons 
estigui establert en la memòria del màster i es garanteix, en tot cas, el dret dels estudiants, 
després d’haver iniciat els estudis, a finalitzar-los en el termini màxim de dos anys en el marc 
del mateix pla d’estudis. 

 
Cinquena. Accés, admissió i matriculació dels estudiants 

 
1. L’oferta de places, els criteris d’accés i admissió d’estudiants i la comissió de selecció son 
únics i els nombres mínims i màxims s’adaptaran al que tingui establert el sistema universitari 
pels casos d’ensenyaments virtuals. 

 
2. Els estudiants interessats a cursar el Màster universitari de Bioinformàtica i Bioestadística 
han de presentar la sol·licitud d’accés a la universitat coordinadora dins dels períodes 
establerts i seguint els procediments que aquesta estableix. 

 
3. Per ser admesos, els estudiants han d’acreditar que compleixen els requisits legals d’accés, 
així com els requisits específics d’admissió i els aprenentatges previs establerts en el programa 
aprovat. 

 
4. La comissió de coordinació del màster fa la selecció dels candidats d’acord amb els criteris 
d’admissió establerts en el màster aprovat, en funció del nombre de places fixat en la proposta 
aprovada del màster d’acord amb la programació universitària de Catalunya. 

 
5. Els estudiants admesos al màster es matriculen de tots els crèdits a la universitat 
coordinadora i abonen el preu determinat per aquesta. El calendari de matrícula que regirà 
serà el de la universitat coordinadora. 

 
6. En aquelles assignatures optatives en què no hi hagi estudiants matriculats un cop finalitzat 
el període de matrícula no admetran matrícules posteriors. Les assignatures amb un nombre 
d'estudiants menors a 5 es podran eliminar de l’oferta. En aquest cas, la universitat 
coordinadora garantirà que els estudiants de l’assignatura desprogramada puguin matricular-se 
en una altra assignatura. En aquests casos les universitats podran eliminar l’assignació de 
professorat en el seu pla docent. 

 
7. La universitat coordinadora ha de facilitar a l’altra universitat participant les dades dels 
estudiants matriculats mitjançant un fitxer d’intercanvi de dades compartit, amb el format i el 
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calendari que s’acordi entre les parts i d’acord amb la clàusula onzena relativa a Protecció de 
Dades. 

 
Sisena. Gestió d’expedients i títol 

 
1. La gestió acadèmica dels estudiants es realitza a la universitat coordinadora, que mantindrà 
informada l’altra universitat participant de les dades dels estudis i de l’estat de les matrícules. 

 
2. Serà responsabilitat de la universitat coordinadora reportar a UNEIX totes les dades globals 
que corresponguin a aquest estudi. 

 
3. La universitat coordinadora del màster és la responsable de tramitar els expedients dels 
estudiants i s’encarrega materialment de l’administració i el dipòsit dels documents, la custòdia 
de les actes i la tramitació d’aquestes, el reconeixement de crèdits, la tramitació de les beques 
de caràcter general, i l’expedició i el registre del títol, que és únic i amb una única denominació, 
de conformitat amb el model i els altres requisits que estableixi el Ministeri d‘Educació, Cultura i 
Esports i segons les altres disposicions legals vigents. 

 
4. Els estudiants es consideren estudiants de totes les universitats participants, d’acord amb la 
normativa de cadascuna d’aquestes, i els és aplicable la normativa acadèmica de la universitat 
coordinadora. 

 
Setena. Compromisos acadèmics 

 
1. Per obtenir el títol de Màster universitari en Bioinformàtica i Bioestadística, els estudiants 
hauran de superar el nombre de crèdits que estableix el pla d’estudis corresponent. 

 
2. A l’annex 1 s’identifica el nom de les assignatures i el percentatge de crèdits que ha 
d’impartir cada universitat participant. 

 
3. Les universitats participants es comprometen a aportar els mitjans materials i humans 
necessaris per impartir la docència de les assignatures corresponents del màster objecte 
d’aquest conveni, així com a potenciar i facilitar la participació del professorat més idoni d’acord 
amb les matèries impartides en aquesta formació. 

 
4. La UOC seleccionarà i contractarà els tutors del màster. 

 
5. Cada universitat participant proposarà els recursos d’aprenentatge de les assignatures que 
imparteixi, a través del professor responsable de cada assignatura. A tal efecte, la UOC 
gestionarà els drets d’ús dels recursos externs necessaris per a les assignatures del màster i, 
en cas que sigui necessari elaborar materials didàctics propis, contractarà i retribuirà als autors 
proposats pel professor per la cessió dels drets d’explotació dels materials didàctics i es farà 
càrrec de l'edició. 
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6. En aquelles assignatures coordinades per la UB, el seu professorat actuarà com a professor 
responsable i com a professor col·laborador de la primera aula. En cas que s’obrin aules 
addicionals, la UB podrà sol·licitar a la UOC la contractació de docents col·laboradors, els quals 
seran seleccionats, coordinats i supervisats per al professor responsable de l’assignatura en la 
que duen a terme la docència. 

 
Setena. Condicions econòmiques 

 
1. Els preus que han d’abonar els estudiants del Màster universitari de Bioinformàtica i 
Bioestadística s'ajusten a les condicions establertes en el Decret de la Generalitat de Catalunya 
pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques 
de Catalunya i a la UOC. 

 
2. La contraprestació per serveis específics i pels recursos d’aprenentatge seran fixats pel 
Patronat de la Fundació per a la UOC, d’acord amb el que estableix del decret de preus. 

 
3. La UOC es reservarà els ingressos corresponents als serveis acadèmics i als recursos 
d’aprenentatge. 

 
4. La distribució dels ingressos es realitzarà a partir de la matrícula formalitzada i cobrada en 
concepte de crèdits docents. la distribució dels ingressos de matrícula per crèdits docents, així 
com les possibles subvencions i altres ingressos percebuts pel màster, serà proporcional al 
nombre de crèdits impartits per cada una de les universitats signatàries del conveni segons el 
quadre que figura a l’annex 1 del conveni, una vegada feta la reserva del 25% per la 
coordinació en concepte de gestió administrativa, coordinació acadèmica, gestió de l’entorn 
virtual i despeses de contractació de tutories. 

 
5. A tal efecte, una vegada finalitzada la matrícula i realitzada la gestió del seu cobrament, la 
FUOC enviarà una liquidació dels ingressos que li corresponen a la UB d’acord amb la seva 
participació i els pactes anteriors, i aquesta emetrà una factura a la FUOC amb l’import de 
l’esmentada liquidació, que la FUOC abonarà mitjançant transferència bancària de conformitat 
amb l’establert en el seu procediment intern de pagaments. 

 
6. Cada universitat signatària aporta al programa, sense que això representi cap cost per a 
aquests, els recursos humans i materials necessaris per al bon funcionament del màster, com 
també les estructures de suport administratiu necessàries per fer front a la gestió del curs. això 
inclou, entre altres, les despeses de mobilitat del professorat. 

 
7. En cas que la UOC contracti professorat docent col·laborador en assignatures amb 
responsabilitat de la UB, el seu cost s'imputarà a aquesta universitat en la liquidació del període 
corresponent. Si en un període determinat el cost de la contractació de docents col·laboradors 
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superés l’import d’ingrés a liquidar a la UB, el cost restant es podrà imputar en la liquidació 
següent. 

 
Vuitena. Promoció i difusió 

 
1. Les universitats signants ens comprometem a col·laborar en la promoció del programa. 

 
2. La universitat coordinadora ha de centralitzar tots els procediments d’informació i captació 
dels estudiants. 

 
3. Ambdues universitats som responsables de posar al web respectiu tota la informació relativa 
al màster interuniversitari i de fer difusió del programa a través dels mitjans i canals de 
comunicació i perfils a les xarxes socials corporatius propis i externs de titularitat de cadascuna 
de les parts. 

 
Novena. Propietat intel·lectual i industrial 

 
1. Cadascuna de les parts declara i garanteix que és titular o té un títol suficient per a 
l'explotació comercial sobre tots els drets dels seus respectius noms, logos, marques i 
qualsevol altre bé protegit per les lleis en matèria de propietat industrial. 

 
2. Així mateix, les parts s'autoritzen recíprocament a fer servir el seus logos, noms comercials, 
marques i altres elements d'identitat corporativa sobre els quals siguin titulars de propietat 
intel·lectual amb l'única finalitat de desenvolupar, promoure i difondre l'objecte del present 
conveni. 

 
3. La UOC s’ha de responsabilitzar de l’encàrrec, pagament, producció i/o adaptació i 
implantació per a l’ús al seu Campus Virtual dels materials i recursos docents que es faran 
servir en la docència del Màster universitari en Bioinformàtica i Bioestadística. 

 
4. La propietat intel·lectual dels esmentats materials i recursos docents desenvolupats 
expressament per a les assignatures del màster que siguin contractats per la UOC, seran de 
propietat o titularitat de la UOC, d’acord amb el que s’estableixi als contractes d’encàrrec 
d’autoria. La UB podrà utilitzar els esmentats materials que hagin estat elaborats pel seu 
professorat, d’acord amb el que s’estableixi al corresponent contracte d’encàrrec d’autoria de la 
UOC, únicament amb finalitats formatives, fins i tot en el supòsit de desprogramació del màster 
o de desvinculació al present conveni. 

 
En la docència de les assignatures que són responsabilitat de la UB, i que s’imparteixen a 
través del Campus Virtual de la UOC, les parts acorden que els drets de propietat intel·lectual 
relatius a qualsevol mena d'obra o recurs d'aprenentatge creat pel seu personal docent, 
mitjançant les diferents aplicacions/eines corporatives que la UOC posi al seu l'abast dins de 
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l'esmentat Campus i en el marc de les tasques docents encomanades, seran titularitat de la 
universitat de qui pertanyi aquest personal. 

 
Així mateix, la UB atorga a la UOC una llicència per a la reproducció, comunicació pública 
(inclòs el dret de posada a disposició), distribució i transformació sobre aquestes creacions, en 
règim de no exclusiva, per tot el món i per tota la durada establerta a la vigent Llei de Propietat 
Intel·lectual, per a incorporar-les en les assignatures del programa formatiu objecte del present 
conveni, així com en altres programes de l'oferta formativa de la UOC, amb finalitats 
exclusivament docents, i amb facultat de cessió a entitats del seu mateix grup empresarial 
(segons es descriu en l'article 42 del Codi de Comerç). 

 
5. En cas que el professorat assignat per la UB elabori obres, materials i altres recursos 
d'aprenentatge per exprés encàrrec de la UOC, i al marge de les tasques encarregades en 
virtut del present acord, la regulació d'aquests materials serà objecte d'un contracte específic 
entre la UOC i el professor corresponent. 

 
Desena. Responsabilitat 

 
1. Les universitats signants manifesten expressament que aquest conveni no genera cap vincle 
de representació, dependència o subordinació entre si, per la qual cosa cap entitat no pot 
representar les altres en el compliment de les seves obligacions legals o contractuals ni en 
l’assumpció de compromisos o responsabilitats de les altres parts. 

 
2. La relació entre les universitats participants derivada d’aquest conveni és una relació entre 
contractants independents. Les universitats signatàries reconeixen que aquest conveni no 
genera cap tipus de relació laboral, societària, d’agència o franquícia, de fet o de dret, entre les 
parts, i cap de les parts no pot actuar o presentar-se davant de terceres persones com a tal. 
Cada part ha de dur a terme els seus compromisos sota la seva responsabilitat exclusiva, amb 
els seus propis mitjans i de conformitat amb la llei. 

 
Onzena. Protecció de dades de caràcter personal 

 
Les parts reconeixen complir amb totes les obligacions derivades de la Llei Orgànica 3/2018 de 
Protecció de Dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, del Reglament General 
en Protecció de dades 2016/679 (d’ara en endavant «RGPD») i de la legislació 
complementària. 

 
Les parts signatàries d’aquest conveni són corresponsables del tractament de les dades 
especificades en el mateix, segons el que estableix l’article 26 del RGPD. 

 
En virtut de l’anterior, les parts determinen les següents responsabilitats i rols assolits per 
cadascun dels corresponsables: 
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- La captació de les dades la portarà a terme la institució coordinadora, institució que 

assoleix, per tant, la obligació d’informar adequadament a l’estudiant de la 
coresponsabilitat de les universitats sòcies en relació a les dades de caràcter personal 
facilitades, de les finalitats dels tractaments, les bases legitimadores corresponents, 
així com de les possibilitat i canals d’exercici de drets davant qualsevol dels 
corresponsables. 

 
Per tant, la institució coordinadora garanteix que les dades personals captades en 
exercici del present conveni han estat recollides conforme totes les exigències de la 
normativa en la matèria i que totes les dades provenen directament del seu titular. 

 
- Les parts es comprometen a fer ús de les dades en compliment de les obligacions 

establertes a la normativa vigent respecte als responsables de tractament. 

 
- Les parts utilitzaran les dades personals de les que són corresponsables únicament 

amb la finalitat de portar a terme la formació objecte d’aquest conveni. 

 
- Les parts establiran les mesures de seguretat aplicables als tractaments objecte 

d’aquest document. 

 
- Cadascuna de les parts es compromet a comunicar immediatament a la resta de 

corresponsables les possibles violacions de seguretat de les dades de les que són 
responsables en virtut d’aquest Conveni, dita comunicació haurà de contenir com a 
mínim la següent informació: 

 
1. Tipus de violació i, quan sigui possible, categories i número aproximat 

d’interessats afectats. 
2. Possibles conseqüències de la violació de seguretat de les dades. 
3. Descripció de les mesures adoptades o proposades pel corresponsable 

per posar remei a la violació, incloent, si escau, les mesures adoptades 
per mitigar els possibles efectes negatius. 

 
Les parts determinaran de manera conjunta la necessitat de comunicar l’incident de 
seguretat a l’Autoritat competent d’acord amb l’establert a la normativa d’aplicació. 

 
- En cas que, arribat el cas, sigui necessària la realització d’una avaluació d’impacte 

respecte a un tractament inicialment no contemplat per les parts donat l’objecte del 
present document, aquestes establiran de mutu acord la metodologia aplicable per la 
realització de l’avaluació d’impacte conjunta. 

 
- Pel que fa a l’exercici de drets, l’interessat disposarà d’un canal únic facilitat per l’entitat 

coordinadora, sense perjudici que pugui dirigir-se a qualsevol dels corresponsables de 
manera indiferent. 
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En qualsevol dels casos, l’entitat coordinadora o corresponsable que rebi una sol·licitud 
d’exercici de drets haurà de comunicar-ho a la resta de corresponsables indicant el 
següent: 

 
1. Identificació de l’interessat que exerceix el seu dret 
2. Dret que sol·licita 
3. Si la petició és o no estimada i, en el seu cas, contingut de l’estimació 

 
- Pel que fa a la subcontractació d’encarregats del tractament, les parts es comprometen 

a: 

 
1. Que totes les subcontractacions que impliquin l’encàrrec de tractament de 

dades objecte del present contracte es formalitzin mitjançant contracte. 
2. Que el subcontractista estigui expressament sotmès i obligat a complir els 

requeriments establerts per l’encarregat del tractament. 

 
Als efectes de coordinar i vehicular els compromisos assolits per les parts a la present 
clàusula, s’indiquen a continuació els delegats de protecció de dades de cadascuna de 
les parts. 

 
- Per la UOC, Adriana Antich Ambatlle, dpd@uoc.edu 
- Per la UB, Ruben Ortíz Uroz, protecciodedades@ub.edu 

 
Les dades dels signants del conveni, així com d’aquelles altres persones encarregades del 
seguiment o execució del mateix, seran recollits i tractats, respectivament, per la UOC i per la 
UB, els domicilis del quals consten a l’encapçalament (en endavant els responsables del 
tractament) amb les següents finalitats: 

 
- Portar a terme una adequada gestió de la relació contractual amb l’entitat a la que 

treballa o de la que és representant. 

 
- Mantenir contacte comercial amb l’entitat a la que treballa o de la que és representant. 

 
La base legal que legitima el tractament de les dades personals es: 

 
- L’existència d’una relació jurídica o contracte. 

 
- L’interès legítim en realitzar una adequada gestió dels clients i/o socis, a través del 

tractament de dades de contacte professional de les persones que presten el serveis 
als mateixos o que els representen. 

mailto:dpd@uoc.edu
mailto:protecciodedades@ub.edu
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Les dades es tractaran durant tot el temps que duri la relació contractual entre les parts. 
Finalitzada la relació contractual es procedirà al bloqueig de les dades durant el període en que 
se’n pugui derivar qualsevol tipus de responsabilitat del tractament o del conveni. Un cop 
finalitzi el termini de prescripció legal i expirin dites responsabilitat, les dades seran eliminades. 

 
Els afectats tenen dret a accedir, rectificar, suprimir, limitar i oposar-se al tractament de les 
dades, així com a exercir la resta de drets que es reconeixen a la normativa vigent en matèria 
de protecció de dades, dirigint-se respectivament al Responsable del Tractament que 
correspongui, a les següents adreça de correu electrònic: 

 
● per la UOC, fuoc_pd@uoc.edu 

● per la UB, secretaria.general@ub.edu 
Així mateix, poden posar en coneixement de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
qualsevol situació que consideri que vulnera els seus drets (www.apdcat.cat), de la Agencia 
Española de Protección de datos (www.aepd.es) o autoritat territorial corresponent. 

 
Dotzena. Codi de Conducta 

 
1. La UOC disposa d’un Codi de Conducta que li proporciona els mecanismes apropiats per 
garantir que la Universitat duu a terme la seva activitat, en tant que institució de referència en 
l’ensenyament superior en línia, amb la màxima integritat. 

 
2. El Codi de Conducta no només afecta a tots els professionals de la UOC, independentment 
de la funció, la localització o el nivell jeràrquic que tinguin, sinó també a tots els seus 
proveïdors, subcontractistes, franquiciats, llicenciataris o entitats amb les quals tingui una 
relació comercial, de negoci o de col·laboració. 

 
En conseqüència, la UB s’obliga a complir el que estableix el Codi de Conducta de la UOC i 
que es conté en el document allotjat a l’enllaç que es detalla a continuació, sense perjudici que 
la UOC facilitarà en qualsevol moment, a requeriment de la UB una còpia del mateix, i li 
resoldrà totes aquelles qüestions que li traslladi al respecte. 

 
L’enllaç al Codi de Conducta de la UOC és el 
següent: https://seu-electronica.uoc.edu/portal/_resources/CA/documents/seu-electronica/CODI 
_CONDUCTA_Provexdors_i_Entitats_signats_convenis_CAx1x.pdf 

 
3. Així mateix, la UB restarà obligada a proporcionar a la UOC de manera immediata, en cas 
que aquesta li ho requereixi, la informació que la Universitat consideri necessària per tal de 
comprovar que en el marc de la relació de col·laboració s’està complint amb allò previst al Codi 
de Conducta. 

 
4. L’incompliment per part de la UB en el marc de la relació de col·laboració, dels valors, 
normes, pautes i pràctiques descrits al Codi de Conducta de la UOC, o la negativa a 

mailto:fuoc_pd@uoc.edu
mailto:secretaria.general@ub.edu
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proporcionar la informació requerida al respecte, serà causa de resolució immediata del 
conveni i/o addendes, sense perjudici de l’obligació de la part incomplidora de rescabalar a la 
UOC pels danys i perjudicis que l’esmentat incompliment li hagi pogut generar. 

 
Tretzena. Confidencialitat 

 
1. Les parts es comprometen a traslladar al seu professorat assignat les obligacions assumides 
en virtut del present conveni, especialment en matèria de protecció de dades i confidencialitat, 
així com el compliment per part del seu professorat del codi de conducta de l’altra universitat on 
portin a terme les activitats docents compromeses. 

 
2. Als anteriors efectes, la UOC i la UB facilitaran al professorat aliè que hagi de portar a terme 
activitat docent a les seves instal·lacions o dins els seus entorns virtuals i eines docents 
corporatives els codis de conducta que els hi siguin d’aplicació. 

 
3. Aquesta clàusula de confidencialitat estarà vigent durant tot el període de vigència del 
present conveni i es mantindrà vigent fins i tot després de l'extinció d'aquest, qualsevol que 
sigui la seva causa. 

 
Catorzena. Incorporació i desvinculació d’universitats 

 
La desvinculació d’una de les universitats participants. o l’acord de les universitats signants 
d’aquest conveni per a la incorporació d’una de nova, comportarà l’extinció del màster i una 
nova verificació del mateix, en la memòria del qual es determinaran les condicions del nou 
màster. En qualsevol cas, es garantirà als estudiants matriculats la possibilitat de finalitzar els 
estudis de conformitat amb el que s’estableix a la memòria. 

 
Quinzena. Entrada en vigor i durada 

 
Aquest conveni entra en vigor en el moment de la darrera signatura electrònica i té una durada 
de quatre [4] anys. En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst en l’apartat 
anterior, les parts poden acordar per escrit la pròrroga del conveni per un període de 4 anys 
addicionals. 

 
Setzena. Causes de resolució 

 
Aquest conveni es pot extingir pel compliment de les actuacions que en constitueixen l’objecte 
o perquè s’ha incorregut en causa de resolució. Són causes de resolució: 

 
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la 

pròrroga. 
b) L’acord unànime de tots els signants. 
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c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun dels 

signants. 

 
En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment 
perquè compleixi en un termini determinat les obligacions o els compromisos que es 
considerin no complerts. Aquest requeriment s’ha de comunicar al responsable del 
mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i a l’altra part 
signant. 

 
Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment persisteix, la 
part que el va adreçar ha de notificar a les parts signants la concurrència de la causa 
de resolució i el conveni s’entén resolt. Si el conveni s’extingeix per aquesta causa, les 
parts que es considerin lesionades poden demanar una indemnització a les altres parts 
incumplidores per danys i perjudicis. 

 
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
e) Per decisió unilateral de qualsevol de les parts comunicada per escrit amb tres mesos 

d’antelació a la data de la seva resolució. 
f) Per qualsevol causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres lleis. 

 
En tots els casos s’han de finalitzar totes les tasques i els compromisos previstos en el 
moment de l’extinció del present conveni. 

 
Dissetena. Jurisdicció 

 
1. Les parts expressem el compromís de complir les obligacions respectives de bona fe i de dur 
a terme totes les negociacions que siguin necessàries per a l’acompliment d’aquest conveni a 
satisfacció de les dues universitats. 

 
2. Les parts acordem que qualsevol controvèrsia que es derivi de la interpretació, el compliment 
o l’execució dels acords d’aquest conveni s’ha de resoldre, de mutu acord, per mitjà de la 
comissió de seguiment prevista a la clàusula tercera. La comissió disposa d’un termini de trenta 
dies per arribar a un acord. En supòsit de litigi entre les parts, discrepància o reclamació que 
resulti de l’execució o interpretació del present conveni, les parts ens comprometem a 
resoldre-ho, sempre que sigui possible, de manera amistosa. En cas contrari, és competència 
dels jutjats i tribunals de Barcelona competents. 

 
3. Les parts acordem que, a efecte de notificacions, s’estableixen els domicilis socials de les 
universitats signatàries. 
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Divuitena. Modificació del conveni 

Qualsevol canvi que modifiqui el que s’ha establert en aquest conveni ha de ser ratificat de 
mutu acord per totes les parts abans que comenci el curs acadèmic en què es vulguin introduir 
les possibles modificacions. 

I, en prova de conformitat i per la deguda constància de tot el que s’ha convingut, ambdues 
parts signen electrònicament aquest document. 

Josep Anton 
Planell Estany - 

Firmado digitalmente por Josep Anton Planell 
Estany -  
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, 
o=Fundació Universitat Oberta de Catalunya, 
2.5.4.97=VATES-, ou=Treballador públic de 
nivell mig, sn=Planell Estany -  
givenName=Josep Anton, 
serialNumber=IDCES- cn=Josep Anton Planell 
Estany - Fecha: 2022.03.22 09:22:48 +01'00' 

Signat digitalment per: 

Joan Guàrdia Olmos 
Rector 

Signat digitalment per 
JOAN GUARDIA (R: 
Q0818001J) 
Data: 2022.04.11 
10:19:53 +02'00' 

Sr. Josep A. Planell Sr. Joan Guàrdia Olmos 
Rector Magnífic Rector Magnífic 
de la Universitat Oberta de Catalunya de la Universitat de Barcelona 
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ANNEX 1 

Estructura del pla d’estudis del Màster universitari en Bioinformàtica i Bioestadística 
 

a. Crèdits i assignatures 
 

Nom Matèria Tipologia 
Matèria 

(1) 

Modalitat 
Matèria 

(2) 

ECTS ECTS/ Universitats 
UOC UB 

Software per a l’Anàlisi de Dades OB O 5 5  

Genòmica Computacional OB O 5 5  

Inferència Estadística OB O 5  5 
Regressió, Models i Mètodes OB O 5  5 
Anàlisi de Dades Òmiques OB O 5  5 
Programació per a la Bioinformàtica OB O 5 5  

Biologia Estructural OP O 5 5  

Eines informàtiques per a la bioinformàtica OP O 5 5  

Biologia Molecular OP O 5 5  

Anàlisis de 
Longitudinals 

Supervivència i de Dades OP O 
5 5 

 

Disseny i Anàlisis d’Experiments OP O 5  5 
Anàlisis Multivariant OP O 5  5 
Machine Learning OP O 5 5  

Aplicacions i tendències del sector OP O 5 5  

Pràctiques en empresa OP O 5 5  

Treball Final de Máster TFM O 15 13,5 1,5 

 
TOTAL 

 
63,5 

 
26,5 

 
b. Càrrega docent per universitat i de distribució dels ingressos per crèdits docents 

 
Universitat OB OPT TFM 

Nº crèdits 
Total 

% del total 

UOC 15 35 13.5 63,5 70,6% 

UB 15 10 1.5 26,5 29,4% 

Total 30 45 15 90 100% 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N O V A C I Ó D E L C O N V E N I E S P E C Í F I C D E C O L · L A B O R A C I Ó 
I N T E R U N I V E R S I T À R I A 

 
 

S I G N A T E N T R E 
 
 

L A U N I V E R S I T A T O B E R T A D E C A T A L U N Y A 
 
 

I 
 
 

L A U N I V E R S I T A T D E B A R C E L O N A 
 

P E R A L A R E A L I T Z A C I Ó C O N J U N T A D E L M À S T E R 
U N I V E R S I T A R I D E B I O I N F O R M À T I C A I B I O E S T A D Í S T I C A 
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PARTS 
 
 

D’una part, el Sr. Josep A. Planell, Rector Magnífic de la Universitat Oberta de Catalunya (en 
endavant, «UOC»), amb domicili social a Barcelona, avinguda del Tibidabo, 39-43, en nom i 
representació d’aquesta universitat, que actua a l’empara de l’acord de renovació de càrrec pres 
pel Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (en endavant, «FUOC») en 
data 23 d’octubre de 2019, ratificat per l’acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 21 
d’abril de 2020, i d’acord amb els poders atorgats davant el Sr. Francisco Armas Omedes, notari 
de Barcelona, segons l’escriptura pública amb número de protocol 1067, el 16 d’abril de 2013. La 
FUOC és titular de la Universitat Oberta de Catalunya, reconeguda per la Llei 31/1995, de 6 d’abril, 
de reconeixement de la Universitat Oberta de Catalunya. 

 
De l’altra part, el Sr. Joan Guàrdia Olmos, Rector Magnífic de la Universitat de Barcelona (en 
endavant, «UB»), amb domicili social a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, en nom i 
representació d’aquesta Universitat, nomenat per Decret 154/2020, de 29 de desembre (DOGC 
núm. 8307- 31.12.2020), en virtut de les competències que li atribueix l’article 73 del Decret 
246/2003, de 8 d'octubre, pel qual s'aprova l'Estatut de la Universitat de Barcelona (DOGC núm. 
3993 - 22/10/2003). 

 
Les parts, que actuen en exercici dels càrrecs respectius, declaren i manifesten que intervenen en 
aquest acord amb la capacitat legal necessària i la competència suficient per a subscriure’l. 

 
 
 

EXPOSICIÓ 
 
 

I. En data 11 d’abril de 2022, la UOC i la UB van formalitzar un conveni específic amb 
l’objecte d’establir les condicions de la col·laboració entre les universitats signants per a 
donar continuïtat a la realització i l’organització del Màster universitari de Bioinformàtica i 
Bioestadística, que s’imparteix des del curs 2015-16 fins a l’actualitat. 

 
II. Els efectes del conveni específic enunciat anteriorment es van iniciar l’11 d’abril de 2022 i 

s’acaben el dia 11 d’abril de 2026. 
 

III. Les parts estan d’acord a modificar el conveni específic, amb la finalitat de continuar amb 
la cooperació que hi ha entre ambdues parts i que l’acord escrit s’ajusti a les necessitats 
que s’esdevinguin. 

 
IV. La novació esmentada s’ha de regir per les mateixes clàusules que les previstes en el 

conveni específic subscrit en data 11 d’abril de 2022, excepte les que es modifiquen a 
continuació. 
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CLÀUSULES 
 

1. Objecte 
 

L’objecte d’aquest document és modificar el que estableix l’annex 1 del conveni específic que les 
parts van subscriure el dia 11 de novembre de 2022. 

 
2. Nova redacció 

 
Que l’annex 1, en què s’indicava el següent: 

 
a. Crèdits i assignatures 

 
Nom Matèria Tipologia 

Matèria 
(1) 

Modalitat 
Matèria 

(2) 

ECTS ECTS/ 
Universitats 

UOC UB 

Software per a l’Anàlisi de Dades OB O 5 5  

Genòmica Computacional OB O 5 5  

Inferència Estadística OB O 5  5 
Regressió, Models i Mètodes OB O 5  5 
Anàlisi de Dades Òmiques OB O 5  5 
Programació per a la Bioinformàtica OB O 5 5  

Biologia Estructural OP O 5 5  

Eines informàtiques per a la bioinformàtica OP O 5 5  

Biologia Molecular OP O 5 5  

Anàlisis de Supervivència i de Dades Longitudinals OP O 5 5  

Disseny i Anàlisis d’Experiments OP O 5  5 
Anàlisis Multivariant OP O 5  5 
Machine Learning OP O 5 5  

Aplicacions i tendències del sector OP O 5 5  

Pràctiques en empresa OP O 5 5  

Treball Final de Máster TFM O 15 13,5 1,5 
 

TOTAL 
 

63,5 
 

26,5 

 
b. Càrrega docent per universitat i de distribució dels ingressos per crèdits docents 

 
Universitat OB OPT TFM Nº crèdits Total % del total 

UOC 15 35 13.5 63,5 70,6% 

UB 15 10 1.5 26,5 29,4% 

Total 30 45 15 90 100% 
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Queda redactada de la forma següent, per l’eliminació de l’assignatura optativa “Aplicacions i 
tendències del sector”: 

 
 

a.   Crèdits i assignatures 
 

Nom Matèria Tipologia 
Matèria 

(1) 

Modalitat 
Matèria 

(2) 

ECTS ECTS/ 
Universitats 

UOC UB 

Software per a l’Anàlisi de Dades OB O 5 5  

Genòmica Computacional OB O 5 5  

Inferència Estadística OB O 5  5 
Regressió, Models i Mètodes OB O 5  5 
Anàlisi de Dades Òmiques OB O 5  5 
Programació per a la Bioinformàtica OB O 5 5  

Biologia Estructural OP O 5 5  

Eines informàtiques per a la bioinformàtica OP O 5 5  

Biologia Molecular OP O 5 5  

Anàlisis de Supervivència i de Dades Longitudinals OP O 5 5  

Disseny i Anàlisis d’Experiments OP O 5  5 
Anàlisis Multivariant OP O 5  5 
Machine Learning OP O 5 5  

Pràctiques en empresa OP O 5 5  

Treball Final de Máster TFM O 15 13,5 1,5 
 

TOTAL 
 

58,5 
 

26,5 

 
b. Càrrega docent per universitat i de distribució dels ingressos per crèdits docents 

 
Universitat OB OPT TFM Nº crèdits Total % del total 

UOC 15 30 13.5 58,5 68,82% 

UB 15 10 1.5 26,5 31,18% 

Total 30 40 15 85 100% 

 
 

3. Entrada en vigor i durada 
 

La novació esmentada no comporta cap modificació en la durada de la col·laboració establerta en 
el conveni específic, subscrit per les parts en data 11 d’abril de 2022. 

 
El present document tindrà efectes a partir del curs 2022-2023 inclòs. 
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4. Règim jurídic

El conveni específic signat en data 11 d’abril de 2022 es regirà per allò que s’estableix en el 
document indicat, excepte el que s’hagi modificat en aquest document de novació. 

Les parts acorden que, a l’efecte de les notificacions, s’estableixin els domicilis socials d’ambdues 
institucions. 

I, en prova de conformitat i perquè quedi constància de tot el que s’ha convingut, ambdues parts 
signen electrònicament aquest document a la data consignada a la darrera signatura digital. 

Josep Anton 
Signat digitalment per: 

Joan Guàrdia Olmos 
Rector 

36952122T (TCAT) 

Firmado digitalmente por Josep Anton Planell 
Estany - (TCAT) 
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=Fundació 
Universitat Oberta de Catalunya, 
2.5.4.97=VATES- , ou=Treballador públic de nivell 
mig, 
sginv=PenlaNnaelml Ee=sJtoansyep -  A,

serialNumber=IDCES-, cn=Josep Anton Planell 
Estany - TCAT) 
Fecha: 2023.01.26 11:16:24 +01'00' 

Signat digitalment per 
JOAN GUARDIA (R: 
Q0818001J) Data: 
2023.01.30 
11:13:52 +01'00' 

Sr. Josep A. Planell Estany 
Rector Magnífic 

de la Universitat Oberta de Catalunya 

Sr. Joan Guàrdia Olmos 
Rector Magnífic 

de la Universitat de Barcelona 

Planell Estany - DNI 
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