CONVENI D’ADSCRIPCIÓ I COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I
L'ESCOLA UNIVERSITARIA D'HOTELERIA I TURISME CETT-UB
REUNITS
D’una part, el Sr. Joan Guàrdia Olmos, Rector Magnífic de la Universitat de Barcelona en virtut
del nomenament per Decret 154/2020, de 29 de desembre de 2020 (DOGC núm. 8307, de 31 de
desembre de 2020), com a representant legal d’aquesta institució, amb domiciliació a Gran Via
de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona, en virtut de les competències que estan previstes
en l’Estatut de la Universitat de Barcelona aprovat per Decret 246/2003, de 8 d’octubre (DOGC
núm. 3993, de 22 d’octubre),
I d'altra part, la Dra. Maria Abellanet i Meya, en la seva condició de Consellera Delegada d'
"Estudis d' Hoteleria i Turisme CETT, S.A.", amb domicili a Barcelona Avinguda Can Marcet 36 38, que actua en nom i representació d'aquesta entitat, segons escriptura de nomenament de
càrrec atorgada davant el Notari de Barcelona José Vicente Torres Montero, el dia 5 d'abril de
2019 amb el número de protocol 1.063.
Reconeixent-se ambdues parts la representació i la capacitat necessàries per a l’atorgament
d'aquest conveni,

EXPOSEN
I.

II.

III.

IV.

V.

Que la UB és una institució de dret públic dedicada a la prestació del servei públic
d’educació, investigació i transferència del coneixement, mitjançant la docència, la
recerca i l’estudi.
Que, l'entitat CETT (actualment anomenada Estudis d'Hoteleria i Turisme CETT, S.A.)
venia impartint des de l'any 1969 activitats docents dedicades principalment a la
formació de Tècnics en Turisme, així com altres activitats d'ensenyaments,
assessorament i investigació relacionades amb l'activitat turística en general.
Que el Consorci Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme de Barcelona venia
desenvolupant des de l'any 1991 unes activitats docents teòriques i practiques de
caràcter universitari en Gestió Hotelera, mitjançant la impartició d'un títol propi de la
Universitat de Barcelona en el marc d'una relació d'adscripció a aquesta Universitat.
Que, el 10 de març de 1997 el Consorci Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme de
Barcelona i l'entitat CETT varen signar un contracte marc per a la creació d'una Escola
Universitària per impartir en exclusivitat els ensenyaments de Diplomat en Turisme.
Que, mitjançant aquest acord neix l'Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT, (en
endavant EUHT CETT-UB) adscrita a la Universitat de Barcelona i amb seu a I' Avinguda
de Can Marcet 36-38 de Barcelona, amb l'activitat principal de impartir en exclusivitat
el títol universitari oficial de Diplomat en Turisme conforme al pla d'estudis aprovat pel
Reial Decret 604/1996, de 15 d'abril o de qualsevol altra titulació universitària que en el
futur pogués substituir-la. lgualment, com a conseqüència de l'acord, el Consorci Escola
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Universitària d'Hoteleria i Turisme de Barcelona deixa d'oferir el seu títol propi de la
Universitat de Barcelona anomenat Graduat en Gestió d' Activitats Hoteleres.
Que el 12 de juny de 1997, la Universitat de Barcelona i l'EUHT CETT-UB signen el
conveni d'adscripció i col·laboració acadèmica pel qual es regulen les relacions entre
ambdues institucions.
Que posteriorment, la Universitat de Barcelona i CETT formalitzen diversos acords i
convenis amb la finalitat d'ampliar, actualitzar i millorar programes de col·laboració
acadèmica, potenciar la recerca, impulsar la col·laboració institucional i la formació
turística, entre d' altres.
Que el 29 de maig de 2014, ambdues entitats signen un nou conveni d’adscripció i
col·laboració acadèmica vigent fins a la data d’avui.
Que "Estudis d'Hoteleria i Turisme CETT S.A" ostenta la titularitat jurídica de l'EUHT
CETT-UB en virtut del Contracte Marc per a la creació de l'Escola Universitària de 10 de
març de 1997.
Que l’article 11 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats,
modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, així com la Llei 1/2003, de 19 de
febrer, d’universitats de Catalunya, preveuen que les universitats públiques puguin
adscriure, mitjançant conveni, centres docents de titularitat pública o privada per
impartir estudis conduents a l’obtenció de títols de caràcter oficial i validesa en tot el
territori nacional, a proposta del consell de govern de la universitat, amb l’informe
favorable del consell social”
Que és voluntat d’ambdues parts continuar amb la col·laboració en els termes establerts
en aquest conveni.

D’acord amb tot el que s’ha exposat i el que preveu el Decret 390/1996, de 2 de desembre, de
regulació del règim d’adscripció a universitats públiques de centres docents d’ensenyament
superior, ambdues parts subscrivim aquest conveni d’adscripció i col·laboració acadèmica que
es regeix per les següents

CLÀUSULES
Primera. Objecte del conveni
L'objecte d'aquest conveni és actualitzar les condicions d'adscripció a la Universitat de Barcelona
de l'EUHT CETT-UB així com la col·laboració acadèmica per impartir ensenyaments de nivell de
Grau , Postgrau, Programes de Doctorat i Ensenyaments de Títol Propi de la Universitat de
Barcelona, dins de l'especialitat de turisme l'hoteleria, gastronomia i cuina.
Les relacions entre l'EUHT CETT i la Universitat de Barcelona queden regulades per aquest
conveni de col·laboració, subscrit conjuntament entre el Rector de la Universitat de Barcelona i
el titular de l'EUHT CETT-UB i, subsidiàriament, per les normes esmentades en l'acorden.

Segona. Règim jurídic
Com a centre d’ensenyament superior adscrit a la UB, l’EUHT CETT-UB es regeix per la Llei
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de
12 d’abril; per la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya; pel Decret 390/1996,
de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a universitats públiques de centres
docents d’ensenyament superior; pel decret 76/2007, de 27 de març pel qual es crea i regula el
Registre de Centres i Estudis Universitaris de Catalunya; per l’Estatut de la Universitat de
Barcelona aprovat pel Decret 246/2003, de 8 d’octubre, i per qualsevol altra disposició de
l’administració educativa que desenvolupi la normativa anterior, per les normatives de la UB i
per aquest conveni.

Tercera. Òrgans de govern del centre
L'administració econòmica de l'EUHT CETT-UB correspon al Consell d' Administració del CETT,
que actuaria com a òrgan col·legiat a efectes econòmics i d'aprovació del pressupost, d'acord
amb la Junta de Govern del Centre, que tindria assignades la resta de funcions, acadèmiques i
institucionals, en compliment de la normativa de Centres Adscrits de la Universitat de Barcelona
i del Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del regim d'adscripció a universitats
públiques de centres docents d'ensenyament superior.
L'EUHT CETT-UB ha de disposar d’un reglament d’organització i funcionament que ha d’elaborar
el seu titular, aprovat per l’òrgan de govern de la Societat, i autoritzat per la Universitat de
Barcelona i per la Junta de Govern de l'EUHT CETT-UB. Qualsevol modificació del Reglament
haurà de seguir el mateix procés.
En qualsevol cas, l'EUHT CETT-UB disposarà, com a mínim, dels òrgans de govern següents:
a. Director del Centre, a qui correspon la gestió ordinària i l'administració del
Centre.
b. Òrgan col·legiat de govern (Consell d' Administració)
c. Responsable acadèmic per a cadascun dels ensenyaments oficials que
s'imparteixin, equivalent als caps d'estudis de la UB quant a les funcions.
El Consell d' Administració del CETT és l’òrgan col·legiat de l'EUHT CETT-UB i portarà a terme les
funcions que li assigni la legislació vigent, els Estatuts de la Universitat de Barcelona i el
Reglament de l'EUHT CETT-UB.
La Junta de Govern és l’òrgan delegat del Consell Administració pel govern acadèmic de l'EUHT
CETT-UB, l'han d'integrar un màxim de quinze membres, el 20% dels quals seran nomenats pel
Rector de la UB i entre els quals hi ha el delegat de la UB a l'EUHT.
Serà presidit tal i com determini el Reglament de Centre.
El Director de l'Escola tindrà la condició de vocal nat de la Junta de Govern.

La Junta de Govern portarà a terme les funcions assignades en el Reglament del Centre i es
reunirà al menys un cop l'any, i totes les vegades que sigui necessari a proposta del President/a
o de la tercera part des seus membres. De cada sessió en serà aixecada l'acta corresponent que
serà signada pel Secretari/a amb el Vist-i-plau del President/a.
Els càrrecs tindran una durada de quatre anys sense perjudici de la seva possible reelecció.

Quarta. El delegat de la UB
El delegat de la UB a l'EUHT CETT-UB el nomena el rector d’entre el professorat doctor amb
vinculació permanent a la UB, i esdevé membre nat de l’òrgan de govern del centre.
El delegat exerceix les funcions al centre per delegació del rector i la seva missió principal és
garantir l’adequació de l’activitat acadèmica i docent del centre a la normativa vigent i als índexs
de qualitat de la UB, així com mantenir la relació permanent entre l'EUHT CETT-UB i la UB, que
es vehicula de manera ordinària a través del vicerectorat responsable dels centres adscrits.
En l’exercici d’aquestes funcions, correspon al delegat:
a. Verificar els criteris d’accés dels estudiants als ensenyaments oficials del centre.
b. Verificar que la plantilla docent sigui l’adequada a les titulacions impartides i
tramitar la venia docendi quan sigui necessari.
c. Emetre un informe anual sobre les activitats i les tasques docents del centre.
Aquest informe es presenta al departament competent de la Generalitat de
Catalunya en matèria d’universitats amb el vist i plau del rector de la UB.
d. Visar les actes de qualificacions de les assignatures del pla d’estudis i signar les
certificacions acadèmiques.
e. Totes les altres funcions que expressament li atribueixin la normativa vigent,
l’Estatut de la UB i el Reglament del Centre.

Cinquena. El director de l’EUHT CETT-UB
El Director de I’EUHT CETT-UB serà nomenat pel Rector de la Universitat, a proposta del titular,
previ l’acord del consell d’administració i quedarà vinculat laboralment a l’Escola.
El Director de l’EUHT CETT-UB haurà de tenir Ia mateixa titulació que el Director d’un centre
universitari homòleg. Tindrà la consideració de vocal nat de la Junta de Govern.
Són funcions del Director les que expressament quedin recollides en el Reglament del Centre.

Sisena. El pla d’estudis i els estudiants
El centre organitza els estudis conduents als títols que consten en l’annex 1 d’acord amb les
directrius i normatives pròpies de la UB i el pla d’estudis aprovat pel Consell de Govern de la UB,
i s’han seguit els processos de verificació i autorització que determina la normativa vigent.
El nombre de places de nou accés l’aproven els òrgans competents de la UB dins la seva
programació universitària que haurà de ser aprovada per la Junta del Consell Interuniversitari
de Catalunya.
El centre s’ha d’ajustar a la normativa vigent general, i a la normativa específica de la UB en
matèria d’accés, avaluació, permanència i drets i deures dels estudiants de centres adscrits.
Com a contrapartida al pagament de la taxa per serveis específics i de suport a l’aprenentatge,
els estudiants han de tenir dret a accedir als recursos bibliogràfics i documentals de la UB
(ordinadors, préstec bibliotecari i préstec interbibliotecari). Aquesta taxa no dona dret a l’accés
remot.

Setena. El professorat i altre personal
El professorat de l'EUHT CETT-UB el selecciona i contracta el director del centre d’acord amb les
seves pròpies normes de selecció i el reglament del centre, i d’acord amb el que estableix la
legislació vigent, garantint en qualsevol cas la publicitat del procés i la participació del delegat
de la UB.
El centre ha de garantir que el professorat contractat disposa de la titulació i els requeriments
que exigeix la legislació vigent i, llevat que el delegat del rector es manifesti en sentit contrari,
es considera que qui superi el procés de selecció corresponent, té atorgada l’autorització del
rector (venia docendi) per impartir docència al centre. Aquest tràmit haurà de ser actualitzat
anualment per comunicar les altes i/o les baixes produïdes respecte a la situació del curs
anterior. Les dades de professorat hauran d’indicar la dedicació (temps complet o parcial), la
titulació i la situació respecte a l’acreditació.
Les condicions laborals del professorat i altre personal del centre es regeixen pel que determini
l'EUHT CETT-UB i no suposa cap tipus de vinculació laboral amb la UB.
El professorat del centre adscrit ha de poder accedir als recursos digitals del CRAI, sempre que
hagi obtingut la venia docendi. Per obtenir aquest accés, les persones interessades han de fer la
sol·licitud corresponent i comprometre’s a fer un bon ús dels recursos. El delegat del rector
tramet les sol·licituds dels professors al vicerectorat responsable dels centres adscrits per tal
que gestioni les peticions.

D’altra banda, el professorat amb venia docendi també pot fer ús de l’aplicació Currícula de la
UB. Per fer-ho, ha de fer la sol·licitud corresponent d’acord amb el procediment general
establert.

Vuitena. Mecanismes de supervisió docent
El delegat del rector al centre és l’encarregat de supervisar la docència impartida. Per exercir
aquesta funció, el centre li ha de facilitar tota la informació que sigui necessària.
El delegat ha d’elaborar un informe anual de les tasques docents del centre.
D’acord amb els processos i el sistema de qualitat propi de la UB, el centre ha de participar en
els processos d’avaluació de la qualitat establerts en el sistema universitari.

Novena. Mecanismes de coordinació
La gestió administrativa dels expedients dels estudiants es duu a terme al centre, que custodia
les actes de qualificació que signen el professor responsable de l’assignatura i el delegat de la
UB.
Els títols dels ensenyaments que consten en l’annex 1 els expedeix la UB, prèvia sol·licitud de
l’estudiant al centre, que l’ha de tramitar a la unitat administrativa de la UB que correspongui.
El centre pot sol·licitar formar part de la xarxa de biblioteques de la UB, seguint els procediments
i les directrius propis de la UB.
El centre pot establir convenis de col·laboració amb altres entitats per tal d’impartir docència
sempre que tingui la autorització del vicerector responsable dels centres adscrits.
El centre pot establir convenis de col·laboració amb altres entitats per fer recerca i transferència.
Quan es facin aquests acords, el centre ho ha de comunicar al vicerectorat responsable dels
centres adscrits.
L’adscripció del centre a la UB s’ha de fer constar en tota la documentació, textos i anuncis del
centre, que pot fer ús del logotip de la UB per a tot el que s’estableix en aquest conveni.
La UB inclourà a l’EUHT CETT-UB en totes les divulgacions formatives que realitzi sota qualsevol
suport i contemplarà igualment al Campus CETT dins de les seves opcions formatives, vinculantho al Campus Mundet.
La UB gaudirà de serveis i condicions especials oferts per part de la entitat titular, a les
instal·lacions de la Residència Universitària Àgora Barcelona, Hotel Alimara i Barcelona
Academic Services.
Ambdues parts declarem complir el que s’estableix en la normativa de protecció de dades de
caràcter personal i ens comprometem a adoptar les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu

que esdevinguin necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar-ne l’alteració, la
pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

Desena.- De la gestió administrativa i acadèmica
L'EUHT CETT-UB realitzarà la gestió administrativa dels expedients dels alumnes.
La tramitació administrativa per a l'obtenció de la titulació acadèmica dels alumnes es
gestionarà des de l'EUHT CETT-UB i es trametrà a la Universitat acompanyada dels certificats
acadèmics oficials -subscrits pel Director de l'Escola, el Secretari i el Delegat de la Universitat- i
de les copies dels expedients acadèmics de cada alumne. La Universitat conservarà aquesta
documentació a l'efecte d'expedició del títol.
Per a cada curs acadèmic, els estudiants de l'EUHT CETT-UB abonaran a la Universitat els imports
establerts en concepte de tutela acadèmica que fixa la Generalitat de Catalunya mitjançant
Decret per a cada curs acadèmic.
En relació amb la gestió acadèmica, l'EUHT CETT-UB quedarà supeditada a les directrius de la
Universitat.
La Universitat, mitjançant l'Escola d’Idiomes Moderns (EIM) participarà amb l'EUHT CETT-UB en
la realització i correcció de proves d'acreditació de nivell d'angles segons l'establert en el conveni
de col·laboració signat el dia 1 de setembre de 2012.

Onzena. De la recerca
L' EUHT CETT-UB es compromet a fomentar la recerca entre el seu personal acadèmic dins dels
seus àmbits de coneixement, potenciant línies de investigació. Igualment podrà fomentar
accions de recerca amb col·laboració amb altres centres adscrits i amb la pròpia Universitat.
La UB i l'EUHT CETT-UB es comprometen a reconèixer internament i als efectes de dedicació que
fixi la normativa vigent la participació del seu professorat en equips d'investigació liderats o sota
l'aixopluc de l'altra institució, mitjançant la realització del tràmit específic adient. La participació
del professorat de l'EUHT CETT-UB i la seva dedicació docent en equips investigadors de la UB
es considerarà com si ho fos a la pròpia EUHT CETT-UB als efectes laborals oportuns.

Dotzena. El règim econòmic
El Consell d'administració del CETT és el responsable d'elaborar i aprovar anualment el
pressupost de l'EUHT CETT-UB, que ha de ser equilibrat en els seus ingressos i despeses, actuant
a aquests efectes com a òrgan col·legiat, d'acord amb la Junta de Govern de l'Escola. Un cop
aprovat el pressupost es trametrà a la Gerència de la UB.

El pressupost ha de preveure una partida suficient per abonar a la UB el percentatge dels preus
per crèdit que anualment determina el Decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen
els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.
Per a la resta de conceptes que calgui abonar com ara expedició de títols despeses de matrícula
entre d’altres, el centre ha d’abonar el 100% del preu que s’estableixi en el Decret esmentat.
La liquidació dels conceptes anteriors a favor de la UB s’ha de dur a terme abans de finalitzar
cada curs acadèmic i d’acord amb els procediments i terminis establerts per la UB. Aquesta
liquidació s’ha de presentar a la Gerència de la UB perquè la validi.
En el cas de títols propis, el 12% del preu de la matrícula s’ingressarà a la Universitat en concepte
de taxa, tal i com esta acordat en el Conveni de col·laboració entre ambdues parts el 27 de juliol
de 2004.
Per tal de poder fer ús dels serveis de suport a la docència i a la recerca, el centre ha d’abonar a
la UB segons normativa vigent.

Tretzena. Protecció de dades
a. Tractament de les dades personals de les persones representants de les parts signatàries:
Els responsables del tractament de les dades personals recollides en el present conveni són
cadascuna de les parts signatàries. En concret, pel que fa a la Universitat de Barcelona, el
responsable del tractament és la Secretaria General. Les dades de contacte dels responsables
dels tractament són les que figuren a l’encapçalament. La finalitat del tractament de les dades
personals és la gestió, seguiment i execució del present conveni. La base jurídica per al
tractament de les dades personals és el compliment d’una missió realitzada en interès públic
(en el cas de la UB) i la satisfacció d’un interès legítim (en el cas del Centre adscrit).
Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual
han estat recollides i per determinar les possibles responsabilitats que se’n poguessin derivar.
No es preveu la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal.
Les persones titulars de les dades tenen dret accedir-hi, sol·licitar-ne la rectificació, la supressió,
l’oposició, la portabilitat o la limitació, mitjançant un escrit adreçat al responsable del
tractament, a les adreces indicades en l’encapçalament d’aquest conveni. Si consideren que els
seus drets no s’han atès adequadament poden comunicar-ho als delegats de protecció de dades
de cadascuna de les parts:



UB: Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona, o protecciodedades@ub.edu
EUHT-CETT: Can Marcet 36-38, 08035 Barcelona, o cett@cett.cat

També poden presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
(en el cas de la UB) i davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (en el cas del Centre
adscrit).

b. Tractaments de dades personals derivats de l’execució del present Conveni:
Amb motiu de l’execució del present Conveni de col·laboració, les parts hauran de tractar dades
personals. En concret, el Centre adscrit haurà de comunicar a la UB les dades personals
necessàries de les persones afectades en els següents casos:
a) Respecte dels estudiants:
i) Per tal de visar les actes de qualificació de les assignatures del pla d’estudis.
ii) Per tal de signar les certificacions acadèmiques.
iii) Per tal que els estudiants puguin accedir als recursos bibliogràfics i documentals de
la UB en els termes corresponents.
iv) Per tal d’expedir el corresponent títol.
b) Respecte del professorat:
i) Per tal que es pugui participar en els procediments de selecció de personal docent.
ii) Per tal que el professorat pugui accedir als recursos digitals del CRAI quan ho
sol·liciti.
iii) Per tal que el professorat pugui accedir a l’aplicació Currícula quan ho sol·liciti.
A l’efecte de donar compliment als arts. 6 i 13 del Reglament General de Protecció de Dades
(RGPD), el Centre adscrit haurà de disposar de la corresponent base jurídica de l’art. 6 de l’RGPD
que faci lícita la comunicació de dades personals, i haurà d’informar a les parts afectades que la
UB serà la destinatària de les dades personals en els casos anteriors.
A l’efecte de donar compliment a l’art. 14 de l’RGPD, el Centre adscrit es compromet a facilitar
la informació relativa als tractaments de les dades comunicades a la UB en els corresponents
formularis d’acord amb el següent:

Formulari
Formulari
estudiants

Informació respecte el tractament de
dades personals
de

matrícula

dels Annex 2 (Apartat A)

Formulari de sol·licitud d’expedició Annex 2 (Apartat B)
del títol
Formulari
de
sol·licitud
de Annex 2 (Apartat C)
participació en el procediment de
selecció de professorat

En virtut de l’art. 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, el Centre adscrit podrà facilitar en el formulari la
informació de l’Annex que indica el precepte esmentat, sempre que també faciliti una adreça
electrònica o un altre mitja que permeti accedir de forma senzilla i immediata a la resta
d’informació.

Catorzena. Comissió de Seguiment
Es crearà una Comissió de Seguiment que estarà formada per 2 membres a designar per la
Universitat de Barcelona i 2 membres a designar per , l'EUHT CETT-UB.
Aquesta Comissió avaluarà i coordinarà les activitats i les relacions que afectin les dues
institucions, vetllarà pel correcte desenvolupament del contingut del conveni.

Quinzena. Vigència del conveni
La durada d’aquest conveni d’adscripció i col·laboració és d’1 any a comptar des de la seva
signatura.
Amb una antelació mínima de 3 mesos a la finalització d’aquest termini, els signants d’aquest
conveni podran acordar unànimement i de forma expressa la seva pròrroga per un període d’1
any addicional o la seva extinció.

Setzena. Modificació del conveni
Aquest conveni constitueix l’acord complet de les parts en relació amb el seu objecte, i només
podrà ser modificat per escrit, previ acord de les parts.

Dissetena. Causes d’extinció del conveni
Les causes de desadscripció del centre son les recollides en el Decret 390/1996, de 2 de
desembre i, en conseqüència, d’extinció del present conveni:
a) El transcurs de la vigència d’aquest acord.
b) El mutu acord entre les parts abans de finalitzar el termini establert.
c) La impossibilitat sobrevinguda legal o material de donar compliment a l’objecte
d’aquest conveni.
d) L’incompliment greu i reiterat de qualsevol de les dues parts d’alguna de les
estipulacions essencials del conveni.
En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un
requeriment per tal que compleixi amb les seves obligacions. Aquest requeriment serà
comunicat a la Comissió de Seguiment.
Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persistís l’incompliment, s’entendrà
resolt el conveni. La resolució del conveni per aquesta causa donarà lloc a la
indemnització dels prejudicis causats, d’acord amb els criteris que es determinin per la
Comissió de Seguiment.
e) La denúncia d’una de les parts, comunicada a l’altra part de forma expressa i per escrit.
f) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
g) Qualsevol altra que contempli la normativa vigent d’aplicació

En tot cas, independentment de la causa d’extinció, les parts han d’assegurar i garantir els drets
dels estudiants a finalitzar els estudis iniciats al centre i en les condicions acordades inicialment.

Divuitena. Qüestions litigioses
Les parts es comprometen a intentar resoldre amistosament qualsevol controvèrsia que pugui
sorgir en la interpretació o compliment d’aquest conveni, mitjançant la Comissió de Seguiment,
i si no fos possible aquest acord, es comprometen a sotmetre’s a mediació abans d’iniciar
qualsevol reclamació davant la jurisdicció que correspongui.

Dinovena. Transparència i accés a la informació pública
El conveni subscrit podrà ser posat a disposició dels ciutadans en el corresponent Portal de
Transparència en aplicació del que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
Transparència, Accés i Bon Govern i la resta de normativa de desenvolupament de la mateixa.
I en prova de conformitat, les parts signem aquest conveni en dos exemplars en el lloc i en la
data esmentats més avall.
Barcelona, 1 de març de 2021

Per la Universitat de Barcelona

46322931B
JOAN GUARDIA
(R: Q0818001J)
Joan Guàrdia Olmos
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ANNEX 1
Titulacions que s’imparteixen en , l'EUHT CETT-UB en el curs 2021-22

Titulació
Grau en Ciències Culinàries i Gastronòmiques
Grau en Negoci Digital i Innovació en Turisme
Grau en Turisme
Màster Universitari en Desenvolupament i Llançament de Projectes Turístics
Màster Universitari en Direcció d’Empreses Turístiques
Màster Universitari en Direcció Hotelera i de Restauració
Màster Universitari en Gastronomia Sostenible
Màster Universitari en Innovació en la Gestió Turística

ANNEX 2
Apartat A: Formulari de matrícula dels estudiants
Responsable

del Secretaria General de la Universitat de Barcelona

tractament

Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona
secretaria.general@ub.edu

Finalitat del tractament

Gestionar les actes de qualificacions, els certificats acadèmics i
l’accés als recursos bibliogràfics i documentals de la UB.

Origen i categories de Les dades identificatives i acadèmiques són comunicades a la UB
dades

pel Centre adscrit al qual us matriculeu.

Base jurídica

El compliment d’una missió realitzada en interès públic (Llei
Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats i Llei 1/2003,
de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya).

Termini de conservació Es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat
de les dades

per la qual van ser recollides i per determinar les possibles
responsabilitats que se’n poguessin derivar.

Destinataris

La destinatària de les dades és la mateixa universitat i, si n’hi ha,
els encarregats de tractament. No es preveu la cessió de dades a
cap altre tercer, tret que sigui obligació legal.

Drets de les persones

Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació, la
supressió, l’oposició, la portabilitat o la limitació, mitjançant un
escrit adreçat a la Secretaria General de la Universitat de
Barcelona per correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585,
08007

Barcelona),

o

per

correu

electrònic

(secretaria.general@ub.edu). Cal que hi adjunteu una fotocòpia
del DNI o d’un altre document vàlid que us identifiqui.
Delegat de protecció de Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament
dades

podeu comunicar-ho al delegat de protecció de dades de la
Universitat de Barcelona per correu postal (Gran Via de les Corts
Catalanes, 585, 08007 Barcelona) o per correu electrònic
(protecciodedades@ub.edu).

Autoritat de control

També podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades.

Apartat B: Formulari de sol·licitud d’expedició del títol
Responsable

del Secretaria General de la Universitat de Barcelona

tractament

Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona
secretaria.general@ub.edu

Finalitat del tractament

Gestionar l’expedició del títol.

Origen i categories de Les dades identificatives, dades de característiques personals i
dades

acadèmiques són comunicades a la UB pel Centre adscrit al qual
us matriculeu.

Base jurídica

El compliment d’una missió realitzada en interès públic (Llei
Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats i Llei 1/2003,
de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya).

Termini de conservació Es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat
de les dades

per la qual van ser recollides i per determinar les possibles
responsabilitats que se’n poguessin derivar.

Destinataris

La destinatària de les dades és la mateixa universitat i, si n’hi ha,
els encarregats de tractament. No es preveu la cessió de dades a
cap altre tercer, tret que sigui obligació legal.

Drets de les persones

Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació, la
supressió, l’oposició, la portabilitat o la limitació, mitjançant un
escrit adreçat a la Secretaria General de la Universitat de
Barcelona per correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585,
08007

Barcelona),

o

per

correu

electrònic

(secretaria.general@ub.edu). Cal que hi adjunteu una fotocòpia
del DNI o d’un altre document vàlid que us identifiqui.
Delegat de protecció de Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament
dades

podeu comunicar-ho al delegat de protecció de dades de la
Universitat de Barcelona per correu postal (Gran Via de les Corts

Catalanes, 585, 08007 Barcelona) o per correu electrònic
(protecciodedades@ub.edu).
Autoritat de control

També podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades.

Apartat C: Formulari de sol·licitud de participació en el procediment de selecció de professorat
Responsable

del Secretaria General de la Universitat de Barcelona

tractament

Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona
secretaria.general@ub.edu

Finalitat del tractament

Gestionar el procediment de selecció de professorat. Així mateix,
si ho sol·licita, gestionar l’accés als recursos digitals del CRAI de la
UB i l’accés a l’aplicació Currícula de la UB.

Origen i categories de Les dades identificatives, característiques personals, acadèmiques
dades

i professionals són comunicades a la UB pel Centre adscrit al qual
esteu vinculat.

Base jurídica

Pel que fa al procediment de selecció, la base jurídica és el
compliment d’una missió realitzada en interès públic (Llei Orgànica
6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats i Llei 1/2003, de 19 de
febrer, d’Universitats de Catalunya). Pel que fa a la resta, la base
jurídica és el consentiment, el qual pot ser revocat en qualsevol
moment sense que tingui efectes retroactius.

Termini de conservació Es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat
de les dades

per la qual van ser recollides i per determinar les possibles
responsabilitats que se’n poguessin derivar.

Destinataris

La destinatària de les dades és la mateixa universitat i, si n’hi ha,
els encarregats de tractament. No es preveu la cessió de dades a
cap altre tercer, tret que sigui obligació legal.

Drets de les persones

Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació, la
supressió, l’oposició, la portabilitat o la limitació, mitjançant un
escrit adreçat a la Secretaria General de la Universitat de
Barcelona per correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585,

08007

Barcelona),

o

per

correu

electrònic

(secretaria.general@ub.edu). Cal que hi adjunteu una fotocòpia
del DNI o d’un altre document vàlid que us identifiqui.
Delegat de protecció de Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament
dades

podeu comunicar-ho al delegat de protecció de dades de la
Universitat de Barcelona per correu postal (Gran Via de les Corts
Catalanes, 585, 08007 Barcelona) o per correu electrònic
(protecciodedades@ub.edu).

Autoritat de control

També podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades.

