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RESOLUCIÓ DEL CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ INTERUNIVERSITÀRIA SIGNAT 

ENTRE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA Y LA UNIVERSITAT OBERTA PER A LA 

REALITZACIÓ CONJUNTA DEL MÀSTER UNIVERSITARI EN HISTORIA CONTEMPORÀNIA 
 
 

Barcelona, 14 de setembre de 2020 
 
 

PARTS 
 
D’una part, el Dr. Joan Elias García, Rector Magnífic de la Universitat de Barcelona, (en endavant 
UB) en virtut del nomenament pel Decret 329/2016 de 13 de desembre (DOGC núm. 7267, de 15 
de desembre), com a representant legal d’aquesta institució 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. 7267, de 15 de desembre). 
 
D’altra part el Dr. 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 de l’esmentada universitat, que actua a l’empara de l’acord pres pel Patronat de la 
Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (en endavant, «FUOC») en data 11 de març de 
2013, ratificat per l’acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 19 de març de 2013, i d’acord 
amb els poders atorgats davant el notari de Barcelona Sr. Francisco Armas Omedes, segons 
escriptura pública amb número de protocol 1067, el 16 d’abril de 2013. La FUOC és titular de la 
UOC, reconeguda per la Llei 3/1995, de 6 d’abril, de reconeixement de la Universitat Oberta de 
Catalunya. 
 
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. El 4 de desembre de 2012, la UB i la UOC van signar un conveni interuniversitari específic 

amb l’objecte d’establir les condicions de la col·laboració entre ambdues universitats per a 
la realització i organització conjunta del Màster Oficial Universitari en Història 
Contemporània i Mon Actual.   

II. En data 10 de maig de 2013 les parts van signar una addenda al conveni de col·laboració 
esmentat amb l’objecte de modificar el nom del Màster al nom actual de Màster 
Interuniversitari en Història Contemporània i Mon Actual.  

III. Les parts acorden deixar d’oferir, a partir del curs acadèmic 2021/2022, el Màster Oficial 
Universitari en Història Contemporània i Mon Actual i iniciar el pla d’extinció definitiva del 
programa, de conformitat a allò establert a la corresponent memòria de verificació del 
màster. Per tant, el curs acadèmic 2020/2021 serà  l’últim  en el que estarà vigent el conveni 
interuniversitari. 

IV. És voluntat de les dues parts resoldre de mutu acord aquesta col·laboració i deixar sense 
efectes les previsions establertes en el conveni interuniversitari esmentat formalitzat en data 
4 de desembre de 2012 així com també l’addenda al conveni signada en 10 de maig de 
2013. 
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En conseqüència, i de conformitat amb el que s’ha exposat, ambdues parts acorden formalitzar 
aquest document. 
 

 
CLÀUSULES 

 
 
1. Objecte 
 
Amb aquest document la UB i la UOC manifesten la voluntat de resoldre el conveni interuniversitari 
formalitzat en data 4 de desembre de 2012 així com també l’addenda al conveni signada en 10 de 
maig de 2013 amb la finalitat d’establir les condicions de col·laboració entre ambdues universitats 
per a la realització i organització del Màster Oficial Universitari en Història Contemporània i Mon 
Actual. 
 
Les parts acorden deixar d’oferir Màster Oficial Universitari en Història Contemporània i Mon Actual 
a partir del curs acadèmic 2021/2022 i iniciar el pla d’extinció definitiva del programa, de conformitat 
amb allò establert a la memòria de verificació del màster, garantint en tot cas que els estudiants que 
ja hagin iniciat els estudis per a l’obtenció del títol del Màster Oficial Universitari en Història 
Contemporània i Mon Actual puguin finalitzar-los en el termini màxim de dos anys en el marc del 
mateix pla d’estudis.  
 
A l’extinció del programa serà d’aplicació la normativa d’extinció de la UB. A l’annex I s’adjunta el 
calendari d’extinció elaborat per la UB en la seva qualitat de universitat coordinadora del màster. 
 
 
2. Vigència  
 
Els efectes del present document s’inicien a partir del curs acadèmic 2020/2021, que serà l’últim 
curs en el qual s’oferirà conjuntament el programa de Màster Oficial Universitari en Història 
Contemporània i Mon Actual, i s’estendran durant el termini de dos anys, fins al curs acadèmic 
2022/2023 que serà el curs acadèmic en el qual s’extingeix definitivament el pla d’estudis segons 
consta en l’annex I.  
 
 
3. Compromisos acadèmics 

   
Les parts es comprometen a garantir els drets acadèmics i, si escau, econòmics dels estudiants que 
estiguin cursant el Màster Oficial Universitari en Història Contemporània i Mon Actual en el moment 
de la resolució esmentada. 
 
Per tant, les parts es comprometen a garantir als estudiants la possibilitat de finalitzar els estudis 
conduents al títol de Màster Oficial Universitari en Història Contemporània i Mon Actual 
interuniversitari entre la UOC i la UB en les mateixes condicions en les que els van iniciar en un 
termini màxim de dos anys, a partir del curs acadèmic 2021/2022, en el marc del mateix pla d’estudis, 
tal i com recull la clàusula tercera del conveni interuniversitari específic que regula el procediment 
de modificació i extinció de plans d’estudi. 
 
La comissió paritària de coordinació del màster establirà conjuntament quina serà la forma de 
comunicar als estudiants l’extinció del programa i informar-los dels procediments a seguir en el pla 
d’extinció. 
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4. Compromisos econòmics 
 

Les parts manifesten que en el moment de signar aquest document restaran pendents les 
liquidacions corresponents a les matrícules dels estudiants que estiguin pendents de finalitzar el  
Màster Oficial Universitari en Història Contemporània i Mon Actual, corresponents als cursos 
acadèmics 2019/2020 i 2020/2021 i fins a la completa extinció del màster. 
 
Efectuada l’esmentada liquidació, la UB i la UOC donaran per liquidades les obligacions respectives 
i no tindran res més a reclamar-se en relació amb la formalització del conveni interuniversitari 
esmentat, per qualsevol concepte, inclosos danys i interessos. 
 
 
5. Propietat intel·lectual i industrial 
 
Els drets patrimonials d'explotació de la propietat intel·lectual dels materials docents i documentació 
elaborats per cadascuna de les parts, amb independència de l'altra, i facilitats per aquestes per a ús 
en la docència del Màster Oficial Universitari en Història Contemporània i Mon Actual són propietat 
o titularitat de la part que els hagi aportat, sense perjudici dels pactes que, si escau, hagin establert 
contractualment amb els autors amb anterioritat, d'acord amb l'establert a la clàusula novena del 
conveni interuniversitari que ara es rescindeix. 
 
A l'annex II del present contracte es relacionen les assignatures els materials docents de les quals 
han estat aportats per la UOC. 
 
Ambdues parts es garanteixen recíprocament que, a partir de la data en què sigui efectiva l'extinció 
del programa que es regula en el present document, s'abstindran d'utilitzar els continguts docents i 
documentació de propietat de l'altra part als que han tingut accés en la impartició del programa que 
ara s'extingeix. L'ús per les parts dels esmentats continguts per a qualsevol altra finalitat requerirà 
l'autorització expressa per escrit de la part que en sigui titular o propietària titular en la qual es faran 
constar expressament els termes i condicions d'ús. 
 
Mitjançant el present document, les parts garanteixen que, a partir del moment de l'extinció definitiva 
del Màster Oficial Universitari en Història Contemporània i Mon Actual, deixaran de realitzar 
qualsevol mena d'activitat conduent a la promoció i difusió comercial d'aquest. 
 
Així mateix, deixaran de fer servir el logotip, nom comercial, marca o qualsevol altre signe distintiu 
de titularitat de l'altra part i qualsevol documentació de promoció i difusió utilitzada per les parts amb 
motiu de la impartició conjunta del programa que ara s'extingeix, i a suprimir-la, de la respectiva 
pàgina web i de qualsevol altre mitjà o espai propi de comunicació corporatiu, independentment del 
format o suport en què aquesta s'hagi utilitzat, establint en tot cas les mesures necessàries per evitar 
que aquesta es continuï fent servir. 
 

 
6. 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 
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seves dades són tractades amb la finalitat de formalitzar el present conveni i de complir i executar 
les obligacions derivades del mateix. 
 
Les parts signatàries d’aquest conveni són responsables del tractament de les dades especificades 
en el mateix. Cadascuna de les parts és responsable d’obtenir el consentiment dels interessats 
abans de cedir les dades a una altra part tot exonerant aquesta de qualsevol responsabilitat. Per 
tant, certifica, com a cedent, que les dades personals que posa a disposició de l’altra part han estat 
recollides conforme totes les exigències de la normativa en la matèria i que totes les dades provenen 
directament del seu titular. La base de dades lliurada no conté cap dada corresponent a interessats 
que hagin manifestat el desig de no consentir la cessió. Aquesta cessió es realitza exclusivament 
en el marc del present conveni de col•laboració.  
 
La UOC, podrà comunicar les dades personals lliurades a les empreses del grup UOC. Per exercir 
els drets d'accés, rectificació, oblit, oposició, limitació i portabilitat previstos al RGPD, l’interessat 
s’haurà de dirigir a cada responsable per exercir els drets. El canal serà el propi de cada entitat.  
 

- La UOC respondrà a l’exercici de drets pel canal fuoc_pd@uoc.edu. Així doncs per 
qualsevol dubte sobre protecció de dades els interessats es poden dirigir al Delegat de Protecció de 
dades a través del correu dpd@uoc.edu 

 
- La UB respondrà a l’exercici de drets pel canal secretaria.general@ub.edu. Així doncs per 

qualsevol dubte sobre protecció de dades els interessats es poden dirigir al Delegat de Protecció de 
Dades de la Universitat de Barcelona a través del correu protecciodedades@ub.edu. 
 
Des del moment en que es deixi d’oferir el programa Màster Oficial Universitari en Història 
Contemporània i Mon Actual, cadascuna de les parts seguirà sent responsable de les dades 
personals dels seus estudiants i haurà de conservar aquelles dades necessàries pel compliment 
dels preceptes que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades. 
 
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 aquest document en dos exemplars i a un sol efecte, al lloc i en la data que s’indiquen en 
l’encapçalament. 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. Josep A. Planell 
Rector Magnífic 

de la Universitat Oberta de Catalunya 
 

Sr. Joan Elias García 
Rector Magnífic  

de la Universitat de 
Barcelona 

  



  
 
 
 

1 
 

 
ANNEX I. ITINERARI D’EXTINCIÓ MÀSTER “M0N09 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA I MON ACTUAL”- MÀSTER  de 60 CRÈDITS  

 
Assignatures CURSOS 

Codi Assignatura Tipus Universitat 2021-22 2022-23 2023-24 

570310 Història Contemporània de 
Catalunya 

CF UB En extinció En extinció Extingida 

570312 Història Contemporània d’Espanya CF UB En extinció En extinció Extingida 
570315 Història IV. El Segle dels 

Contrastos 
CF UOC En extinció Extingida* Extingida 

570317 El Món Actual CF  UOC En extinció Extingida* Extingida 
570281 Debats del Món Contemporani OB UOC En extinció En extinció Extingida 
570275 Els Arxius de la Contemporaneïtat OB UB En extinció amb docència** En extinció amb docència** Extingida 
570276 Els Arxius de la Contemporaneïtat, 

en línia 
OB UB En extinció amb docència** En extinció amb docència** Extingida 

570277 La Història Contemporània: 
Problemes d’Interpretació 

OB UB En extinció amb docència** En extinció amb docència** Extingida 

570278 La Història Contemporània: 
Problemes d’Interpretació, en línia 

OB UB En extinció amb docència** En extinció amb docència** Extingida 

570308 Treball Final de Màster TFM UB/UOC En extinció amb docència** En extinció amb docència** Extingida 
570309 Treball Final de Màster, en línia TFM UB/UOC En extinció amb docència** En extinció amb docència** Extingida 
570291 Ordre -o desordre- en el sistema 

internacional contemporani  
OPT UOC En extinció En extinció Extingida 

570297 Història de la cultura 
contemporània 

OPT UOC En extinció En extinció Extingida 

570301 Transicions, dictadura i 
democràcia: el model espanyol 

OPT UOC En extinció En extinció Extingida 

570293 Innovació tecnològica i canvi 
social al segle XX 

OPT UOC En extinció En extinció Extingida 

570302 Configuració i processos de 
formació en la societat 
contemporània: Catalunya com a 
model 

OPT UB En extinció amb docència** En extinció amb docència** Extingida 
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570303 Configuració i processos de 
formació en la societat 
contemporània: Catalunya com a 
model, , en línia  

OPT UB En extinció amb docència** En extinció amb docència** Extingida 

570284 
Història i memòria /es de la 
contemporaneïtat 

OPT UB En extinció amb docència** En extinció amb docència** Extingida 

570285 
Història i memòria /es de la 
contemporaneïtat, en línia 

OPT UB En extinció amb docència** En extinció amb docència** Extingida 

570282 
Les relacions de poder després de 
la Guerra Freda 

OPT UB En extinció amb docència** En extinció amb docència** Extingida 

570283 
Les relacions de poder després de 
la Guerra Freda, en línia 

OPT UB En extinció amb docència** En extinció amb docència** Extingida 

570298 
Règim i oposició durant la 
dictadura franquista 

OPT UB En extinció amb docència** En extinció amb docència** Extingida 

570299 
Règim i oposició durant la 
dictadura franquista, en línia 

OPT UB En extinció amb docència** En extinció amb docència** Extingida 

570304 Conflictes polítics i guerres civils: 
la violència a la Catalunya 
Contemporània. 

OPT UB En extinció amb docència** En extinció amb docència** Extingida 

570305 Conflictes polítics i guerres civils: 
la violència a la Catalunya 
Contemporània, en línia 

OPT UB En extinció amb docència** En extinció amb docència** Extingida 

570288 
Auge i crisi de la modernitat 1870-
1914 

OPT UB En extinció En extinció Extingida 

570289 
Auge i crisi de la modernitat 1870-
1914, en línia 

OPT UB En extinció En extinció Extingida 

570294 Identitats de gènere presències i 
protagonismes de les dones en el 
món contemporani 

OPT UB En extinció En extinció Extingida 
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570286 
Estats, identitats, nacions i 
nacionalisme 

OPT UB En extinció En extinció Extingida 

570287 
Estats, identitats, nacions i 
nacionalisme, en línia 

OPT UB En extinció En extinció Extingida 

 
*En el cas que hi hagi algun estudiant amb aquesta assignatura pendent de qualificar en el curs en que es declara extingida, s’ofertarà un curs més en 
extinció sense docència en compliment de la normativa d’extinció dels plans d’estudis de la UB aprovada per Consell de Govern en data 27 de febrer 
de 2020. 
 
** La docència d’aquesta assignatura s’impartirà en una equivalent del nou màster.  
 
La UB aprovarà i informatitzarà aquest itinerari d’extinció en el període establert per a l’oferta docent del curs 2021-22 (abril 2021) al “Calendari de 
processos” aprovat per la Comissió Acadèmica del Consell de Govern en data 5 d’abril de 2013. 
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ANNEX II 
 

Recursos docents del Màster en Història Contemporània i Mon Actual (UB-UOC) aportats 
per la UOC 

 
Codi 

assignatura 
Descripció d’assignatura Títol material 

M2.905 Ordre –o desodre- en el 
sistema internacional 
contemporani 

1. El sistema internacional a principios de 
siglo: los debates sobre el nuevo orden 
mundial   PID_00252979 

2.L'origen i l'evolució de la societat 
internacional  PID_00252976 

3.El sistema internacional al tombar de segle: 
els debats sobre el nou ordre mundial 
PID_00252978 

4.El origen y la evolución de la sociedad 
internacional  PID_00252977 

 

M2.906 Història de la cultura 
contemporània aula 

1.Introducció a la història de la cultura 
contemporània In PID_00245921  
PID_00245930 

2.Módulo 1. Introducción a la historia de la 
cultura contemporània PID_00245919 
PID_00245931 
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