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CONVENI D'ADSCRIPCIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I EL CENTRE 
UNIVERSIT ARI INTERNACIONAL DE BARCELONA ADSCRIT A LA UNIVERSIT AT DE 
BARCELONA (UNIBA) TITULARIT AT DE L 'ENTITAT UNIVERSO ESTELAR, S.L. 

A Barcelona, el dia 4 de man; de 2014 

REUNITS 

D' una banda, el senyor Dídac Ramírez i Sarrió, Rector Magnífic de la Universitat de 
Barcelona, en virtut del seu nomenament efectuat per Decret 160/2012, de 11 de 
novembre (DOGC núm. 6272, de 12 de desembre), com a representant d'aquesta 
Institució, en virtut de les competencies que preveu l'Estatut de la Universitat de 
Barcelona aprovat per Decret 246/2003, de 8 d'octubre (DOGC núm. 3993, de 22 
d'octubre ). 

I de l'altra, el senyor Carlos Giménez Gómez, major d'edat, amb domicili a aquests 
efectes a Barcelona, Avinguda diagonal, 662-664, amb D.N.I. núm. 46036152-L. 

INTERVENEN 

El senyor Dídac Ramírez i Sarrió en nom i representació de la UNIVERSITAT DE 
BARCELONA, amb CIF Q-0818001-J, (d'ara endavant també denominada UB), 
domiciliada a Barcelona, Gran Via de les corts Catalanes, 585. 

El senyor Carlos Giménez Gómez, en nom i representació de la mercantil UNIVERSO 
ESTELAR S.L. (d'ara endavant també denominada UE), amb NIF B-64.719.453, 
titular de un Centre docent denominat Centre Universitari Internacional de 
Barcelona (d'ara endavant UNIDA o el Centre), domiciliada a Barcelona, Avinguda 
Diagonal, núm. 662-664, constituida per temps indefinit en virtut d'escriptura 
autoritzada pel Notari de Barcelona, D. Enrique Viola Tarragona, en data 16 de 
novembre de 2007, número 2.61 O de protocol; Inscrita en el Registre Mercantil de 
Barcelona, al Tom 40081, Full B-359263, Foli 219, inscripció 13

• 

Actua en la seva qualitat d'apoderat de l'esmentada empresa i esta legitimat pera aquest 
acte en virtut de poder de data, 26 de febrer de 2014 atorgat davant el Notari de 
Barcelona D. Enrique Viola Tarragona número 886 del seu protocol. 

D'ara endavant podra referir-se de forma conjunta a UB i a UE com a les Parts o 
individualment, quan escaigui, a cadascuna d'elles, com a la part 
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Ambdues parts asseguren la plena subsistencia de la personalitat jurídica de les entitats 
a qui representen, així com que no han estat limitades, restringides o revocades les seves 
facultats, i, reconeixent-se, mútua i recíprocament, la capacitat legal necessaria per 
atorgar el present conveni d'adscripció, als efectes del qual, 

MANIFESTEN 

l. Que la UB és una institució de dret públic dedicada a la prestació del servei públic 
d'educació, investigació i transferencia del coneixement, mitjan¡;ant la docencia, la 
recerca i l'estudi. 

11. Que la UNIBA és una entitat de titularitat privada, dedicada entre d'altres a la 
formació superior i té com a finalitat oferir ensenyaments universitaris no 
presencials conduents a l'obtenció de títols de caracter oficial i, per aixo, es vol 
adscriure a la Universitat de Barcelona. 

111. Que és voluntat d'ambdues parts que el Centre quedi adscrit coma Centre docent a 
la UB als efectes de poder impartir els estudis conduents a 1' obtenció de títols 
universitaris i, que, en la seva primera fase son: 

Grau en disseny 

Master en psicopedagogia 

Master en planificació territorial i gestió ambiental 

IV. Que d'acord amb tot el que s'ha exposat i el que preveu el Decret 390/1996, de 2 de 
desembre, de regulació del regim d'adscripció a universitats públiques de Centres 
docents d'ensenyament superior, ambdues parts subscrivim aquest converu 
d'adscripció i col·laboració academica que es regeix perles següents 

CLAUSULES 

Primera.-L'objecte d'aquest conveni és l'adscripció de la UNIBA a la UB, als efectes 
d'impartir en una primera fase els títols següents: 

Grau en disseny 

Master en psicopedagogia 

Master en planificació territorial i gestió ambiental 
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I, posteriorment, continuant creant i oferint al tres títols per ampliar 1 'oferta formativa 
del Centre donat que a 1' ampara del que preveu la normativa vigent, el Centre impartin't 
d'altres ensenyaments oficials. 

La UNIBA sera la titular, en la part en els quals no hi hagi drets d'autoria, deis 
continguts deis títols i desenvolupara les titulacions que s'han acordat a partir de les que 
ja té autoritzades la UB en la nova modalitat i/o aprofitant oportunitats complementarles 
que es puguin detectar. 

Així mateix, aquest conveni té per objecte establir la col·laboració i les condicions 
especifiques en que es desenvolupa aquesta adscripció i sota les quals s'imparteix els 
ensenyaments, sempre que s'aprovin, si escau, d'acord amb les condicions legalment 
establertes. 

Segona.-Com a Centre d'ensenyament superior adscrita la UB, el Centre es regeix pels 
apartats que correspongui de la Llei organica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, 
modificada per la Llei organica 4/2007, de 12 d'abril; per la Llei 112003, de 19 de 
febrer, d'universitats de Catalunya; pel decret 390/1996. De 2 de desembre, de regulació 
del regim d'adscripció a universitats públiques de Centres docents d'ensenyament 
superior; pel decret 76/2007, de 27 de mar9 pel qual es crea i regula el Registre de 
Centres i estudis Universitaris de Catalunya; pels apartats que correspongui de 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.-El Centre disposa d'un reglament d'organització i funcionament elaborat pel 
seu titular, que l'organ coHegial de govem del Centre ha aprovat juntament amb la 
memoria d'adscripció que s'acompanya com annex al present Conveni i del qualla UB 
ha informat favorablement. 

En qualsevol cas, el Centre disposara, coma mínim, deis organs de govem següents: 

a) Junta del Centre. 

b) Director/a del Centre 

e) Secretari/a 

d) Delegat/da de la UB 

e) Director/a academic/a 

Les normes d'organització i funcionament del Centre establiran la composició i els 
mecanismes de designació deis membres de la Junta del Centre. 
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El Director del Centre, a qui correspon la gestió ordimlria i 1' administració del Centre, 
ha de tenir la mateixa titulació que el Director d'un Centre universitari homoleg, i el 
nomena el Rector de la UB a proposta del Centre. 

Quarta.-El delegat/da de la UB al Centre el nomena el Rector d'entre el professorat 
doctor amb vinculació permanent a la UB i és membre nat de la Junta 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 academica i docent del Centre a la 
normativa vigent i als índexs de qualitat de la UB, així com a mantenir la relació 
permanent entre el Centre i la UB, que es vehicula de manera ordim'ui.a a través del 
Vicerectorat responsable deis Centres adscrits. 

En el exercici d'aquestes funcions, correspon al delegat: 

a. Verificar l'aplicació deis requisits d'accés i deis procediments de selecció 
deis estudiants. 

b. Participar en els procediments de selecció del professorat. 

c. Informar sobre les peticions de venia docendi del professorat del centre. 

d. Informar sobre la memoria anual d'activitats que el centre ha d'elaborar i 
sobre elcompliment deis requisits i les obligacions del centre, el seu 
funcionament, i l'activitat academica del professorat, a més d'altres qüestions 
que es considerin pertinents. Per fer-ho, el delegat té accés a tota la 
documentació necessaria i a les instal·lacions del centre. 

e. Donar informació al centre docent de totes les qüestions academiques i de 
qualsevol ambit important que afectin el centre. 

f. Resoldre els procediments de gestió academica que determini el Vicerector 
de Política Academica. 

g. Qualsevol altra funció que la normativa vigent, el conveni d'adscripció i 
col·laboració docent o bé el rector o vicerector de Política Academica li 
atribueixin. 

h. Garantir l'adequació de l'activitat academica i docent del Centre a la 
normativa vigent i als indexs de qualitat de la UB, així com mantenir la 
relació permanent entre el Centre i la Universitat de Barcelona, que es 
vehicula de manera ordinaria a través del vicerectorat responsable deis 
centres adscrits. 

1. Qualsevol altre que li puguin atribuir les normes que siguin d'aplicació. 

\1\\ ~f, 
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Cinquena.- El Centre, en una primera fase, organitza els estudis conduents als títols de 
Grau en disseny, Master en psicopedagogia i Master en planificació territorial i gestió 
ambiental, d'acord amb les directrius i normatives propies de la UB i el pla d'estudis 
aprovat pel Consell de Govem de la UB, i ha de seguir el procés de verificació i 
autorització que determina la normativa vigent. 

El Centre determinan\ les places de nou accés per a cada titulació en base a la demanda 
potencial detectada i haura de seguir la normativa administrativa vigent per a la seva 
aprovació. 

El Centre definira la seva normativa materia d'accés, avaluació, permanencia i deures 
deis estudiants, que haura de comptar amb el vist-i-plau de la UB. 

Com a contrapartida al pagament de la taxa per serveis específics i de suport a 
l'aprenentatge, Els estudiants del centre adscrit tenen els mateixos drets i deures que els 
estudiants de la UB i han de tenir dret a accedir als recursos bibliografics i documentals 
de la UB ( ordinadors, préstec bibliotecari i préstec interbibliotecari), així com al conjunt 
de beneficis i serveis de que gaudeixen els alumnes de la UB. Aquesta taxa no dóna dret 
a 1' accés remo t. 

Sisena.- El professorat de la UNIBA el selecciona i contracta el Centre d'acord ambles 
seves propies normes de selecció i el reglament del Centre, i d'acord amb el que 
estableix la legislació vigent, garantint en qualsevol cas la participació del delegat de la 
U B. 

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 de manera fefaent en sentit contrari, es considera que qui superi el procés de 
selecció corresponent, té atorgada l'autorització del Rector (venia docendi) per impartir 
la docencia al Centre. En qualsevol cas, la venia docendi té validesa per un curs 
academic i pera les assignatures pera les quals s'hagi acordat 

Les condicions laborals del professorat i altre personal del Centre es regeixen pel que 
determini la UNIBA i no suposa cap tipus de vinculació laboral ambla 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 deis 
recursos. El delegat del Rector tramet les sol·licituds deis professors (sempre que hagin 
obtingut la venia docendi) al Vicerector responsable deis Centres adscrits per tal que 
gestioni les peticions a través del Comissionat per a Sistemes d'Informació i 
Documentació. 

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

~\ 
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Setena.- La UB té la potestat de supervisar la docencia impartida. Per exercir aquesta 
funció, el Centre li ha de facilitar tota la informació que sigui necessaria. 

El delegat ha d'elaborar un informe anual de les tasques docents del Centre i emetre un 
informe específic sobre la memoria anual d'activitats que ha d'elaborar el 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. 

Vuitena.- La gestió administrativa deis. expedients deis estudiants es duu a terme al 
Centre, que custodia les actes de qualificació que signa el professor responsable de 
1' assignatura. 

Amb independencia que en Centre pugui decidir expedir els seus propis títols, els títols 
universitaris de la UNIBA els expedeix la UB, previa sol·licitud de 1' estudiant al 
Centre, que el tramitara amb la unitat administrativa de la UB que correspongui. 

El Centre pot sol·licitar formar part de la xarxa de biblioteques de la UB. Seguin els 
procediments i les directrius propis de la UB. 

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 dellogotip de la UB per a tot el que s'estableix en 
aquest conveni. 

Ambdues parts declarem complir el que s'estableix en la normativa de protecció de 
dades de caracter personal i ens comprometem a adoptar les mesures de caracter tecnic i 
organitzatiu que esdevinguin necessaries per garantir la seguretat de les dades i evitar-ne 
l'alteració, la perdua, el tractament o l'accés no autoritzat. 

Novena.- la UNIBA ha d'elaborar anualment un pressupost i l'ha d'aprovar en l'organ 
col·legiat de govem. 

El pressupost incorporara una partida específica amb la previsió deis royalties a abonar 
a la UB, que es fixen en: 

Un 3% sobre la facturació generada per les noves altes cada curs academic 
Un 5% de la facturació generada pels alumnes aprovats cada curs academic 

La liquidació deis conceptes anteriors a favor de la UB s'ha de dur a terme en un 
termini no superior a 90 dies després de finalitzat cada curs academic 

Desena.- La durada d'aquest conveni d'adscripció i col-laboració academica és de deu 
anys a comptar des de la seva signatura i renovable pel mateix període de temps de 
manera tacita si no es denuncia per escrit per qualsevol de les dues parts, amb una 
antelació mínima de quaranta-vuit mesos. 
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L'incompliment greu i reiterat del que s'estableix en aquest conveni així com les causes 
que assenyalin la legislació vigent són causa de desadscripció del Centre i, en 
conseqüencia, d'extinció del Conveni. 

En tot cas, independentment de la causa d'extinció, en el cas improbable que es 
produeixi les parts hem d'assegurar i garantir els drets deis estudiants a finalitzar els 
estudis en els que estiguin matriculats al Centre en les condicions acordades inicialment. 

Onzena.- Tot allo que no es recull expressament en les clfmsules d'aquest Conveni ve 
determinat en la Memoria i el Reglament que s'inclou en ella i que s'adjunta com a 
Annex. 

1 en prova de conformitat, les parts signem aquest conveni en dos exemplars en el lloc i 
en la data esmentats més avall. 

T DE BARCELONA 

~\ 
Senyor Dídac Ramírez i Sarrió \ 

\ 
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ADDENDA AL CONVENI D'ADSCRIPCIÓ SIGNAT EL 4 DE MARC DE 2014 
ENTRE EL CENTRO UNIVERSITARIO INTERNACIONAL DE BARCELONA 
ADSCRITA LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (UNIBA) TITULARITAT D' 
UNIVERSO ESTELAR, S.L.I LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

Barcelona, 4 d'abril de 2014 

REUNITS 

D' una banda, el senyor Dídac Ramírez i Sarrió, Rector Magnífic de la Universitat 
de Barcelona, en virtut del seu nomenament efectuat per Decret 160/2012, de 11 
de novembre (DOGC núm. 6272, de 12 de desembre), com a representant 
d'aquesta lnstitució, en virtut de les competéncies que preveu I'Estatut de la 
Universitat de Barcelona aprovat per Decret 246/2003, de 8 d'octubre (DOGC 
núm. 3993, de 22 d'octubre). 

1 de l'altra, el senyor Carlos Giménez Gómez, major d'edat, amb domicili a 
aquests efectes a Barcelona, Avinguda diagonal, 662-664, amb D.N.I. núm. 
46036152-L, en nom i representació de la mercantil UNIVERSO ESTELAR S.L. 
(d'ara endavant també denominada UE), amb NIF B-64.719.453, titular de un 
Centre docent denominat Centre Universitari Internacional de Barcelona (d'ara 
endavant UNIBA o el Centre), domiciliada a Barcelona, Avinguda Diagonal, 
núm. 662-664, constituida per temps indefinit en virtut d'escriptura autoritzada 
pel Notari de Barcelona, D. Enrique Viola Tarragona, en data 16 de novembre de 
2007, número 2.610 de protocol; Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, 
al Tom 40081, Full B-359263, Foli 219, inscripció 1a. 

Actua en la seva qualitat d'apoderat de l'esmentada empresa i esta legitimat per 
a aquest acte en virtut de poder de data, 26 de febrer de 2014 atorgat davant el 
Notari de Barcelona D. Enrique Viola Tarragona número 886 del seu protocol. 

Es reconeixen mútua i recíprocament, la capacitat per a representar les seves 
institucions i 

MANIFESTEN 

l. Que el4 de marc; de 2014, UE i la UB han signat el conveni per l'adscripció del 
centre UN IBA, titularitat de UE, a la UB. 

11. Que posteriorment a la seva signatura, s'han apreciat diferents errors en el 
redactat del ressenyat conveni. 

1 



111. Que es la voluntat d'ambdues parts esmenar les errades del conveni 
mitjan9ant la present addenda i, 

ACORDEN 

Primer. Modificacions al conveni d'adscripció. 

1. El delegat referit en el Conveni d'adscripció com a órgan del Centre, no es 
delegat del rector; es delegat de la Universitat de Barcelona. Per aquesta raó i 
en aquest sentit, es modifica: 

Clausula sisena, línia segona del paragraf segon línia quarta del 
paragraf quart. 

2. A la clausula quarta que estableix les funcions del delegat de la UB, 
s'afegeix la següent: 

J. Visar les actes de qua/ificació. 

3. Es modifica la clausula novena que regula les relacions económiques entre 
el Centre i la UB, en el sentit d'afegir el següent dos paragrafs: 

El pressupost ha de preveure una partida suficient per abonar a la UB el 
percentatge pactat. 

A més a més, el Centre ha de liquidar l'import de la taxa d'expedició deis 
títols que paguen els alumnes d'acord amb la normativa vigent. 

Segon. Unicitat i integració. 

La present addenda forma part integrant de la documentació obligacional entre 
les parts i de la que ha de seguir el tramit d'adscripció del Centre a la Universitat 
de Barcelona. 

1 en prava de conformitat, les parts signen aquesta addenda, per duplicat pero a 
un únic efecte, en el lloc i la data que s'indiquen a l'encap9alament. 

amírez i Sarri 

\ Apoderat 
Universitat de Barcelona Universo Estelar, S.L 
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