ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT
POLITÈCNICA DE CATALUNYA
I L’AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

A Barcelona,

de 2018
REUNITS

D’una part el Prof. Francesc Torres Torres, rector de la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC), nomenat per Reial Decret 1025/2017 (publicat al DOGC núm. 7514 i
al BOE número 301, del dia 12 de desembre de 2017), amb seu social al carrer Jordi
Girona, 31, 08034 Barcelona i amb número d’identificació fiscal (NIF) Q-0818003F, en
representació d’aquesta institució, en virtut de les competències que li atorguen l’article
20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats i els articles 67 i 169
dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, aprovats per l’Acord
GOV/43/2012, de 29 de maig (DOGC núm. 6140, d’1 de juny de 2012).
I d'altra part, l’Ajuntament de Molins de Rei, representat per l’alcalde, Joan Ramon
Casals i Mata, provist de CIF número P0812200D i amb seu a la Pl. de Catalunya, 1,
08750 Molins de Rei.
Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les seves respectives
entitats i,
MANIFESTEN

Que la Llei de ciència, la tecnologia i la innovació, d’1 de juny de 2011, constitueix un
marc de referència per promoure la col·laboració de les universitats i les empreses, amb
l’objectiu de donar una resposta eficaç a les exigències del canvi tecnològic.
Que la Universitat és un organisme públic de caràcter multisectorial i pluridisciplinari que
desenvolupa activitats de docència, recerca i desenvolupament científic i tecnològic, i
està interessada a col·laborar amb els sectors socioeconòmics per assegurar un dels
fins de la docència i la recerca, com és la innovació i la modernització del sistema
productiu.
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Que l’ Ajuntament de Molins de Rei, en l’àmbit de la Indústria 4.0, té com a finalitat
convertir la transformació digital en una oportunitat pel desenvolupament de l’activitat
econòmica de la vila i contribuir a que les empreses locals entenguin el seu potencial
mitjançant la difusió de les tecnologies involucrades, les aplicacions concretes i els seus
beneficis. Per aquest fi, l’Ajuntament desenvolupa diferents actuacions per fomentar la
implantació de les tecnologies de la Indústria 4.0 a les PIMES, afavorir el model
d’indústria competitiva, amb potencial de creixement i sostenible a llarg termini, captar i
retenir talent mitjançant la generació de llocs de treball de qualitat i vinculats a les
demandes tecnològiques, donar a conèixer al món educatiu les necessitats formatives
derivades del sector de la Indústria 4.0, amb la finalitat de que les incorporin a la
programació educativa.
Que tant l’Ajuntament de Molins de Rei com la Universitat han identificat oportunitats de
cooperació recíproca amb la finalitat de millorar i facilitar el compliment de les seves
obligacions i estan d’acord a establir una col·laboració en els camps científics i
tecnològics d’interès comú, àdhuc la participació en projectes conjunts tant d’àmbit
nacional com internacional, i per consegüent,
ACORDEN

Aprofundir en les relacions científiques, tècniques i econòmiques d’ambdues
institucions, amb la finalitat de sumar esforços per establir camins d’actuació que
afavoreixin i incrementin dins el present marc els contractes i les col·laboracions ja
existents.
Amb aquesta finalitat, formalitzen aquest acord marc d’acord amb les següents,
CLÀUSULES

PRIMERA. Finalitat de l’acord marc
El present acord marc té per objecte establir les regles i principis bàsics de col·laboració
en iniciatives conjuntes d’interès per ambdues parts. Es tracta d’emmarcar i coordinar
l’actuació de l’Ajuntament de Molins de Rei i de la UPC en activitats de formació,
investigació científica de desenvolupament tecnològic i en la transferència de tecnologia
desenvolupada per la Universitat, mitjançant acords marcs específics en el si dels
departaments, els instituts, els centres universitaris i les empreses.
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Amb la finalitat d’estructurar i planificar vies de col·laboració, les entitats signants han
convingut desenvolupar línies de cooperació reciproca que sense limitar-se al que a
continuació s’exposa, es podrien concretar en:
-

Àmbit docent: L’establiment de possibles col·laboracions entre ambdues
institucions per facilitar qualsevol altre tipus de programa de formació
conjunt, ja sigui directament entre les dues entitats signants o bé a través
d’altres institucions vinculades que tinguin entre les seves activitats la
formació i expertesa en la temàtica que es proposi. Així com també facilitar
la presentació de ponències i la realització de seminaris i/o classes
magistrals.

-

Àmbit de recerca, transferència i valorització: La col·laboració en
l’elaboració de propostes de projectes de recerca i de desenvolupament
conjunts, susceptibles de valoritzar-se en l’àmbit de propostes europees o
de qualsevol altre tipus (com per exemple, doctorats industrials,
assessorament expert, entre d’altres).

-

Àmbit de cooperació al desenvolupament i altres actuacions de
repercussió social: La col·laboració en l’elaboració de propostes conjuntes
i de suport a projectes de cooperació internacional, en el marc de les
actuacions que a tal efecte tingui cadascuna de les entitats signants.

-

Àmbit de cooperació al desenvolupament de la ciència i la tecnologia
de projectes innovadors impulsats per empreses de Molins de Rei: La
col·laboració en l’elaboració de propostes conjuntes i de suport a projectes
d’empreses de la vila, basats en les tecnologies de la Indústria 4.0.

-

Àmbit d’emprenedoria i innovació: La col·laboració amb els emprenedors
que necessitin un suport a nivell tecnològic per desenvolupar el seu projecte
emprenedor.

-

Àmbit de la promoció de la ciència i la tecnologia als centres educatius
del municipi i al seu alumnat.

-

L’organització d’activitats comunes relacionades amb la promoció de la
recerca i el desenvolupament tecnològic, i especialment les relacionades
amb el territori i el teixit econòmic i social.

Cada vegada que sorgeixi una oportunitat de col·laboració que les parts estiguin
interessades a dur a terme, hauran de signar el corresponent acord de col·laboració
específic en el que es concretarà l’objecte, i els terminis d’aquesta col·laboració en el
marc del projecte en concret. També s’hauran d’establir de manera específica els drets
i deures de cadascuna de les parts, especialment pel que fa a la propietat intel·lectual i
industrial que se’n pogués derivar en el seu cas, i els elements associatius entre els
signes distintius d’ambdues entitats.
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SEGONA. Contingut dels acord marcs específics
Cada projecte que les parts es proposin dur a terme en desenvolupament d’aquest
acord marc, haurà de ser objecte d’un acord marc específic, que haurà de recollir com a
mínim, els següents aspectes:
-

Definició de l’objectiu.

-

Descripció del treball, tasques associades i el seu termini d’execució.

-

Pressupost total i mitjans materials i humans que requereix el projecte.

-

Nom de les persones, per ambdues parts, que es responsabilitzen de la
coordinació i el desenvolupament del projecte.

-

Regulació dels drets de propietat intel·lectual i industrial que resultin de les
tasques i resultats relatius a cadascun dels projectes.

-

Ús de les marques i/o imatge corporativa de les parts en relació a la difusió
del projecte i/o qualsevol altre ús que les parts considerin en cada cas.

Així mateix, hauran de donar compliment al que estableix el capítol VI del títol preliminar
de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre del règim jurídic del sector públic.
En cas de contradicció entre l’establert al present acord marc i les condicions que es
pactin en els acord marcs específics que es puguin arribar a subscriure en execució
d’aquest, prevaldrà allò que s’estableixi als acord marcs específics. Així mateix, per tot
allò no regulat en el acord marc específic, serà d’aplicació el present acord marc.
TERCERA. Normes de funcionament
Les col·laboracions derivades d’aquest acord marc queden sotmeses a les normes de la
Universitat, expressades, en els seus Estatuts, i a les de l’Ajuntament de Molins de Rei,
en la forma que estableixin els projectes específics tenint en compte el tipus de
col·laboració i la unitat universitària en què es realitzi el treball.
QUARTA. Establiment d’una Comissió Mixta
Per facilitar els projectes específics i el seu seguiment, es constituirà una Comissió
Mixta integrada per part de la UPC pel Vicerector de Transferència de Coneixement i
Innovació, que la presidirà, el Delegat del Rector al Campus del Baix Llobregat, i una
persona designada per aquest, i per part de l’Ajuntament de Molins de Rei pel regidor
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d’Empresa o persona en qui delegui, la direcció de Serveis de l’Àrea de
Desenvolupament i Promoció Estratègica Local i un tècnic d’Empresa.
Aquesta Comissió Mixta també tindrà, sens perjudici d'altres que li puguin ser
encomanades, les tasques següents:
a) Resoldre els problemes d'interpretació i d’aplicació que es puguin plantejar en
l’execució d'aquest acord marc.
b) Fer el seguiment de l’execució d'aquest acord marc.
c) En cas de resolució del acord marc, proposar la continuació o la manera i termini de
finalització de les actuacions en curs.
d) Definir i organitzar les activitats objecte del present acord marc.
e) Impulsar, formular i proposar el contingut dels diferents acord marcs específics que
es considerin necessaris per al desenvolupament d'aquest acord marc.
CINQUENA. Equip humà
Per part de la UPC, la persona responsable d’aquest acord marc és el Delegat del
Rector al Campus del Baix Llobregat. Per part de l’Ajuntament de Molins de Rei el
regidor d’Empresa o la persona en qui delegui.
SISENA. Durada
Aquest acord marc serà vigent des del moment de la seva signatura i tindrà una duració
de tres anys. En cas de pròrroga, haurà de formalitzar-se de forma expressa i escrita en
acord que hauran de subscriure ambdues parts; aquesta pròrroga haurà de contenir,
necessàriament el període de vigència, així com qualsevol altra modificació o qüestió que
hagi de regir durant el període de vigència de la pròrroga. La durada del total de
pròrrogues serà com a màxim de 4 anys. Tot això serà d’aplicació excepte en el supòsit
que l’acord acabi anticipadament per alguna de les causes previstes al mateix. Els
projectes que han estat objecte d’acord específic tindran la durada que pactin les parts en
funció de les seves particularitats i d’acord amb les clàusules que estableixin els
corresponents acords específics.

SETENA.- Ús de la imatge de la UPC i de l’Ajuntament de Molins de Rei
En tots aquells casos que com a conseqüència i en aplicació dels acords aquí establerts
l’Ajuntament de Molins de Rei consideri necessari fer ús dels logotips de la UPC, haurà
de demanar prèvia autorització a la Universitat, a través del Servei de Comunicació,
especificant l’aplicació corresponent (sigui gràfica o electrònica i sobre qualsevol suport) i
el tipus d’ús sol·licitat.
En l’autorització, que en tot cas caldrà atorgar per escrit, s’especificarà l’ús o usos pels
quals es reconeix, així com el període de vigència, que en cap cas podrà superar la
vigència del present acord marc.
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En el cas de que la UPC consideri necessari fer ús del logotip de l’Ajuntament de Molins
de Rei, haurà de demanar autorització prèvia a l’ens, a través de l’Àrea de Comunicació,
especificant l’ús al que serà destinat i el tipus de suport on es preveu aplicar-lo.
VUITENA. Confidencialitat
Les parts es comprometen a mantenir la més estricta confidencialitat sobre les
informacions, dades i documentació a que tinguin accés en virtut del present acord. A
aquests efectes, es comprometen a no utilitzar-les per finalitats diferents de les
acordades o previstes pel compliment de l’objecte del present acord.
Les parts s’abstindran de revelar a tercers qualsevol informació que tingui caràcter
confidencial, comprometent-se a adoptar les mesures necessàries per garantir eficaçment
aquesta confidencialitat. En el cas que per normativa aplicable o per ordre judicial o
administrativa es requereixi la seva publicació o revelació, o qualsevol obligació derivada
d’aquesta relació de col·laboració així ho requereixi, la part obligada a efectuar la
revelació o publicació ho haurà de comunicar prèviament a l’altra part, a fi que aquesta
pugui col·laborar facilitant a la part requerida la informació o aclariment que pugui ser
necessària. Aquesta informació es fa extensiva a qualsevol persona que depengui de
cadascuna de les parts i que per motiu del seu càrrec o funció tingui accés o coneixement
de la informació.
L’obligació de confidencialitat és extensiva a qualsevol informació interna de cadascuna
de les parts a la que l’altra tingui accés com a conseqüència d’aquest acord i restarà
vigent amb posterioritat a la finalització del mateix, sense límit temporal, sempre que la
informació no hagués esdevingut pública.
Ambdues parts reconeixen el caràcter estrictament confidencial de la informació següent:
•

La que hagin rebut de l’altra part amb motiu del projecte objecte d’aquest acord
marc i que hagi estat identificada com a confidencial, llevat que ja la coneguessin
prèviament i ho puguin acreditar o sigui de coneixement públic o arribi al
coneixement públic.

•

Tota la que sigui resultat del desenvolupament del projecte comú objecte d’aquest
acord marc.

Per tant, les parts s’obliguen a no difondre la informació confidencial sense el
consentiment de l’altra part, així com a garantir el compliment d’aquest obligació per part
de totes les persones al seu càrrec que participen en el projecte.
Considerant la finalitat científica i d’investigació de la Universitat, i sempre i quan això no
pugui perjudicar el procés de registre d’una possible invenció, l’Ajuntament de Molins de
Rei facilitarà que els professors participants en el projecte puguin difondre els resultats de
la investigació, finals o parcials, en articles, conferències, ponències, etc, sempre en
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l’àmbit científic d’investigació. Si interessés fer-ho, la Universitat sol·licitarà autorització
escrita a l’Ajuntament de Molins de Rei, amb indicació concreta de l’abast del contingut i
de l’ús que es pretén fer. Transcorreguts 30 dies naturals des de la tramesa de la
sol·licitud sense que l’Ajuntament de Molins de Rei hagi manifestat la seva negativa,
s’entendrà que n’autoritza l’ús.
Les parts s’autoritzen recíprocament a donar informació pública de la signatura d’aquest
acord marc, amb indicació del títol, el contingut i el termini de realització.
NOVENA.- Transparència.
De conformitat amb allò establert a l’art. 8 b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre de
transparència, accés a la informació pública i bon govern i l’art. 14 de la Llei 19/2014, de
29 de desembre, transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm.
6780 de 12.31.2014), les parts, en relació a aquest acord marc, faran pública la
informació relativa a les parts signants, l’objecte, la vigència, les obligacions que
assumeixen les parts, inclòs les econòmiques i qualsevol modificació que es realitzi.
DESENA. Clàusula de Protecció de dades de Caràcter Personal
Si es produís l’accés a dades de caràcter personal, com a conseqüència de l’execució del
present acord, tan sols podran ser aplicades o utilitzades única i exclusivament per el
compliment de les finalitats objecte del mateix, no podent ser cedides o lliurades a tercers
sota cap títol, ni tan sols als mers efectes de conservació.
En tot cas, les parts hauran d’adoptar mesures d’índole tècnica i organitzatives
necessàries, en especial les que reglamentàriament es determinen, en aplicació de la Llei
de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per garantir la seguretat de les dades de
caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint
en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades subministrades i els riscos
als qual són exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural.
ONZENA.- Modificació i cessió
Qualsevol modificació del present acord haurà de comptar amb el consentiment exprés i
per escrit de cadascuna de les parts. Aquest acord no podrà cedir-se a tercers per les
parts, excepte en el cas de pacte escrit i exprés de les parts.
DOTZENA. Resolució
Són causes de resolució de l’acord marc les següents:
a) El transcurs del termini de vigència de l’acord marc sense haver-se acordat la
pròrroga del mateix.
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b) El mutu acord de les parts signants, manifestat per escrit.
c) La manifestació de qualsevol de les dues parts de la voluntat de resoldre el acord
marc, amb un preavís escrit de 6 mesos.
d) L'incompliment d'alguna de les parts de les seves obligacions.
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del acord marc.
f) Les causes previstes en el acord marc i les establertes en la legislació vigent.
En tot cas, si quan es doni qualsevol de les causes de resolució de l’acord marc
existeixen actuacions en curs d'execució, les parts, a proposta de la Comissió de
seguiment del acord marc, podrà acordar la continuació i finalització de les actuacions
en curs que considerin oportunes, establint un termini improrrogable per a la seva
finalització, transcorregut el qual s'ha de fer la liquidació de les mateixes.
CATORZENA- Disposició final
El present acord constitueix únicament un acord marc que no estableix obligació de resultat. El
present acord substitueix i anul·la qualsevol correspondència, carta d’intencions o qualsevol
altre acord verbal o escrit.
QUINZENA. Litigis
Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord derivat del
desenvolupament o interpretació d'aquest contracte.
En cas de no ser possible una solució amistosa, les parts renuncien expressament a
qualsevol altre fur que els pugui correspondre i se sotmeten als jutjats i tribunals de l'ordre
jurisdiccional competent de la ciutat de Barcelona, perquè coneguin i decideixin sobre les
qüestions que puguin derivar d'aquest contracte.
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest acord marc, per duplicat i a un
sol efecte.

El rector de la Universitat
Politècnica de Catalunya

L’alcalde
Ajuntament de Molins de Rei

Prof. Francesc Torres

Il·lm. Sr. Joan Ramon Casals i Mata
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