ADDENDA NÚMERO 3

AL CONVENI MARC

ENTRE

LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

I

CONSORCI S ANITARI INTEGRAL

Barcelona, 1 de juliol de 2018

P ART S
D’una part, el Sr. Carles Sigalés Conde, que intervé en nom i representació de la Universitat
Oberta de Catalunya (en endavant, «UOC»), amb el CIF número G-60667813, domiciliada a
Barcelona, avinguda del Tibidabo, 39, que actua com a representant legal d’aquesta institució en
qualitat de vicerector de Docència i Aprenentatge, d’acord amb les facultats que té atribuïdes en
virtut dels poders atorgats per la Sra. Maria Isabel Gabarró Miquel, notària, en data 16 de juliol de
2013, amb número de protocol 1774. La FUOC és titular de la Universitat Oberta de Catalunya,
reconeguda per la Llei del Parlament de Catalunya 3/1995, de 6 d’abril, de reconeixement de la
Universitat Oberta de Catalunya.
De l’altra part, Carles Constante i Beitia, en nom i representació del Consorci Sanitari Integral (en
endavant, «CSI»), amb el número fiscal Q5856254G , domiciliada a Av. de Josep Molins, 29-41,
08906 L’Hospitalet de Llobregat, que actua com a apoderat de la institució en virtut de l´escriptura
de poders atorgada davant la notari Sra. Silvia Toquero Cariello, en data 26 de maig de 2016 amb
número 366 del seu protocol.
Ambdues parts, que actuen en l’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.

E X PO SI CIÓ

I.

En data 21 de setembre de 2009, la UOC i CSI van signar un conveni marc de
col·laboració, amb una vigència de 12 anys, prorrogant-se automàticament per períodes
successius, en el qual manifestaven la voluntat d’establir un bon marc de relació que els
permetés enfortir les relacions establertes fins aleshores i, sobretot, emprendre’n de noves
que els ajudessin a explorar noves oportunitats de col·laboració.

II.

En la clàusula 5 del conveni esmentat en el paràgraf I de l’exposició, les parts van acordar
signar les addendes que fossin necessàries per a desenvolupar i dur a terme qualsevol de
les modalitats de col·laboració acordades en el conveni marc.

III.

La UOC té la voluntat d’acostar els seus estudis teòrics a la realitat professional per a
consolidar la formació dels estudiants i proporcionar-los una visió pràctica dels
coneixements adquirits al llarg del pla d’estudis. Així mateix, entén CSI com un bon entorn
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d’aprenentatge en el qual l’estudiant pot observar bons models professionals i aprendre de
la seva expertesa.
IV.

CSI, entitat o institució dedicada a l’atenció hospitalària, té interès a col·laborar en la
millora formativa dels estudiants de la UOC i s’ofereix com a entorn professional en què
puguin posar en pràctica, segons la modalitat prevista, els coneixements apresos
teòricament.

V.

Ambdues parts consideren important i adequat que els estudiants de la UOC, i futurs
professionals, puguin dur a terme les seves activitats de pràctiques dins el marc
professional, amb l’objectiu de donar suport a la millora de la qualitat de la formació dels
estudiants que es volen preparar laboralment.

CL ÀU S UL E S
1. Objecte
L’objecte d’aquesta addenda és establir les condicions en les quals s’han de desenvolupar les
activitats de pràctiques dels estudiants del Máster Universitari en Neuropsicologia de la UOC a
CSI, segons la modalitat prevista [presencial, semi-presencial o virtual].
2. Centre de pràctiques
CSI ha de col·laborar amb la UOC com a centre de pràctiques de la universitat.
3. Tutor extern o tutora externa del centre de pràctiques
CSI ha d’assignar un tutor o tutora a l’estudiant de pràctiques. El tutor o tutora ha de ser un
professional de CSI i s’ha d’encarregar d’orientar i guiar l’estudiant en les activitats que
desenvolupi durant la seva estada.
CSI es compromet a garantir que el tutor o tutora assignat a l’estudiant en pràctiques faci les seves
funcions, que, concretament, són les següents:
a) Acollir l’estudiant i organitzar l’activitat que ha de dur a terme d’acord amb el que
s’estableix en el projecte formatiu.
b) Supervisar les activitats de l’estudiant, orientar i controlar el desenvolupament de la
pràctica en una relació basada en el respecte mutu i el compromís amb l’aprenentatge.
c) Informar l’estudiant de l’organització i el funcionament de l’entitat i de la normativa
d’interès, especialment la relativa a la seguretat i els riscos laborals.
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d) Coordinar amb el tutor acadèmic o la tutora acadèmica de la UOC el desenvolupament de
les activitats que s’estableixen en aquest conveni, incloent-hi les modificacions del projecte
formatiu que puguin ser necessàries perquè les pràctiques es duguin a terme amb
normalitat, i també la comunicació i resolució de possibles incidències que puguin sorgir
en el desenvolupament de les pràctiques i el control de permisos per a la realització
d’exàmens.
e) Emetre els informes finals i, si escau, l’informe de seguiment intermedi.
f)

Proporcionar la formació complementària que necessiti l’estudiant per a dur a terme les
pràctiques.

g) Proporcionar a l’estudiant els mitjans materials i digitals indispensables per a dur a terme
les pràctiques.
h) Facilitar i estimular l’aportació, per part de l’estudiant, de propostes d’innovació, millora i
emprenedoria dels objectius propis de la seva funció.
i)

Preservar la confidencialitat en relació amb qualsevulla informació que tingui de l’estudiant
com a conseqüència de l’activitat com a tutor extern o tutora externa.

j)

Prestar ajuda i assistència a l’estudiant, durant el període de pràctiques d’aquest a l’entitat,
per a les qüestions de caràcter professional que pugui necessitar resoldre per a dur a
terme les activitats que fa en aquesta entitat.

k) Comunicar al tutor acadèmic o tutora acadèmica de la UOC les incidències que es
produeixin.
l)

Participar en l’avaluació de l’activitat de pràctiques de l’estudiant.

La UOC reconeix, mitjançant l’expedició de la certificació acreditativa corresponent, l’activitat que
ha dut a terme el tutor extern o la tutora externa del centre de pràctiques.
Durant l’exercici de l’activitat de pràctiques, la UOC es compromet a establir la col·laboració
necessària amb els professionals de CSI que actuïn com a tutors externs de pràctiques, per a
obtenir el màxim d’efectivitat de les pràctiques dels estudiants.
4. Tutor acadèmic o tutora acadèmica de la UOC
La UOC es compromet a nomenar un tutor acadèmic o tutora acadèmica de les pràctiques de
l’estudiant, que en garanteixi un desenvolupament correcte, d’acord amb el que s’estableix en
aquest conveni i en tots els documents que en derivin.
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5. Nombre de places
CSI es compromet a oferir semestralment places per a fer pràctiques externes, sempre que disposi
dels recursos necessaris per a acollir els estudiants.
Abans del començament de cada curs acadèmic, la UOC i CSI han d’acordar el nombre de places
de què es disposarà i el tipus de modalitat o modalitats que s’oferirà durant aquell període
acadèmic. No obstant això, el nombre de places acordades s’ha d’oferir sempre que hi hagi
estudiants matriculats.
6. Formalització de les pràctiques
La realització de les pràctiques externes s’ha de formalitzar mitjançant el protocol d’adhesió, que
s’adjunta com a annex I i que ha de signar només l’estudiant, i en el qual s’han de concretar la
modalitat de les pràctiques, la data de començament i d’acabament, les hores de dedicació,
l’horari, el lloc de desenvolupament de les i el projecte formatiu.
Quan les activitats de pràctiques impliquin contacte habitual amb menors d’edat, l’eficàcia de
l’esmentat protocol d’adhesió queda supeditada a què l’estudiant acrediti davant CSI que no ha
estat condemnat per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual. L’estudiant ha d’acreditar
aquesta circumstància mitjançant l’aportació d’un certificat negatiu del Registre Central de
Delinqüents Sexuals.
7. Vincle amb el centre de pràctiques
La relació entre l’estudiant en pràctiques i CSI és de caire estrictament acadèmic. Durant l’estada
en pràctiques, l’estudiant no ha d’assumir les responsabilitats pròpies dels professionals de CSI.
La realització de les pràctiques no implica que cap de les parts assumeixi obligacions més enllà de
les que estableix estrictament aquest document i en cap cas no implica l’existència d’una relació
laboral entre l’estudiant i CSI.
En aquest sentit, l’estudiant no pot reclamar que es computi el temps d’estada en pràctiques per a
calcular la seva antiguitat a l’empresa ni que es tingui en compte com a període de proves en el
supòsit que s’incorpori a CSI un cop acabades les pràctiques, llevat que en el conveni col·lectiu
aplicable s’hi estipuli expressament una cosa diferent.
Aquesta addenda no comporta cap increment de despesa per a la UOC ni per a CSI. En cap cas,
CSI no ha d’abonar a l’estudiant en pràctiques cap tipus de compensació econòmica.
Els compromisos econòmics que es derivin de les obligacions que assumeix el CSI en virtut
d'aquest conveni, s'estableixen a l'annex [II] que s'adjunta i forma part integrant del present
conveni.
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8. Assegurança
Els estudiants que desenvolupin les pràctiques externes a CSI estan coberts per una assegurança
d’accidents perquè els rescabali en cas d’accidents o danys personals i per una assegurança de
responsabilitat civil general, ambdues contractades per la UOC.
Quan les activitats de pràctiques dels estudiants estiguin relacionades amb l’atenció hospitalària
i/o sanitària, també estarà cobert per una assegurança de responsabilitat civil mèdica contracta per
la UOC.
9. Certificació de les pràctiques externes
Un cop acabades les pràctiques, la universitat ha d’expedir a l’estudiant un certificat acreditatiu
que contingui els aspectes següents: el titular del document, el centre on s’han fet les pràctiques,
la durada, les dates de realització, la descripció de la pràctica i les activitats fetes.
10. Propietat intel·lectual i industrial
L’estudiant, en qualitat d’autor, té els drets de propietat intel·lectual que es derivin dels resultats de
la seva memòria de pràctiques, activitats de caràcter acadèmic que serà objecte d’avaluació, als
efectes de qualificar l’assignatura que promou la realització d’aquestes pràctiques. CSI no pot ferne cap ús (reproduir-lo, transformar-lo, etc.) sense el consentiment exprés de l’estudiant.
Si com a conseqüència de les pràctiques externes de l’estudiant neix un producte nou i per a
obtenir-lo hi han influït coneixements adquirits dins de CSI o la utilització de mitjans proporcionats
per aquesta, els drets de propietat intel·lectual han de ser de propietat o titularitat conjunta de
l’estudiant i CSI.
En el supòsit que es vulgui comercialitzar aquest producte nou, l’estudiant i CSI han de pactar
prèviament, en un document independent, les condicions per a fer-ho.
11. Màrqueting i difusió
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 respectius noms, logos, marques i qualsevol altre bé protegit
per les lleis en matèria de propietat industrial.
Així mateix, les parts s’autoritzen recíprocament a fer servir els 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 l’objecte d’aquest acord.
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12. Protecció de dades de caràcter personal
La UOC i CSI reconeixen complir amb totes les obligacions derivades de la Llei Orgànica 15/1999
de Protecció de Dades Personal, del Reglament General en Protecció de dades 2016/679, d’ara
en endavant “RGPD”, i de la legislació complementària. Les seves dades són tractades amb la
finalitat de formalitzar el present contracte i de complir i executar les obligacions derivades del
mateix.
La UOC i CSI són corresponsables 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, com a corresponsable del tractament, podrà cedir 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

-

CSI respondrà a l’exercici de drets pel canal e-mail. Així doncs per qualsevol dubte
sobre protecció de dades els interessats es poden dirigir al Delegat de Protecció de
dades a través del correu: informacio@csi.cat o dpd@csi.cat.

13. Confidencialitat
Les parts acorden tractar confidencialment totes les dades, la documentació i la informació que
s’hagin subministrat a l’altra part durant la vigència d’aquest document. Ambdues parts també
acorden no divulgar aquesta informació a cap persona o entitat, excepte els treballadors, amb la
condició que també en mantinguin la confidencialitat i només en la mesura que sigui necessari per
a executar correctament aquest document.
L’acord de confidencialitat continua vigent fins i tot després que aquest document s’extingeixi, sigui
quina en sigui la causa.
14. Normativa aplicable
En tot cas, les pràctiques externes s’han de regir pel que es disposa en el Reial decret 592/2014,
d’11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants
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universitaris, i pel Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de
l’estudiant universitari.
Així mateix, si el centre de pràctiques és d’àmbit internacional, aquest ha de garantir la viabilitat de
les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants en funció de la normativa aplicable en el país
de destinació.
15. Codi de Conducta
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.
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, CSI 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 CSI 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/seuelectronica/CODI_CONDUCTA_Provexdors_i_Entitats_signats_convenis_CAx1x.pdf
Així mateix, CSI restarà obligat 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.
L’incompliment per part de CSI, 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 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.
16. Entrada en vigor i durada
Aquest acord entra en vigor en el moment en què se signa i té una durada de tres [3] anys, que es
prorroga tàcitament per períodes iguals. No obstant això, les parts poden resoldre l’acord
mitjançant una comunicació per escrit i fefaent a l’altra, amb tres [3] mesos d’antelació.
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17. Resolució
Són causes de resolució d’aquesta addenda les següents:
a) El mutu acord de les parts signants, manifestat per escrit.
b) La manifestació de qualsevol de les parts de la voluntat de resoldre l’addenda, amb un
preavís de sis mesos respecte al començament del curs acadèmic següent.
c) L’incompliment d’alguna de les parts de les obligacions assumides en virtut d’aquest
document dóna dret a l’altra part a resoldre unilateralment aquest acord, que es fa efectiu
en un període de trenta [30] dies a partir de la notificació.
d) Les causes generals d’extinció que estableix la legislació vigent.
En tot cas, les parts es comprometen a garantir la possibilitat d’acabar les pràctiques als
estudiants que les facin en el moment de la resolució, el desistiment o la denúncia d’aquesta
addenda.
18. Comissió de seguiment
Ambdues parts, de comú acord, han de constituir una comissió de seguiment que ha de tenir com
a funció seguir tots els aspectes relacionats amb aquest document. La comissió de seguiment ha
d’estar formada per un representant de cada institució dels departaments i/o estudis que
s’indiquen a continuació:
En representació de la UOC, un/a Tècnic/a de Gestió de Pràctiques.
En representació de CSI, un membre de la Direcció per la Docència.
Aquesta comissió ha d’establir de comú acord les dates en què es reuniran, presencialment o
virtualment, a partir de la signatura d’aquest document. La comissió s’ha de reunir un cop a l’any,
com a mínim. A cada reunió s’ha de fer el seguiment de les activitats objecte d’aquest acord i
aclarir tots els dubtes que es puguin plantejar en la interpretació i l’execució d’aquest. S’ha
d’aixecar acta dels punts que són objecte de cada reunió.
19. Jurisdicció
Les parts expressen el compromís de complir les obligacions respectives de bona fe i de portar a
bon terme totes i cadascuna de les negociacions que calguin per a complir aquest acord a
satisfacció d’ambdues institucions.
Les parts acorden que qualsevol controvèrsia que derivi de la interpretació, el compliment o
l’execució dels acords d’aquest document s’ha de resoldre, de mutu acord, per mitjà de la comissió
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de seguiment que preveu la clàusula anterior. Aquesta comissió disposa d’un termini de trenta [30]
dies per a arribar a un acord.
Si no arriben a un acord en el termini establert, les parts convenen que les qüestions litigioses que
derivin de la interpretació, l’aplicació o l’execució dels acords que s’estableixen en aquest
document són de coneixement i competència dels jutjats i tribunals de Barcelona de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

I, en prova de conformitat i perquè quedi constància de tot el que s’ha convingut, ambdues parts
signen aquest document en dos [2] exemplars i a un sol efecte, al lloc i en la data que s’indiquen
en l’encapçalament.

CPISR-1 C
Carles Sigalés
Conde

Firmado digitalmente por CPISR-1 C Carles
Sigalés Conde
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Universitat Oberta de Catalunya, ou=Vegeu
https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
ou=Vicerectorat de Docència i Aprenentatge,
title=Vicerectorat, sn=Sigalés Conde,
givenName=Carles, serialNumber=35005786Q,
cn=CPISR-1 C Carles Sigalés Conde
Fecha: 2018.12.19 09:34:10 +01'00'

Sr. Carles Sigalés Conde
Vicerector de Docència i Aprenentatge
de la Universitat Oberta de Catalunya

P03 – Addenda pràctiques externes

Firmado digitalmente
por 18001138G
CARLOS CONSTANTE
(R: Q5856254G)
Fecha: 2019.01.14
13:04:04 +01'00'

Sr. Carles Constante i Beitia
Apoderat
Consorci Sanitari Integral

Pàgina 10 de 16

AN N E X I
PR O T O CO L D ’ AD H E S IÓ
A L ’ AD D E ND A D E L C O N V EN I M AR C D ’ EM PRE S A AS S O C I AD A
ENT R E L A U O C I CSI

Barcelona, [dia] de/d’ [mes] de [any]

L’estudiant [noms i cognoms], amb document nacional d’identitat (NIF) número [núm. NIF],
estudiant del pla d’estudis conduent al títol de [nom de la titulació] de la UOC.

E X PO SI CIÓ
I.

En data 01/07/2018, la UOC i CSI van signar una addenda de pràctiques, per la qual es
desenvolupen les condicions sobre les quals s’han de dur a terme les activitats de
pràctiques dels estudiants del Màster Universitari en Neuropsicologia de la UOC a CSI,
segons la modalitat prevista.

II.

D’acord amb el que disposa la clàusula sisena de l’addenda esmentada, la realització de
les pràctiques a CSI per part de l’estudiant s’ha de formalitzar mitjançant la sol·licitud
d’adhesió a l’addenda.

CL ÀU S UL E S
1. Objecte
L’estudiant [noms i cognoms] s’adhereix a l’addenda d’empresa associada que la UOC i CSI van
signar en data 1 de juliol de 2018, per la qual es desenvolupen les condicions sobre les quals
s’han de dur a terme les activitats de pràctiques dels estudiants de la UOC a CSI, segons la
modalitat prevista.
2. Acceptació de l’adhesió
L’estudiant [noms i cognoms] manifesta conèixer les clàusules de l’addenda esmentada, i s’obliga
a complir-les en tots els termes.
3. Cond ic ion s de l e s pr àct iqu e s
Les pràctiques objecte d’aquest protocol s’han de desenvolupar a [entitat o institució
col·laboradora o associada] d’acord amb les condicions següents:
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a) Modalitat de les pràctiques: [presencial, semipresencial o virtual]
b) Data d’inici: […]
c) Data de finalització: […]
d) Total d’hores de dedicació: […]
e) Horari: […]
f)

Lloc: [adreça, població i codi postal]

g) Objectius educatius i activitats que es desenvolupen: els que s’estableixen en el projecte
formatiu següent:
-

Àrea de treball / Nom de l’ocupació

-

Objectius de l’aprenentatge

-

Competències que s’han de desenvolupar i tasques que s’han de fer

-

Planificació temporal de l’activitat

4. T utor ac ad èm i c o t ut or a a cad è mi ca d e l a UO C
La UOC nomena [nom i cognoms], [professor o professora] responsable de l’assignatura [nom de
l’assignatura], tutor acadèmic o tutora acadèmica de la universitat de les pràctiques acadèmiques
externes curriculars de l’estudiant.
5. T utor ex t e rn o t ut o r a e xt er na d el c ent r e d e p r à ctiq ue s
CSI nomena [nom i cognoms], professional de CSI, [tutor o tutora] extern de les pràctiques
acadèmiques externes de l’estudiant
6. O bli ga ci on s d e l ’e st u dia nt
En tot cas, l’estudiant es compromet a assumir les obligacions següents:
a) Conèixer i complir el projecte formatiu de les pràctiques seguint les indicacions del tutor
extern o tutora externa de les pràctiques i amb la supervisió del tutor coordinador o tutora
coordinadora de pràctiques.
b) Complir l’horari, el temps de dedicació i les normes fixades per CSI.
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c) Desenvolupar el projecte formatiu i complir amb diligència les activitats acordades.
d) Elaborar la memòria final de les pràctiques i, si escau, l’informe de seguiment intermedi.
e) Mantenir el contacte amb el tutor acadèmic o tutora acadèmica de la UOC durant el
desenvolupament de les pràctiques i comunicar-li qualsevol incidència que pugui sorgir, i
també lliurar-li els documents i els informes de seguiment intermedi i la memòria final que
se li demanin.
f)

Preservar la confidencialitat de la informació a què, per raó de la seva tasca, té accés i
guardar secret professional sobre les seves activitats durant el període de pràctiques i
també després que s’hagin acabat.

g) Donar compliment al protocol pel qual es determinen les pautes bàsiques destinades a
assegurar i protegir el dret a la intimitat del pacient, mitjançant la subscripció del
compromís de confidencialitat, que s’adjunta com annex [III] i que forma part integrant el
present protocol.
h) Fer servir amb cura els recursos, respectar les normes de funcionament, seguretat i
prevenció de riscos laborals i, si escau, les infraestructures tecnològiques de CSI.
i)

Tenir una actitud respectuosa amb la política del centre de pràctiques i salvaguardar el
bon nom de la UOC.

j)

Quan les pràctiques impliquin contacte habitual amb menors d’edat, ha d’acreditar davant
CSI que no ha estat condemnat per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual
mitjançant l’aportació de certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

7. Durada
Aquest protocol d’adhesió entra en vigor en el moment en què se signa i s’acaba en el moment
que acaben les pràctiques, d’acord amb la data prevista en la lletra c de la clàusula 3.
El protocol i les pràctiques no poden ser objecte de pròrroga.
I, en prova de conformitat, l’estudiant signa aquesta sol·licitud d’adhesió en tres exemplars i a un
sol efecte, al lloc i en la data que s’indiquen en l’encapçalament.
Signa,

[Nom i cognoms de l’estudiant]
Estudiant de la Universitat Oberta de Catalunya
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AN N E X I I
CO M PE N S AC IÓ ECO NÒ M IC A
A CSI

La UOC es compromet a compensar econòmicament a CSI per cada estudiant del Màster
Universitari en Neuropsicologia que aculli per a la realització de pràctiques acadèmiques externes.
L’import a abonar és de vint [20] euros pel nombre de crèdits ECTS que tingui fixat l'activitat de
pràctiques de l'estudiant a CSI.
Aquesta compensació es farà efectiva un cop finalitzades amb èxit les pràctiques i prèvia
presentació de la factura corresponent a nom de la UOC, que es pagarà segons normativa interna
de pagaments.
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AN N E X I II
CO M PRO M ÍS D E CO N FID E NC I AL IT AT

Barcelona, [dia] de/d’ [mes] de [any]

[noms i cognoms], amb DNI/NIF/NIE número [núm. DNI/NIF/NIE], té la condició de personal en
formació en règim d’estudiant en el centre sanitari [acrònim entitat col·laboradora] com:
[Seleccionar la opció que pertoqui]




Estudiant universitari de Grau en [denominació de la titulació relacionada amb les ciències
de la salut].
Estudiant de [Màster Universitari/Títol propi]

DECLARA que,
1. Reconeix que els pacients tenen dret al respecte de la seva personalitat, dignitat humana i
intimitat i a la confidencialitat de tota la informació relacionada amb el seu procés.
2. Reconeix que els pacients tenen dret al fet que es respecti el caràcter confidencial de les
dades referents a la seva salut, i al fet que ningú pugui accedir a ells sense prèvia
autorització.
3. D’acord amb l’article 10 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, reconeix que té el deure de mantenir el secret respecte a la
informació a la qual accedeixi en el desenvolupament de la seva activitat, comprometentse a prestar la màxima cura i confidencialitat en el maneig i custòdia de qualsevol
informació/documentació durant el seu període formatiu i una vegada conclòs el mateix.
4. Reconeix que no procedeix transferir, duplicar o reproduir tot o part de la informació a la
qual tingui accés amb motiu de la seva activitat a [acrònim entitat col·laboradora], no
podent utilitzar les dades proporcionades pel mateix per a finalitats diferents a la formació,
o aquelles altres per les quals anés autoritzat per la direcció de [acrònim entitat
col·laboradora].
5. Coneix i accepta el Protocol mitjançant el qual es determinen les pautes bàsiques
destinades a assegurar i protegir el dret a la intimitat del pacient pels estudiants
relacionats amb les Ciències de la Salut.
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6. Està assabentat que és responsable personal d’acatar el deure de confidencialitat i que el
seu incompliment pot tenir conseqüències penals, disciplinàries o fins i tot civils.
Per tot això, es compromet al fet que la seva conducta a [acrònim entitat col·laboradora] s’adeqüi a
allò previst als apartats anteriors d’aquesta declaració responsable, que es subscriu, per duplicat i
a un sol efecte, al lloc i en la data que s’indiquen en l’encapçalament.
Signatura,

[Nom i cognoms de l’estudiant]
Estudiant de la Universitat Oberta de Catalunya
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