ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SINDICAT DE
PERIODISTES DE CATALUNYA I LA FUNDACIÓ INSTITUT
D’EDUCACIÓ CONTÍNUA

Barcelona, 21 de juny de 2017
REUNITS
D'una part, FUNDACIÓ INSTITUT D’EDUCACIÓ CONTÍNUA, amb CIF
G-60.414.182 i inscrita al Registre de Fundacions amb el número 766, en virtut
de resolució dictada el 25 de març de 1994 pel Conseller de Justícia, amb
domicili social a Barcelona, C/Balmes, 132, CP 08008, representada en aquest
acte per Carme Martinell Gispert-Saúch, major d’edat, amb NIF 43.683.999-F,
en la seva condició de Directora General, amb poders suficients als efectes
atorgats a la reunió del Patronat de data 7 de juny de 2011 i formalitzats davant
del Notari de Barcelona, Antoni Bosch Carrera, en data 19 de juliol de 2011, amb
número 1186 del seu protocol (d’ara endavant la Fundació IDEC o la UPF
Barcelona School of Management).
I de l’altra, el SINDICAT DE PERIODISTES DE CATALUNYA /
SINDICAT DE PROFESSIONALS DE LA COMUNICACIÓ (SPC), amb
CIF G60369931 i inscrit al Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya amb el número 79/27/93, amb domicili social a Carrer Roger de
Llúria, 5 5-1 08010 Barcelona, representada en aquest acte per Ramon Espuny
Solé, major d’edat, amb NIF 46.016.811-K, en la seva condició de President amb
poders suficients als efectes atorgats 27/03/2014 (d’ara endavant l'SPC).
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament capacitat i legitimació
suficients per subscriure aquest Acord de col·laboració, assegurant cada part
que els poders amb que respectivament actuen no han estat revocats ni limitats,
i que són bastants per obligar a les seves representades en virtut d'aquest acte, i,
en aquesta representació,
MANIFESTEN
I

Que Fundació IDEC és una fundació privada de caràcter cultural i docent,
titular d’un centre educatiu privat que, en virtut dels acords assolits en el
seu moment amb la Universitat Pompeu Fabra, imparteix formació de
postgrau, tant títols propis de la Universitat Pompeu Fabra, com a títols
oficials (Màsters universitaris), en aquest últim cas per la seva condició
de centre adscrit a aquesta Universitat; i tot això sota la marca única UPF
Barcelona School of Management.

II.

Que l'SPC és una organització sindical que té com a finalitats la defensa
del Dret a la Informació de la Ciutadania i la representació, defensa i
promoció dels interessos econòmics, socials, laborals, professionals –
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especialment la promoció i defensa dels estatuts de redacció–i culturals
dels seus afiliats i afiliades, entre les que s’inclouen les relatives a accions
formatives d’interès per als membres de l'SPC.
III.

Que la UPF Barcelona School of Management imparteix, entre d’altres,
els programes següents: Màster en Drets Civils, Tecnopolítica i Cultura
Digital; Màster en Periodisme Esportiu; Màster en Periodisme Cultural i
Màster en Periodisme Polític Internacional, títols propis UPF; programes
que estan inclosos a la programació de la UPF Barcelona School of
Management per al curs acadèmic 2017-2018 (d’ara endavant els
PROGRAMES).

IV

Que les parts tenen un interès comú en col·laborar per al
desenvolupament dels PROGRAMES i per a l’oferiment als afiliats a la
ENTITAT d’unes millors condicions econòmiques sobre el preu de venda
al públic dels PROGRAMES en el cas que estiguin interessats en cursarlo.

V.-

Que, en virtut del que es manifesta més amunt, les parts subscriuen
aquest Acord de col·laboració, amb subjecció als termes i condicions que
s'estableixen en els següents
PACTES

PRIMER:

OBJECTE

Aquest Acord té per objecte determinar les condicions generals de la
col·laboració entre la UPF Barcelona School of Management i l’SPC en el
desenvolupament dels PROGRAMES per al curs acadèmic 2017-2018.
SEGON: COL·LABORACIÓ DE LA UPF BARCELONA SCHOOL OF
MANAGEMENT
La UPF Barcelona School of Management col·laborarà amb l’SPC en el
desenvolupament dels PROGRAMES per al curs acadèmic 2017-2018.
En execució d’aquesta col·laboració, la UPF Barcelona School of Management,
oferirà i aplicarà un descompte del deu per cent (10%) sobre l’import total de la
matrícula als afiliats de l’SPC que formalitzin la matrícula a qualsevol dels
PROGRAMES al curs acadèmic 2017-2018 i que justifiquin adequadament la
seva condició de membres.
Caldrà que els afiliats que vulguin sol·licitar el descompte acrediti la seva
condició d’afiliat a l’SPC amb l’aportació del document justificatiu de la seva
afiliació, document que haurà d’estar en vigor a la data de la formalització de la
matrícula.
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SEGON: COL·LABORACIÓ DE LA ENTITAT
L’SPC col·laborarà amb la UPF Barcelona School of Management en el
desenvolupament dels PROGRAMES per al curs acadèmic 2017-2018.
En execució d’aquesta col·laboració, la ENTITAT farà difusió entre els seus
afiliats de la subscripció d’aquest Conveni i dels avantatges que del mateix es
deriven pels mateixos emprant als efectes els seus mitjans habituals de
comunicació amb ells.
QUART.- PARTS INDEPENDENTS I INDEMNITAT
Ambdues parts són plenament independents i, com a tals, no tenen atribuïda la
capacitat per obligar o assumir compromisos una en nom de l'altra i a l’inrevés.
Cap pacte d’aquest Acord podrà interpretar-se –a cap efecte- en el sentit de
crear una joint-venture, societat, comunitat de béns, o una relació fiduciària o
de representació o agència entre les parts. Tampoc cap dels pactes d’aquest
Acord atorga ni reconeix cap dret sobre la creació, definició, titularitat i/o
explotació, en qualsevol modalitat i forma, dels PROGRAMES, que correspon en
exclusiva a la UPF Barcelona School of Management i, en el seu cas, als tercers
diferents de l’SPC amb els que la mateixa així ho hagi acordat de manera
expressa.
Les parts s’obliguen a dur a terme les activitats objecte d’aquest Acord amb la
màxima diligència i respecte de la normativa vigent aplicable, mantenint
indemne a l’altra part davant qualsevol reclamació, multa i/o sanció en cas
contrari.
Especialment, UPF Barcelona School of Management portarà a terme
l’organització i impartició dels PROGRAMES assumint-ne la completa
responsabilitat, i sense atènyer en cap cas a l’SPC cap responsabilitat directa o
indirecta amb ocasió de la seva execució. Tanmateix, la ENTITAT portarà a
terme les activitats de difusió dels PROGRAMES entre els membres respectant
la normativa vigent, especialment, la relativa a protecció de dades i a
comunicacions comercials, electròniques o no i assumint la completa
responsabilitat, no atenyent-li, en cap cas a la UPF Barcelona School of
Management cap responsabilitat directa o indirecta amb ocasió de la seva
execució.
CINQUÈ.- DURACIÓ
Aquest Acord es mantindrà en vigor des de la data de signatura per totes les
parts i fins a la finalització del curs acadèmic 2017-2018, i podrà ser prorrogat
tàcitament per als successius cursos acadèmics, sempre que cap de les parts
manifesti la seva voluntat de donar-ho per resolt mitjançant comunicació
notificada a l'altra amb almenys un (1) mes d'antelació a la data en què aquesta
resolució hagi de causar efecte.
Sense perjudici de l’anterior, serà causa de resolució anticipada i automàtica del
Acord la decisió adoptada per la UPF Barcelona School of Management de no
portar a terme una nova edició dels PROGRAMES. Aquesta resolució anticipada
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podrà ser exercida en qualsevol moment per la UPF Barcelona School of
Management i en cap cas produirà a favor de l’SPC cap dret indemnitzatori de
cap tipus.
SISÈ.- PROTECCIÓ DE DADES
Ambdues parts es comprometen a complir les exigències legals en matèria de
protecció de dades personals segons el previst en la Llei 15/1999 i normativa
vinculada, relatives al compliment de les finalitats previstes en aquest Acord i en
especial en relació a l’ús degut de les dades i l’exercici dels drets dels afectats.
Als oportuns efectes aclaridors, les parts manifesten conèixer i acceptar que en
cap cas es produirà cessió de dades dels membres de l’SPC per aquesta a la UPF
Barcelona School of Management. Els membres de l’SPC, en el cas de voler
cursar els PROGRAMES i obtenir el descompte que tenen a la seva disposició en
virtut d’aquest Acord, es posaran en contacte directament amb la UPF
Barcelona School of Management.
SETÈ.- INTEGRACIÓ CONTRACTUAL
Aquest Acord es troba composat i integrat per aquest document i pels Annexos
que se li addicionen, així com els que puguin afegir-se en el futur, que hauran
d'anar sempre subscrits tots i cadascun d'ells per les Parts contractants.
Aquest Acord substitueix i anul·la a qualsevol altre document, acord i/o Acord
que amb anterioritat hagin subscrit les Parts en relació amb l'objecte d'aquest
Acord.
VUITÈ.- LLEI APLICABLE I FUR
Aquest Acord es regirà i interpretarà d'acord amb la llei espanyola.
Les parts involucrades es comprometen a resoldre de manera amistosa
qualsevol desacord o discrepància que pogués sorgir en el desenvolupament
d’aquest Acord. En cas d’absència de solució amistosa, les parts se sotmetran als
Jutjats i Tribunals de Barcelona.
I en prova de conformitat, les parts signen aquest Acord, per duplicat però a un
únic efecte, en el lloc i data assenyalats a l’encapçalament.
Per UPF Barcelona School of Manament

Per l’SPC

Carme Martinell
Directora General

Ramon Espuny
President
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