CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME, AIGÜES
DE MATARÓ I EL CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME PER
A L’ESTABLIMENT DEL MARC DE COL·LABORACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA CÀTEDRA D’ECONOMIA
CIRCULAR I SOSTENIBILITAT

REUNITS
D’una part, el Sr. Manel Mas i Estela amb DNI 38756687P, President del Consell d’Administració d’Aigües de
Mataró, S.A. (d'ara endavant, “AMSA”), amb domicili a Pitàgores, 1-7 08304 de Mataró i NIF A08007270,
actuant en nom i representació d’aquesta entitat en virtut de les atribucions que li són conferides en
l’ostentació del càrrec.
D’altra, el Sr. David Bote i Paz, amb DNI 38849566J, com a President del Consorci per al Tractament de Residus
Sòlids Urbans del Maresme, (en endavant, “CONSORCI”), NIF núm. P5812001E, amb domicili al Carrer de la
Teixidora, 83, de la ciutat de Mataró (08302), actuant en nom i representació d’aquest, en virtut d’allò que
disposen els Estatuts del Consorci.
D’altra, el Sr. Josep Lluís Checa López, amb DNI 40883139H, director general de la Fundació Tecnocampus
Mataró-Maresme (en endavant, “FUNDACIÓ TECNOCAMPUS” o simplement “TECNOCAMPUS”), amb domicili
a l’avinguda d’Ernest Lluch, nº 32, edifici TCM1, de la ciutat de Mataró (08302) i amb CIF G62034111, actuant
en nom i representació d’aquesta en virtut del seu nomenament per acord del Patronat de data 23 de juliol de
2018 i dels poders que li són atorgats per escriptura pública de data 25 de juliol de 2018 d’elevació a públic
d’acords socials, davant el notari de Barcelona, Sr. Jesús Benavides Lima, sota el núm. 5.145 del seu protocol.
Les parts es reconeixen amb capacitat i competència respectivament per formalitzar aquest conveni i.
MANIFESTEN
1. Que AMSA té com a objectius la gestió directa i eficient del subministrament d’aigua potable, de la xarxa de
clavegueram de la ciutat, així com la captació, generació i distribució d’energia. Per altra banda també gestiona
el servei del laboratori municipal, amb el principal interès de garantir la qualitat i el servei que ofereix als
abonats. Una altra funció de la companyia és la protecció del medi ambient amb la cura de la gestió de les
infraestructures urbanes que tan tenen relació directa amb el cicle de l’aprofitament i la gestió integral de
l’aigua, com amb la captació i distribució d’energia.
2. Que el CONSORCI és una entitat amb naturalesa administrativa i personalitat jurídica plena per a
l’acompliment de les seves finalitats, constituïda per la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del
Maresme i 28 municipis de la comarca del Maresme que té com objecte la prestació del servei públic de gestió
i tractament de residus, de conformitat amb l’establert a la legislació local i mediambiental, amb la finalitat de
donar una solució integrada a la necessitat de gestió dels residus municipals generats a la comarca del
Maresme, amb la inclusió en aquest concepte d’aquells fluxos de residus que en base als diferents acords
interterritorials el Consorci gestioni procedents d’altres comarques, com el Vallès Oriental.
Per a dur a terme aquest objectiu el CONSORCI aposta per una proposta de valor que permeti el
desenvolupament i aplicació del concepte d’Economia Circular al territori, amb una visió integral, realista i
pràctica dels residus com a recursos en un marc d’esgotament inexorable dels recursos naturals, promovent
alhora la millora ambiental i sòcio-econòmica del Maresme.
En base a aquest plantejament essencial, el Consorci gestiona les diferents generacions d’infraestructures i
instal·lacions de valorització necessàries per a dur a terme un servei públic eficaç i eficient que vetlli per les
necessitats ambientals del territori i la ciutadania.
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En aquest sentit, el CONSORCI promou actualment el Parc Circular Mataró-Maresme.
Que en data 11 de desembre de 2019, la Junta General del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans
del Maresme va aprovar la integració del CONSORCI a la Càtedra d’Economia Circular i Sostenibilitat del
Tecnocampus Mataró-Maresme, aprovant el conveni de col·laboració i autoritzant al president per a procedir
a la seva signatura.
3. Que TECNOCAMPUS és una entitat sense ànim de lucre, amb personalitat pròpia, caràcter indefinit i plena
capacitat jurídica i d’obrar dins dels límits dels seus Estatuts i subjecta a la llei 4/2008, de 24 d’abril, del tercer
llibre del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
TECNOCAMPUS es un espai d’integració de la universitat i l’empresa. En la seva funció universitària té com a
finalitat impartir estudis universitaris de grau, postgrau i formació continuada en relació a les ciències socials i
de l’empresa, entre altres àmbits de coneixement. Per a fer-ho, ostenta la titularitat de diferents centres
universitaris, entre ells la de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa Tecnocampus (en endavant
ESCSET) i l’Escola Superior Politècnica TecnoCampus (en endavant ESUPT). També desenvolupar recerca,
entesa com l’activitat acadèmica centrada en la generació de coneixement amb especial èmfasi en la
transferència de coneixement a l’empresa i la societat, així com divulgar i fomentar la ciència i la tècnica, i
estrènyer lligams entre el món universitari i la societat, contribuint a obrir la Universitat a la Ciutat i vertebrar
Mataró com a Ciutat Universitària. Finalment, incorpora també els serveis locals de suport a les empreses i
molt especialment el foment de l’emprenedoria, tancant d’aquesta manera la triple hèlix del model de
coneixement.
4. Que en data 7 de maig de 2019 AMSA i TECNOCAMPUS van subscriure un conveni mitjançant el qual es
creava la Càtedra d’Economia Circular i Sostenibilitat a l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa,
centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra del qual TECNOCAMPUS n’és titular. La Càtedra es creà amb
l’objectiu principal de fomentar la docència, la recerca i la transferència de coneixement en l’àmbit de
l’economia circular i la sostenibilitat.
5. Que és d’interès d’AMSA i de TECNOCAMPUS la incorporació del CONSORCI a la Càtedra i, donada la
concordança de voluntats, les parts subscriuen aquest conveni de col·laboració per establir el marc de
col·laboració en el sí de la Càtedra d’economia circular i sostenibilitat, d’acord amb les següents

CLÀUSULES
PRIMERA.- Objecte del conveni.
L’objecte d’aquest conveni és la definició del marc de col·laboració a llarg termini entre AMSA, CONSORCI i
TECNOCAMPUS per tal de crear i donar l’impuls inicial a projectes de recerca i desenvolupament, transferència,
formació i divulgació en economia circular i sostenibilitat, liderat per les parts a través de la Càtedra d’Economia
Circular i Sostenibilitat de TecnoCampus, adscrita a l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa
Tecnocampus (ESCSET) i a l’Escola Superior Politècnica TecnoCampus (ESUPT).
L’activitat de la Càtedra resulta essencial per al procés de transformació de Mataró i la comarca del Maresme
cap a l’economia circular, en la qual la recerca i la transferència de coneixement tenen un paper fonamental.
La Càtedra té un àmbit d’actuació transversal entre les unitats que incideixen en els temes objectes de la
mateixa.
SEGONA.-. Objectius de la Càtedra.
La Càtedra té la ferma voluntat d’esdevenir un referent, en docència i recerca, amb l’objectiu principal de
contribuir des de l’àmbit acadèmic a detectar necessitats i potenciar la recerca, la transferència i la innovació
tecnològica, per donar resposta als reptes que es plantegen en matèria d’economia circular i generar sinergies
entre els actors implicats; tot agilitzant la col·laboració entre diferents agents públics i privats, implicant la
societat civil en la transformació cap a l’economia circular en el territori, en el que estan compromeses les
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entitats fundadores, AMSA, CONSORCI i TECNOCAMPUS les quals consideren molt profitós avançar
conjuntament en la consecució d’aquests objectius.
TERCERA.- Activitats de la Càtedra.
Per tal de donar compliment als objectius definits en la clàusula anterior, el programa de les activitats que
desenvolupi la Càtedra (en els àmbits d’economia circular i sostenibilitat que li són propis) poden adoptar –amb
caràcter enunciatiu i no limitatiu- les formes següents:
I. Activitats de recerca sobre els temes objecte de la Càtedra:
a. Definició i desenvolupament de les línies de recerca i divulgació conjunta.
b. Realització de treballs/estudis de recerca.
c. Suport a la realització de tesis doctorals en cooperació amb empreses o institucions patrocinadores.
d. Promoció de trobades nacionals i internacionals d’experts sobre temes d’economia circular i
sostenibilitat.
e. Cooperació en l’obtenció de projectes de recerca en les línies definides en la Càtedra, tant en l’àmbit
català com espanyol i europeu.
II. Activitats de transferència de coneixement i divulgació sobre els temes objecte de la Càtedra:
a. Transferència de coneixement entre les àrees de recerca i les empreses i entitats socials i
econòmiques .
b. Organització de jornades, conferències o seminaris.
c. Promoció i potenciació de la realització de publicacions sobre els àmbits de recerca de la Càtedra.
III. Activitats de formació sobre els temes objecte de la Càtedra:
a. Beques pre-doctorals i post-doctorals.
b. Cursos d’especialització i/o formació permanent.
c. Assignatures optatives dins dels currículums dels estudiants de grau.
d. Premis a Treballs de Fi de Grau (TFG) o Treballs de Fi de Màster (TFM).
e. Cooperació en el disseny i docència d’assignatures en els plans de formació impartits per la Càtedra,
tant en cursos d’especialització i/o de formació permanent com en assignatures optatives dins els
currículums dels estudiants de Grau.
I en general, qualsevol altre activitat relacionada amb els temes objecte de la Càtedra que permeti l’intercanvi
de coneixements i experiències.
QUARTA.- Organització i Funcionament de la Càtedra.
A l’efecte d’assolir els objectius previstos en aquest conveni, així com d’elaborar el programa d’activitats de
col·laboració conjunta, les parts acorden establir l’estructura organitzativa següent:
A. El Consell de Direcció
El Consell de Direcció estarà format per:
El/la Director/a General del Tecnocampus.
El/la Director/a de l’Escola Superior Politècnica TecnoCampus.
El/la Director/a de l’Escola de Ciències Socials i de l’Empresa Tecnocampus.
El/la President/a del Consell d’Administració d’Aigües de Mataró.
El/la l President/a del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme.
Els membres del Consell de direcció podran delegar, de manera formal i puntual, en terceres persones que els
representaran en reunions concretes.
El Consell de Direcció tindrà una presidència rotativa amb periodicitat anual compartida entre el/la President/a
del Consell d’Administració d’Aigües de Mataró i el/la l President/a del Consorci per al Tractament de Residus
Sòlids Urbans del Maresme o les persones en qui aquestes puguin delegar.
Es podran incorporar al Consell de direcció nous membres, proposats per les entitats que mitjançant conveni,
puguin integrar-se a la càtedra d’economia circular. La incorporació requerirà l’aprovació per part del Consell
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de Direcció. Aquests nous membres podran exercir la presidència rotativa si el conveni d’adhesió així ho
estableix.

El Consell de Direcció ha de vetllar pel compliment dels objectius per als quals s'ha creat la Càtedra i, en aquest
sentit, entre les seves competències figuren:
a. Nomenar el director o directora de la Càtedra, a proposta del Director General del Tecnocampus, que
haurà de ser una persona consensuada entre les parts, que respongui a un perfil de prestigi
professional, tècnic i científic en els temes de l’àmbit de la Càtedra.
b. Nomenar els integrants del Consell Assessor de la Càtedra.
c. Aprovar el Programa anual amb detall de les activitats a desenvolupar.
d. Aprovar el pressupost anual i la liquidació de la seva execució.
e. Decidir la destinació dels romanents, en el seu cas.
f. Efectuar el seguiment i l’avaluació de les activitats realitzades.
g. Aprovar la memòria anual d’activitats.
h. Aprovar la incorporació d’altres empreses o institucions per al patrocini de les acciones concretes del
programa de la Càtedra.
i. Aprovar la incorporació d’altres empreses o institucions com a membres del Consell de Direcció de la
càtedra.
j. Aprovar la incorporació d’altres empreses o institucions com a membres de la Junta de Direcció de la
càtedra.
k. Aprovar un codi ètic intern en coherència amb els existents en les organitzacions que el conformen, i
vetllar pel seu compliment.
l. Qualsevol altra funció conduent a l’assoliment dels objectius proposats i que s’acordin entre les parts.
El Consell de Direcció es reunirà com a mínim dos cops a l’any.
Tots els membres del Consell de Direcció tindran dret a veu i vot en les seves deliberacions. El director o
directora de la Càtedra formarà part d’aquest consell, amb veu però sense vot.
El Director General de TecnoCampus designarà una persona de la institució que actuarà de secretari o
secretària del Consell, la qual aixecarà acta de les reunions.
B. La Junta de Direcció
La Junta de Direcció és l’òrgan executiu, de direcció i gestió de la Càtedra. Està formada per les següents
persones:
El/la Director/a de l’Escola de Ciències Socials i de l’Empresa Tecnocampus.
El/la Director/a de l’Escola Superior Politècnica TecnoCampus.
El/la director/a de la Càtedra, que actuarà com a president de les sessions que es portin a terme.
Una persona designada per AMSA, de perfil tècnic.
Una persona designada pel CONSORCI, de perfil tècnic.
Es podran incorporar a la Junta de direcció nous membres, proposats per les entitats que mitjançant conveni,
puguin integrar-se a la càtedra d’economia circular. La incorporació requerirà l’aprovació per part del Consell
de Direcció.
Corresponen a la Junta de direcció de la Càtedra les següents funcions:
a. Proposar al Consell de Direcció les persones integrants del Consell Assessor de la Càtedra, per a la
seva aprovació si escau.
b. Elaborar i Proposar al Consell de Direcció, per a la seva aprovació, el programa anual d’activitats de la
Càtedra, el qual serà confeccionat amb l’assessorament del Consell Assessor i d’acord amb l’estratègia
de la Càtedra, i elevat al Consell de Direcció al mes de desembre de l’any anterior .
c. Elaborar i Proposar al Consell de Direcció, per a la seva aprovació, el pressupost anual de la Càtedra.
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d. Elaborar, durant el mes de gener de cada any, una memòria d’activitats i una memòria econòmica que
haurà de presentar al Consell de Direcció.
e. Nomenar les persones que han de formar part dels tribunals que han de decidir l’atorgament de
beques i premis.
f. Elaborar un codi ètic intern en coherència amb els existents en les organitzacions que el conformen, i
vetllar pel seu compliment.
g. Cercar empreses i entitats col·laboradores i impulsar el mecenatge i patrocini de la Càtedra.
h. Realitzar el seguiment periòdic de les activitats de la Càtedra segons el pla, de l’execució del pressupost
i prendre decisions sobre noves activitats que esdevinguin.
La Junta de Direcció es reunirà mensualment.
El director o directora de la Càtedra, que actuarà com a president de les sessions, nomenarà una persona
adscrita o vinculada a la Càtedra que actuarà de secretari o secretària de la Junta, la qual aixecarà acta de les
reunions.
Per tal de garantir una correcta traçabilitat de la informació, transparència i facilitar el seguiment del
funcionament, el director o directora de la Càtedra farà arribar al Consell de Direcció les actes de les reunions
de la Junta de Direcció, dins del mes següent a la celebració de cada reunió.
C. El director o directora de la Càtedra
La direcció de la Càtedra serà exercida per la persona nomenada a tal efecte pel Consell de Direcció de la
Càtedra a proposta del director general de TecnoCampus.
El director o directora haurà d’estar en possessió del títol de doctor en àmbits afins a les temàtiques de la
Càtedra. Serà seleccionat o seleccionada mitjançant un procés obert a través de convocatòria pública i
correspondrà a una comissió de selecció proposar el millor candidat o candidata d’acord amb els mèrits que
acreditin. La comissió de selecció estarà formada per:
- El director de l’ESCSET.
- La directora de l’ESUPT.
- El delegat de la UPF als centres universitaris de TecnoCampus.
- Dues persones que estiguin relacionades en àmbits afins a la Càtedra proposades per les entitats
promotores (AMSA, CONSORCI).
Corresponen a la direcció de la Càtedra les següents funcions:
a. Elevar al Consell de Direcció la proposta de persones que han d’integrar el Consell Assessor de la
Càtedra, per a la seva aprovació si escau.
b. Elevar al Consell de Direcció per a la seva aprovació, el programa anual de les activitats de la Càtedra,
el qual serà confeccionat amb l’assessorament del Consell Assessor i d’acord amb l’estratègia de la
Càtedra, i presentat al mes de desembre de l’any anterior.
c. Elevar al Consell de Direcció, per a la seva aprovació, el pressupost anual de la Càtedra.
d. Elevar al Consell de Direcció, per a la seva aprovació, la memòria anual d’activitats i la memòria
econòmica.
e. Gestionar el pressupost anual aprovat pel Consell de Direcció.
f. Trametre mensualment al Consell de Direcció les actes de les reunions de la Junta de Direcció.
g. Coordinar l’equip d’investigadors.
h. Coordinar les activitats anuals de la Càtedra.
i. Informar al Consell de Direcció de la composició dels tribunals que han de decidir l’atorgament de
beques i premis.
j. Assistir a les reunions del Consell Assessor i a les reunions del Consell de Direcció, en aquest cas amb
veu però sense vot.
k. Representar la Càtedra davant tercers.
l. Convocar i presidir les reunions de la Junta de Direcció.
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m. Convocar, a instàncies del President de la Càtedra, les reunions del Consell de Direcció i del Consell
Assessor.
n. Donar visibilitat a l’activitat de la Càtedra mitjançant la generació de píndoles informatives de manera
periòdica, sobre aspectes relatius a la seva acció o que puguin ser considerats d’interès general en el
context de l’objecte de la Càtedra.
o. Elaborar una fitxa informativa anual que resumeixi les activitats realitzades i a realitzar.
p. Vetllar pel compliment del codi ètic intern.
D. El Consell Assessor
És un òrgan d’assessorament format per persones amb experiència i prestigi acadèmic o professional
reconeguts en els àmbits propis de la Càtedra o en àmbits afins, amb la funció d’assessorar i col·laborar amb la
Càtedra.
El Consell estarà format per un mínim de sis i un màxim de nou membres i serà presidit per la persona que
ostenti la presidència del Consell de Direcció.
El nomenament dels integrants del Consell Assessor recau en el Consell de Direcció, a proposta de la Junta de
Direcció de la Càtedra. Com a mínim una tercera part dels membres seran proposats pels representants
d’AMSA i del CONSORCI en la Junta de Direcció, per tal de garantir que els respectius àmbits d’actuació estiguin
ben representats en el Consell Assessor.
El Consell Assessor es reunirà com a mínim dos cops l’any en sessió ordinària convocada pel seu president.
El director o directora de la Càtedra nomenarà una persona adscrita o vinculada a la Càtedra que actuarà de
secretari o secretària del Consell Assessor, la qual aixecarà acta de les reunions.
A petició de qualsevol dels seus membres, el Consell Assessor podrà reunir-se en sessió extraordinària.
CINQUENA.- Compromisos de les parts:
AMSA es compromet a realitzar cada any de durada del conveni una aportació econòmica, en concepte de
mecenatge, la quantitat inicial de 45.000 euros per a l’any 2019. A partir de l’any 2020 l’aportació serà de
45.000 euros anuals, als que s’afegiran fins a 20.000 euros, també anuals, per encàrrecs, que siguin d’interès
específic, a favor de TECNOCAMPUS per finançar les activitats de la Càtedra. L'abonament de la quantitat
expressada en la present clàusula s'efectuarà a l'inici de cada exercici anual, mitjançant transferència bancària
al número de compte que li sigui requerit pel TECNOCAMPUS prèvia presentació i aprovació de la memòria
d’activitats de l’any anterior i del programa d’actuacions aprovats pel Consell de Direcció de la Càtedra. En
situacions en que el context faci endarrerir aquest tràmit, també es podrà dur a terme aquesta aportació per
indicació directe del Consell d’Administració d’AMSA.

CONSORCI es compromet a realitzar cada any de durada del conveni una aportació econòmica de 40.000 euros
(incloent encàrrecs), a favor de TECNOCAMPUS en concepte de finançar les activitats de la Càtedra.
L'abonament de la quantitat expressada en la present clàusula s'efectuarà per a l’any 2020 un cop s’hagi signat
el conveni i s’hagin acordat les accions per a l’any. Per anys successius es portarà a terme a l’inici de cada
exercici anual mitjançant transferència bancària al número de compte que li sigui requerit pel TECNOCAMPUS,
prèvia presentació i aprovació de la memòria d’activitats de l’any anterior i del programa d’actuacions aprovats
pel Consell de Direcció de la Càtedra, i caldrà adjuntar la documentació justificativa del destí de l’aportació
mitjançant les corresponents factures i el seu pagament, de com a mínim l’import aportat pel Consorci.
Aquestes quantitats que podran ser objecte de revisió anual es destinaran de forma exclusiva a finançar el
funcionament i les activitats de la Càtedra.
TECNOCAMPUS contribuirà al desenvolupament de les activitats de la Càtedra aportant:
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a) Personal docent i investigador (PDI) amb experiència provada en la realització de les activitats
indicades en la clàusula tercera, i amb la qualificació tècnica necessària per desenvolupar-les.
b) Infraestructura científic-tècnica i administrativa suficient per al desenvolupament de les activitats
indicades anteriorment.
c) Accions necessàries, a través dels seus centres universitaris, per dotar els cursos impartits per la
Càtedra d’Economia Circular i Sostenibilitat de ple reconeixement acadèmic d'acord amb la normativa
vigent.
En el cas de no renovar-se o prorrogar aquest conveni de col·laboració, si existissin projectes o activitats
específiques que es trobin en execució, aquests continuaran fins el final.
SISENA.- Difusió de la col·laboració
TECNOCAMPUS es compromet a donar visibilitat, reconeixement i difusió de la participació i la col·laboració
de les tres entitats promotores, AMSA i CONSORCI en les diferents activitats que realitzi la Càtedra i realitzarà
una memòria anual on quedaran reflectides les activitats realitzades. Així mateix TECNOCAMPUS es
compromet a:
a) Fer pública la signatura del conveni de col·laboració als mitjans de comunicació per tal d’informar de
la seva naturalesa i importància.
b) Atorgar presència destacada d’AMSA i del CONSORCI en els actes institucionals organitzats per
TECNOCAMPUS, que puguin ser d’interès en l’àmbit de les finalitats pròpies de la Càtedra.
c) Incorporar els logotips d’AMSA i del CONSORCI amb similars característiques de grandària i
representativitat que els de la pròpia Càtedra i TECNOCAMPUS a tots els actes, publicacions i activitats
de qualsevol tipus que realitzi la Càtedra
Per la seva banda, AMSA i CONSORCI podran utilitzar la seva condició de promotors i patrocinadors de la
Càtedra d’Economia Circular i Sostenibilitat en les seves pròpies campanyes de comunicació. En aquests casos,
quan AMSA o CONSORCI considerin necessari fer ús dels logotips de TECNOCAMPUS, demanarà una
autorització prèvia a través del Departament de Comunicació. La sol·licitud ha d’especificar l’aplicació, sigui
gràfica o electrònica o sobre qualsevol suport, i el tipus d’ús que se’n farà.
De la mateixa manera, si TECNOCAMPUS considera que ha d’utilitzar el logotip d’AMSA o del CONSORCI,
demanarà autorització a través dels seus corresponents departaments de comunicació, amb les mateixes
especificacions requerides en el punt anterior.
SETENA.-. Naturalesa
El present conveni es troba exclòs de l’àmbit d’aplicació de la llei 9/2017, de contractes del sector públic, i es
regula per la Llei General de Subvencions, Llei 38/2003, de 17 de novembre, pel que fa a la relació bilateral
TECNOCAMPUS /CONSORCI.
En la seva relació TECNOCAMPUS /AMSA, té naturalesa privada, està exclòs de l’àmbit de la llei 9/2017, de
contractes del sector públic, de conformitat amb allò que es regula a l’article 8 de l’esmentada llei.
VUITENA.- Col·laboració d’altres entitats
Les institucions o empreses que estableixin acords de col·laboració amb la Càtedra rebran un reconeixement
especial com a col·laboradores de la Càtedra, en els termes que s’especifiquin en els acords signats amb
cadascuna d’elles.

NOVENA.- Tractament de dades de caràcter personal
Les parts fan constar que per a la realització de l’objecte de la present col·laboració no és necessària cap
comunicació ni intercanvi de dades de caràcter personal. No obstant, en cas que en el desenvolupament de la
present col·laboració, per qualsevol circumstància ara imprevisible, les parts haguessin d’accedir a dades de
caràcter personal, es comprometen a complir aquelles normes que es trobin en vigor en cada moment al
respecte, i així mateix, a aplicar els procediments, formalització d’acords i mesures tècniques o organitzatives
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apropiades de conformitat amb l'establert en la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades de Caràcter
Personal i garantia dels drets digitals, i en el Reglament 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de
protecció de dades).
Les parts es responsabilitzen que cap persona al seu càrrec ni el personal contractat per a desenvolupar
l’objecte del conveni faran ús de les fotografies/filmacions de les activitats i participants realitzades, sense
comptar amb l’autorització corresponent.
DESENA.- Confidencialitat
Cadascuna de les parts es compromet a no difondre, sota cap aspecte, les informacions científiques o tècniques
pertanyents a l'altra part a les que hagin pogut tenir accés en el desenvolupament de les activitats realitzades
en el marc de la Càtedra. Aquesta obligació no és aplicable quan:
a) La part receptora pugui demostrar que coneixia prèviament la informació rebuda.
b) La informació difosa sigui o passi a ser de domini públic.
c) La part receptora obtingui autorització prèvia i per escrit per a la seva revelació.
d) La informació sigui requerida judicialment.
Ambdues parts es comprometen, a més, al fet que tot el seu personal col·laborant en la Càtedra conegui i
observi el compromís de confidencialitat regulat per aquesta clàusula.
ONZENA.- Transparència
De conformitat amb el que estableix l’article 8 b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern (BOE núm. 295, de 10.12.2013) i l’article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014),
TECNOCAMPUS, en relació amb aquest conveni, farà pública la informació relativa a les parts signants,
l’objecte, la vigència, les obligacions que assumeixen les parts, incloent-hi les econòmiques, i qualsevol
modificació que es realitzi.
DOTZENA.- Propietat intel·lectual
En cap cas les clàusules d’aquest conveni no suposen la cessió o transmissió de cap dret de propietat
intel·lectual de titularitat de les parts.
L’ús no autoritzat, o per una finalitat diferent de la pactada en aquest conveni, per part de qualsevol de les
parts, de qualsevol signe distintiu protegit pels drets de propietat intel·lectual de l’altra part, facultarà aquesta
part a instar la resolució del conveni.
TRETZENA.- Ubicació i seu
La Càtedra tindrà la seva seu principal a les instal·lacions de TECNOCAMPUS, o en aquelles en que el Consell
de Direcció designi. TECNOCAMPUS permetrà l’ús de les seves aules i instal·lacions per al desenvolupament
dels objectius d’aquest conveni, prèvia verificació de la disponibilitat de les instal·lacions.
CATORZENA.- Durada del conveni
El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de signatura i tindrà una vigència pel període 2020-2022,
podent les parts en qualsevol moment abans de la finalització del termini anterior, acordar de forma expressa
la seva pròrroga per un nou període de 3 anys addicionals.

QUINZENA.- Modificació i rescissió del conveni.
Les parts podran modificar aquest conveni en qualsevol moment, de mutu acord, o denunciar-lo, cas en el qual
han d’avisar l’altra part amb tres mesos d'antelació i per escrit. Qualsevol transgressió del que estableix aquest
conveni permet a la part perjudicada optar per exigir-ne el compliment o la resolució.
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En cas de denuncia o modificació del conveni, les parts es comprometen a finalitzar les activitats iniciades en
virtut dels compromisos adquirits.
SETZENA. Derogació del conveni anterior
El present conveni deroga i deixa sense efectes el conveni de data 7 de maig de 2019, signat entre
TECNOCAMPUS i AMSA, des del moment en que el present conveni comenci a desplegar efectes.
DISSETENA.- Litigi.
En el cas improbable que es produís alguna qüestió susceptible de litigi derivada de la interpretació i/o execució
d'aquest conveni les parts TECNOCAMPUS/AMSA amb renúncia a fur propi, si el tingueren, es sotmeten a la
competència dels tribunals i jutjats de la ciutat de Mataró; les parts TECNOCAMPUS/CONSORCI a la jurisdicció,
improrrogable, de lo contenciós administratiu.

I per deixar-ne constància, les tres parts signen aquest document en la data de la seva darrera signatura.
Manuel Mas Estela

David Bote Paz

Josep Lluís Checa López

President
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President
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Sòlids Urbans del
Maresme

Director general
Fundació TecnoCampus
Mataró- Maresme

Manuel Firmado
digitalmente
por Manuel
Mas
Mas Estela Estela - DNI 38756687P
(TCAT)
DNI
Fecha:
38756687 2020.11.16
P (TCAT) 20:58:38
+01'00'

DAVID Firmado
digitalmente por
BOTE
DAVID BOTE PAZ
DNI 38849566J
PAZ - DNI -(AUT)
3884956 Fecha:
2020.11.19
6J (AUT) 13:42:04 +01'00'

9

