
 

 

CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE INSTITUT CATALÀ DE LA 
SALUT I FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L’HOSPITAL DE LA SANTA 
CREU I SANT PAU PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES 
ACADÈMIQUES EXTERNES  

 
 
 

REUNITS 
 

D'una part, el senyor Ramon Sentís Berges, gerent de l’empresa pública Gestió 
de Serveis Sanitaris,  nomenat per Acord de Govern de la Generalitat de data 17 
de desembre de 2019 (en endavant, GSS), amb NIF núm. Q7555308A, amb 
domicili social a Alcalde Rovira Roure, 44, 25198 de Lleida. 
  
I de l’altra, el senyor Adrià Comella Carnicé, en qualitat de Director Gerent, 
intervé en nom i representació de la  Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, amb domicili a carrer de Sant Antoni Mª Claret, 
núm.167, 08025, Barcelona i NIF G59780494 (en endavant, la "FUNDACIÓ"), en 
virtut de l’Escriptura de poder autoritzada pel Notari de Barcelona, Joan Carles 
Ollé Favaró, a dia 2 de juliol de 2021, amb número de protocol 2.803. 

 
Les parts es reconeixen recíprocament capacitat legal suficient per a aquest 
acte, i 

 

 
MANIFESTEN 

 
I. Que en la nova ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, 
introduïda (per exigències del procés de construcció de l’espai europeu 
d’educació superior) amb la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es 
modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i 
desplegada pel Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix 
l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials; s’ha posat un especial 
èmfasi que els estudiants universitaris facin pràctiques acadèmiques externes 
i s’ha previst que els plans d’estudis de grau continguin «tota la formació teòrica 
i pràctica que l’estudiant hagi d’adquirir», entre la qual s’esmenten «les 
pràctiques externes», i que «si es programen pràctiques externes, aquestes 
han de tenir una extensió màxima del 25 per cent del total dels crèdits del títol 
i s’han d’oferir preferentment en la segona meitat del pla d’estudis» (articles 
12.2 i 12.6 del Reial decret 1393/2007). 

 
II. Que les pràctiques acadèmiques externes són una activitat de naturalesa 
formativa realitzada per l’estudiantat i supervisada per la FUNDACIÓ, l’objectiu 
de la qual és permetre a l’estudiant aplicar i complementar els coneixements 
adquirits en la seua formació acadèmica, i afavorir l’adquisició de competències 
que el preparin per a l’exercici d’activitats professionals i facilitin la seua 
ocupabilitat. 

 
 



 

 

III. Que els estudis de postgrau (màsters, postgraus, diplomes 
d’especialització, etc...) de caire professionalitzador requereixen d’unes 
pràctiques acadèmiques externes com activitat de naturalesa formativa 
realitzada per l’estudiantat i supervisada pel Centre Formatiu, l’objectiu de la 
qual és permetre a l’estudiantat aplicar i complementar els coneixements 
adquirits en la seva formació acadèmica, i afavorir l’adquisició de competències 
que el preparin per a l’exercici d’activitats professionals i facilitin la seva 
ocupabilitat. 
 
IV. Que la realització de les pràctiques acadèmiques externes per l’estudiantat 
de la FUNDACIÓ exigeix la formalització prèvia d’un conveni de cooperació 
educativa entre la FUNDACIÓ i l’entitat col·laboradora, en el marc de l’article 
24 del Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut 
de l’estudiant universitari; el Reial decret 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es 
regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, i la 
Instrucció 1/2019, de l’Institut Català de la Salut, i el Procediment de sol·licitud 
d’estada formativa en centres de GSS i l’ICS a Lleida i a l’Alt Pirineu i Aran. 

 
V. Que ambdues parts, amb la voluntat d’intensificar les relacions entre el món 
universitari i la realitat professional, volen col·laborar en el camp de la formació 
teòrica i pràctica de l’estudiantat de la FUNDACIÓ i per aquest motiu, acorden 
que la millor manera de materialitzar la cooperació mútua és formalitzar un 
conveni de cooperació educativa amb l’objectiu que l’estudiantat desenvolupi 
de forma pràctica els coneixements que adquireix a la FUNDACIÓ. 

 
VI. Que el 6 d’octubre de 2020, la Direcció General d’Universitats, la Direcció 
General de Professionals de la Salut i la Direcció General de Formació 
Professional varen adoptar les Mesures de seguretat i protecció individual i 
col·lectiva de l’estudiantat en pràctiques en els centres sanitaris.  

 
 

I, en aquest sentit, les parts interessades es reconeixen mútuament la capacitat 
suficient per vincular-se, i acorden l’atorgament d’aquest conveni de cooperació 
educativa de conformitat amb els següents 

 

 
ACORDS 

 
 

Primer. Objecte 
 

El present conveni té per objecte establir un marc de col·laboració entre les 
parts signants, a fi de dur a terme conjuntament la formació pràctica externa de 
l’estudiantat en GSS impartit per la FUNDACIÓ. 

 
Aquesta col·laboració s’ha de materialitzar mitjançant la signatura dels 
corresponents projectes formatius acordats entre la FUNDACIÓ i GSS, els 
quals han de ser signats pel tutor acadèmic o tutora acadèmica que designi la 
FUNDACIÓ, pel tutor o tutora que designi GSS i per l’estudiant en pràctiques. 



 

 

 

 
Segon. Naturalesa jurídica de les pràctiques 

 
Atès el caràcter formatiu de les pràctiques acadèmiques externes, de la seua 
realització no deriven, en cap cas, obligacions pròpies d’una relació laboral, ni 
el seu contingut pot donar lloc a la substitució de la prestació laboral pròpia de 
llocs de treball. 

 
En cas que l’estudiant s’incorpori a la plantilla de l’entitat, el període de les 
pràctiques no és computable a l’efecte d’antiguitat ni eximeix del període de 
prova, llevat que en el corresponent conveni col·lectiu aplicable s’estipuli 
expressament una cosa diferent. 

 

 
Tercer. Obligacions de Gestió de Serveis Sanitaris 

 
GSS es compromet a facilitar la realització de les pràctiques en els seus centres 
i a respectar la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació per raons d’origen, 
ètnia, sexe, orientació sexual, identitat o expressió de gènere, religió, diversitat 
funcional o qualsevol altra condició o circumstància personal o social en el 
desenvolupament de les pràctiques. 

 
Alhora, el personal de GSS ha de vetllar per garantir una actitud formativa 
envers l’estudiant que estigui en període de pràctiques. 

 
GSS ha de nomenar un tutor o tutora per a l’execució de cada projecte formatiu, 
que,  a més a més de les funcions pròpies de tutoria, en especial, ha d’emetre, 
un informe final de valoració de l’estada en pràctiques de l’estudiant. En 
qualsevol cas, ha de ser una persona vinculada a GSS, amb experiència 
professional i amb els coneixements necessaris per fer una tutela efectiva. 
Aquest nomenament no pot recaure en qui desenvolupi les funcions de tutor 
acadèmic o tutora acadèmica. Un cop finalitzada la pràctica, si ho sol·licita 
l’estudiant, l’entitat li lliurarà un informe que reculli l’activitat realitzada, la durada 
i, si escau, el seu rendiment. 

 
 

Quart. Obligacions de la FUNDACIÓ 
 
La FUNDACIÓ per mitjà del professor o professora responsable de les 
pràctiques acadèmiques externes de la titulació corresponent, ha de nomenar 
un tutor acadèmic o tutora acadèmica per a cada projecte formatiu, que es 
responsabilitzarà del seguiment i l’avaluació, de conformitat amb les funcions 
previstes a la normativa interna de la FUNDACIÓ. El professor o professora 
responsable de les pràctiques acadèmiques externes de la titulació és el 
representant de la FUNDACIÓ en les relacions amb l’entitat. 
 
Un cop finalitzada la pràctica prevista en el projecte formatiu, la FUNDACIÓ a 
sol·licitud del tutor o tutora de GSS, emetrà un certificat acreditatiu de la tasca 



 

 

realitzada. 
 
D’acord amb l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de 
Protecció Jurídica del Menor i d’acord amb l’article 9.2 del Reial decret 
1110/2015, d'11 de desembre, que regula el Registre Central de Delinqüents 
Sexuals, els procediments per accedir a les pràctiques acadèmiques externes 
s'inicien davant de la FUNDACIÓ mitjançant la sol·licitud de l'estudiantat 
formalitzada cada curs acadèmic en la matrícula. Per tant, la FUNDACIÓ és 
l’única obligada de comprovar la certificació negativa del Registre Central de 
Delinqüents Sexuals; l’única responsable de les conseqüències que es puguin 
derivar de l’incompliment d’aquest deure, i garanteix que tot l’estudiantat en 
pràctiques en el marc d’aquest conveni compleix amb els requisits previstos en 
l’esmentada legislació. 
 
Atès que les característiques estructurals i funcionals dels centres hospitalaris 
i residencials gestionats per GSS no reuneixen les condicions que permetin  
assignar llocs de practiques o tasques de baix risc a estudiants sensibles a la 
infecció de coronavirus SARS-COV-2 sense elevar el risc propi de la condició 
de salut dels estudiants en l’entorn laboral dels esmentats centres, LA 
FUNDACIÓ es compromet a no validar/autoritzar les sol·licituds de pràctiques 
per garantir la seguretat dels estudiants vulnerables.  
 
Els equips de protecció individual i la uniformitat que l'alumne / a requereixi per 
al desenvolupament de les pràctiques que li serà subministrat per Gestió de 
Serveis Sanitaris. 
 
Per a l’inici de les estades formatives, preceptivament els responsables de les 
estades formatives de la FUNDACIÓ validaran en 
http://formacio.gss.cat/docencia.php/docencia  les sol·licituds registrades pels 
alumnes d’acord amb el que es disposa en l’acord sisè. 
 

 
Cinquè. Règim de permisos de l’estudiant en pràctiques 

 
L’estudiant en pràctiques té dret sempre a tots els permisos necessaris per 
complir la seua activitat acadèmica, formativa i de representació i participació 
en la FUNDACIÓ. L’estudiant amb discapacitat té dret sempre, a més, a tots el 
permisos necessaris per conciliar l’execució del projecte formatiu amb les 
activitats i situacions personals derivades o connectades amb la situació de 
discapacitat. 

 
L'estudiant en pràctiques té dret als permisos necessaris per a la conciliació del 
projecte formatiu amb la vida laboral i familiar, així com l’exercici dels seus drets 
en cas de trobar- se en una situació de violència de gènere, prèvia comunicació 
amb antelació suficient a GSS. En aquests casos, correspon al tutor o tutora de 
GSS l’atorgament d'aquest tipus de permisos a l’estudiant, en el marc de les 
normes d’organització i funcionament de l’entitat, amb la ponderació prèvia, 
suficientment raonada, entre el perjudici que causaria a l’òptima execució del 
projecte formatiu l'absència de l'estudiant, i l’ocasionat a l'estudiant com a 

http://formacio.gss.cat/docencia.php/formacio


 

 

conseqüència de la denegació del permís. 

Per al gaudiment de qualsevol altre permís, l’estudiant en pràctiques ha d’avisar 
amb antelació el tutor o tutora de GSS, si escau, que ha de decidir d’acord amb 
les seues normes d’organització i funcionament. 

 
 

Sisè. Obligacions de l’estudiant 
 

En l’execució del projecte formatiu, l’estudiant ha d’atendre el compliment dels 
deures indicats a la normativa de la FUNDACIÓ. Entre altres, cal destacar els 
següents: 

 
• Conèixer el projecte formatiu de les pràctiques i complir-lo seguint les 

indicacions del tutor o tutora de GSS, sota la supervisió del tutor o tutora 

de la FUNDACIÓ. 

• Incorporar-se a GSS en la data acordada, complir l’horari previst en el 

projecte formatiu i respectar les normes de funcionament, seguretat i 

prevenció de riscos laborals. 

• Guardar confidencialitat en relació amb la informació interna de l’entitat, 

i guardar secret professional sobre les seues activitats durant l’estada i 

un cop finalitzada aquesta. 

• Mostrar en tot moment una actitud respectuosa amb la política de GSS. 

 
A la vegada, l’estudiant haurà d’omplir obligatòriament la sol·licitud d’estada 
formativa en centres de GSS-l’ICS 
(http://formacio.icslleida.cat/formacio.php/formacio) i la declaració responsable 
que s’adjunta en la mateixa sol·licitud.  
 
 
Setè. Assegurança i responsabilitat civil de l’estudiant 

 
A la data de subscripció d'aquest acord l'estudiant acredita que té subscrita una 
pòlissa d'assistència mèdica personal (si escau) i de responsabilitat civil que 
cobreix la seva estada de pràctiques. 

 
 

Vuitè. Protecció de les dades de l’estudiant i propietat intel·lectual i 
industrial 

 
La signatura d’aquest conveni de cooperació educativa comporta l’acceptació i 
el compromís de compliment de les clàusules del contracte d’encarregat del 
tractament en relació amb les dades personals de l'estudiant en pràctiques, de 
conformitat amb el Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679- 
RGPD i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals, recollides en la seu electrònica en 
l’enllaç següent: 
(https://seuelectronica.udl.cat/pdf/contracte_encarregat_tractament_dades_CC
E_cat.pdf). 

http://formacio.icslleida.cat/formacio.php/formacio


 

 

 
L’estudiant té dret a la propietat intel·lectual i industrial de les tasques, 
investigacions dutes a terme, o dels resultats obtinguts en els termes establerts 
a la legislació  reguladora de la matèria. 

 
 

Novè. Resolució de conflictes 
 

Ambdues parts es comprometen a resoldre els conflictes que puguin sorgir en 
la interpretació i aplicació d’aquest conveni mitjançant la constitució d’una 
comissió mixta i paritària, la composició de la qual s’ha de fixar de comú acord 
entre les parts signatàries. Si no hi ha d’acord en aquesta comissió, les parts 
es comprometen a resoldre aquests conflictes mitjançant la institució de 
l’arbitratge, sense perjudici de la competència de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 

 
Els possibles conflictes sorgits entre l’estudiant i l’entitat, arran de l’execució 
dels  diferents projectes formatius, s’han de resoldre de mutu acord entre les 
parts, previ informe del o la responsable de les pràctiques acadèmiques 
externes de la titulació i del tutor o la tutora de l’entitat. 

 
 

Desè. Durada del conveni 
 

La vigència d'aquest conveni és de quatre anys. Si cap de les parts no 
manifesta per escrit la seva intenció de resoldre'l mitjançant comunicació 
tramesa, com a mínim, tres mesos abans d'expirar, les parts podran acordar la 
seva pròrroga per quatre anys més. 

 
En qualsevol cas, l’extinció del conveni no ha d’afectar l’execució dels projectes 
formatius signats. 

 

 
Onzè. Rescissió del conveni i dels projectes formatius 

 
Són causes de rescissió del conveni: 

• L’acord mutu de les parts, manifestat per escrit. 
• La impossibilitat sobrevinguda legal o material de donar compliment a 

l’objecte d’aquest conveni. 
• L’incompliment greu per qualsevol de les parts de les obligacions 

previstes en el conveni. 
 

En qualsevol cas, l’entitat i la FUNDACIÓ es comprometen a garantir que 
l’estudiant que estigui desenvolupant el projecte formatiu en el moment de la 
rescissió pugui finalitzar les pràctiques. 
És causa de rescissió anticipada de l’execució del projecte formatiu, a més de 
les anteriors, la renúncia de l’estudiant.  
 
 



 

 

 
Dotzè. Jurisdicció competent  
 
El present conveni té naturalesa administrativa i resta exclòs de la regulació 
continguda en a Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014, d’acord amb el seu article 6.1. Tanmateix, d’acord amb el que es preveu 
en l’article 4, li són d’aplicació els principis de la Llei esmentada per tal de 
resoldre els dubtes i els buits legals que es puguin presentar. 
 
Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa, en el si de la 
comissió de seguiment, prevista en aquest conveni, les discrepàncies que 
puguin sorgir sobre la interpretació, desenvolupament, resolució i efectes que 
poguessin derivar-se de la seva aplicació. 
 
En qualsevol cas, les qüestions litigioses que l’execució i compliment del 
present conveni puguin suscitar entre les parts seran competència de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Les parts amb renúncia expressa als seus propis furs, es sotmeten a la 
jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Lleida. 
 
I perquè així consti, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest 
conveni en format electrònic 
 
 

 

 

Per Gestió de Serveis Sanitaris                                                    

 

 

 

 

 

Gerent 

 

Per la Fundació de Gestió  

Sanitària de l’Hospital de la 

Creu i Sant Pau 

 

 

 

Director gerent 
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