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ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FACULTAT DE PSICOLOGIA, CIÈNCIES 

DE L'EDUCACIÓ I L'ESPORT BLANQUERNA I EL CONSELL ESPORTIU DEL BAIX 

LLOBREGAT, PER L'ASSESSORAMENT DEL PROJECTE D'ACTIVITATS PER A LA 

REALITZACIÓ I DIFUSIÓ D'UNA HISTÒRIA DEL CONSELL ESPORTIU DEL BAIX 

LLOBREGAT. 

 
 
Barcelona, 16 d’octubre de 2019 

 

REUNITS 
 
D’una banda, el Dr. Sergi Corbella Santomà, amb domicili, a efectes d’aquest 
conveni, a Barcelona , carrer del Císter, 34 i amb NIF núm. . 
 
D’altra banda, la Sra. Montserrat Zamora Angulo, amb domicili, a efectes 
d’aquest conveni a Sant Feliu de Llobregat, al Parc de Torreblanca, Carretera 
Nacional 340, km. 1249 i amb NIF núm. G58014838. 
 
 
ACTUEN 
 
El primer, en nom i representació de la FUNDACIÓ BLANQUERNA- Facultat de 
Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, fundació canònica 
constituïda en escriptura pública de data 12 d’abril de 1988, Notari de 
Barcelona, Sr. D. Elias Campo i Villegas, núm. 2224 del seu protocol i inscrita 
en el Registre d’Entitats Religioses de la Direcció General d’Assumptes 
Religiosos amb el núm. 000286 (antic 103-SE/F), amb domicili, a efectes del 
present conveni a Barcelona, carrer Padilla 326, i C.I.F núm.: R/5800622-B. 
 
El Dr. Sergi Corbella Santomà actua com a Degà de la FACULTAT DE 
PSICOLOGIA, CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ I DE L’ESPORT BLANQUERNA,(en 
endavant LA FACULTAT), d’acord amb l’escriptura de poder de data 7 de 
febrer de 2017 Notari Sr. D. Miguel Angel Campo Güerri, protocol núm. 502. 
 
El segon en nom i representació del Consell Esportiu del Baix Llobregat (en 
endavant CEBLLOB), amb domicili social a Sant Feliu de Llobregat, al Parc de 
Torreblanca, Carretera Nacional 340, km. 1249, i NIF núm. G-58014838. 
 
La Sra. Montserrat Zamora Angulo, actua com a vicepresidenta del Consell 
Esportiu del Baix Llobregat, segons acord de la Comissió Directiva aprovat el 
24 de novembre de 2015. 
 
Ambdues parts es reconeixen plena capacitat per a la formalització del 
present Acord de Col·laboració i 
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EXPOSEN 
 
Que formalitzen el present Acord de Col·laboració específic de conformitat 
amb les següents 
 
CLÀUSULES 
 
Primera. Objecte de l’Acord 
 
D’acord amb el contingut del conveni marc, s’estableix a continuació els 
termes corresponents a la col·laboració específica entre les dues entitats per 
portar a terme un projecte de COL·LABORACIÓ CENTÍFICA i de transferència 
de coneixement consistent en l’elaboració d’una recerca sobre la història del 
CEBLLOB i de l’esport i l’activitat física a la comarca del Baix Llobregat en el 
context del 40è aniversari de la institució. 
 
La participació del CEBLLOB en aquest projecte, que s’inscriu dins de les 
seves línies d’actuació, consisteix en la facilitació del material escrit i gràfic 
obrant en els seus arxius, la facilitació de contactes amb persones i 
testimonis clau en la seva història, la mediació amb altres institucions i 
empreses per dur a terme el projecte, així com el finançament d’aquest en 
els termes que s’especifiquen en aquest conveni. 
 
La participació de LA FACULTAT en aquest projecte, que forma part del seu 
esperit d’especialització en determinats camps i del foment de la recerca i la 
innovació, consisteix en: a) un treball de recerca històrica i documental, b) 
un guió, textos i localització de material per a una exposició en el context 
del proper 40 aniversari, c) els textos i coordinació d’un catàleg de 
l’exposició, d) l’elaboració de material didàctic específic per a treballar en 
l’àmbit educatiu escolar i/o en la mateixa exposició, i e) l’organització i 
celebració d’un cicle de conferències basat en la reflexió sobre l’esport i els 
valors de l’esport en l’educació i la cohesió socials. 
 
Segona. Pla de treball, etapes del projecte i terminis de realització  
 
Aquest projecte de col·laboració científica s’iniciarà el setembre de 2019 fins 
a novembre de 2020 d’acord amb les següents fases:  
 
 
MESOS TASQUES 
Setembre-desembre 
2019 

Fase de recerca documental 

Desembre-gener 
2019 

Primer contacte amb empresa disseny 

Gener-febrer 2020 Elaboració Guió i textos 
Març 2020 Lliurament textos i guió definitiu a Disseny 
Abril-juliol 2020 Seguiment periòdic amb disseny 
Juny-juliol 2020 Elaboració i coordinació catàleg 
Maig-juny 2020 Elaboració material didàctic 
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Setembre 2020 Fòrum Conferència història CEBLLOB i presentació 
Exposició 

Novembre 2020 Inauguració Exposició i catàleg 
 
 
Tercera. Coordinació, seguiment i direcció del projecte 
 
Quant a la coordinació, seguiment i direcció d’aquest projecte específic els 
responsables són: 
 
Per part de LA FACULTAT el Dr. Xavier Pujadas Martí que dirigirà un equip 
integrat pels professors i investigadors: Sixte Abadia, Jaume Bantulà, Dolors 
Ribalta, Raquel Mirabet, Sara Figueras, Sara Suárez, Marc Llinàs. 
 
Com a estudiants en pràctiques, i prèvia la signatura del corresponent 
document d’inscripció en el programa de pràctiques, participaran en el 
projecte els estudiants de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i 
de l’Esport Blanquerna. 
 
Per part del CEBLLOB la persona responsable serà la Sra. Eva Calbó Montón. 
 
Quarta. Pressupost i finançament del projecte  
 
El pressupost total del present projecte serà de 15.150 euros (més 21% I.V.A) 
en base als següents conceptes:  
 
1- Treball recerca Documental 

Equip 3 documentalistes: recerca documental i de peces......................3.000 
Coordinació equip documentalistes................................................1.000 
Subtotal................................................................................4.000 

2- Idea, guió i textos Exposició 
Idea i redacció guió museològic.....................................................3.000 
Redacció de textos Exposició........................................................2.000 
Comissariat i coordinació amb equip producció..................................1.000 
Subtotal................................................................................6.000 

3- Llibre Catàleg de l’exposició  
Redacció textos introductoris per a la publicació..................................650 
Coordinació de la publicació.........................................................1.000 
Subtotal................................................................................1.650 

4-Idea i guió Materials didàctics 
Creació idea materials didàctics i elaboració del guió i textos.................2.000 
Formació materials didàctics.........................................................1.500 
Subtotal.................................................................................3.500 
TOTAL..................................................................................15.150 

 
El CEBLLOB abonarà a LA FACULTAT la quantitat total d’aquest pressupost, 
de 15.150 euros (més 21% I.V.A), en concepte de contraprestació econòmica 
per prestació dels serveis detallats al quadre anterior, en la forma i en els 
terminis següents prèvia presentació de la factura/es corresponent/s.: 
 
Primer termini: desembre 2019, la quantitat de 5.050 euros + IVA 
Segon termini: juny de 2020, la quantitat de 5.050 euros + IVA 
Tercer termini: novembre de 2020, la quantitat de 5.050 euros + IVA 
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Si es produís alguna desviació pressupostària al llarg del desenvolupament del 
projecte les parts de mutu acord hauran de pactar per escrit, i prèviament a 
la realització de les tasques que generin la desviació ,la forma d’assumir-la. 
 
D’igual manera, CELLBLOC quedarà exempt d’abonar aquelles tasques 
descrites en la present clàusula o que s’incorporin posteriorment segons el 
paràgraf anterior, que no es duguin a terme per part de LA FACULTAT. 
 
Cinquena. Explotació de resultats i autoria. 
 
Qualsevol innovació, millora de processos, disseny, treball, model d’utilitat o 
qualsevol altre descobriment o creació que puguin estar emparats sota la 
legislació espanyola o d’altres països, en matèria de propietat intel·lectual, 
industrial o de patents i marques o d’altres anàlogues, que es desenvolupin 
per LA FACULTAT a causa de l’execució de les  tasques objecte del present 
conveni seran propietat única exclusivament d’aquesta, sense perjudici dels 
drets que legalment corresponguin als autors.  
El resultat de les tasques encarregades, és a dir:  
Idea, guió i textos Exposició 

Idea i redacció guió museològic 
Redacció de textos Exposició 
Comissariat i coordinació amb equip producció 

Llibre Catàleg de l’exposició  
Redacció textos introductoris per a la publicació 
Coordinació de la publicació 

Idea i guió Materials didàctics 
Creació idea materials didàctics i elaboració del guió i textos 
Formació materials didàctics 

 
I qualsevol altre document o element que formi part del present encàrrec 
serà propietat exclusiva de CEBLLOB, així com el dret d’explotació, sens 
perjudici dels drets morals dels autors. 
En el present contracte els autors individuals, col·lectius i la mateixa 
FACULTAT o la Universitat de la que forma part, renuncien a demanar cap 
contraprestació extra, a banda de l’estipulada en aquest contracte, en 
concepte de drets d’explotació del material resultant del present encàrrec. 
 
 
Sisena. Promoció i divulgació del projecte 
 
A la publicitat gràfica i visual o qualsevol altre element promocional del 
present projecte apareixerà sempre la imatge corporativa i gràfica de 
cadascuna de les entitats participants en el projecte. 
 
Setena. Confidència 
 
Les parts es comprometen a no difondre, sota cap concepte, qualsevol 
informació referent a aspectes científics, tècnics, econòmics, o 
d’organització interna pertanyents a l’altra part als que hagin pogut tenir 
accés en el desenvolupament dels treballs objecte del present conveni, 
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excepte que aquestes informacions siguin de domini públic o que la seva 
revelació sigui requerida per la Llei. 
 
Les parts n’informaran i es comprometen a exigir a les persones lligades a la 
seva Institució que intervinguin en el projecte o que d’una forma o un altra 
puguin tenir accés a aquesta informació confidencial l’observació i el 
compliment d’aquest pacte de confidencialitat. 
 
Aquesta obligació continuarà vigent un cop extingit el present conveni 
específic durant tota la durada del conveni marc de col·laboració pactat 
entre les parts. 
 
Vuitena. Protecció de dades de caràcter personal 
 
De conformitat amb les previsions de la legislació en matèria de protecció de 
dades de caràcter personal les parts s’obliguen a respectar l’esmentada 
normativa i a preservar absolut secret sobre les dades personals a les que 
puguin tenir accés en l’àmbit d’aquesta col·laboració i a adoptar les mesures 
necessàries de caire tècnic i organitzatiu que garanteixin la seva seguretat i 
protecció. 
En cas de que alguna de les parts hagi de cedir dades personals a l’altre part, 
aquesta es compromet a sol·licitar el permís exprés o informar, en el seu cas 
a la persona o persones interessades. 
 
En compliment del disposat al Reglament Europeo de Protecció de Dades, 
Reglament UE 2016/679 (en endavant, “RGPD”) i la LO 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en 
endavant, “LOPDGDD”), les dues parts informen que són els responsables del 
tractament de les dades personals que figuren al present contracte.  
 
La finalitat del tractament consisteix en el compliment d’una relació 
contractual i la base de legitimació del tractament, de conformitat amb 
l’article 6.1.b del RGPD és l’execució del present contracte. 
 
Les parts es comprometen a no cedir les dades personals aquí recollides a 
tercers, tret a proveïdors de serveis o col·laboradors que les necessitin per a 
dur a terme el seu encàrrec i/o per obligació legal. No es preveu que les 
parts facin transferència internacional de dades. 
 
El tractament de les dades amb les finalitats descrites es mantindrà durant el 
temps necessari per a complir amb la finalitat de la seva recollida, entre tant 
duri la relació contractual, així com pel compliment de les obligacions legals 
que se’n derivin del tractament de les dades. 
Posteriorment és possible que ambdues parts conservin el contracte i les 
dades personals referides, durant el temps que duri la prescripció de ls 
eventuals responsabilitats que puguin derivar-se de la relació contractual. 
 
Les dades que se sol·liciten en el present contracte són essencials per a la 
seva formalització, si una de les parts no les atorgués, aquest no es podria 
dur a terme. 
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Les parts no prendran decisions automatitzades amb les dades recollides o les 
puguin obtenir coma conseqüència del present contracte, incloent 
l’elaboració de perfils que afectin jurídicament o significativament de 
manera similar.  
 
Ambdues parts poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, 
limitació del tractament, portabilitat, oposició i a no ser objecte de cessions 
automatitzades mitjançant comunicació a la persona delegada o responsable 
de protecció de dades de cada una d’elles a les següents adreces: 

- LA FACULTAT: evalh@blanquerna.url.edu  
- CEBLLOB: eva@cebllob.cat  

 
En cas de que LA FACULTAT hagi d’accedir a dades personals de les quals és 
responsable CEBLLOB se signarà un contracte específic d’encarregat de dades 
que s’annexarà al present conveni i en formarà part. 
 
 
Novena. Durada del conveni 
 
El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura i 
tindrà una durada de 14 mesos coincidint amb la duració prevista pel 
desenvolupament dels treballs d’acord amb el calendari pactat en la clàusula 
segona del present document. 
 
Conclòs el termini pactat i en cas que sigui necessari allargar el termini de 
desenvolupament del projecte caldrà modificació per escrit del present 
conveni de mutu acord entre les parts. 
 
Desena. Resolució del conveni 
 
Seran causes de resolució del present conveni el mutu acord de les parts i les 
generals establertes en la llei. En cas d’incompliment d’una de les parts serà 
d’aplicació l’article 1.124 del Codi civil amb addició dels danys i perjudicis 
causats en tots els casos.  
 
 
I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat, en el 
lloc i la data que figura a l’encapçalament. 
 

 
Per LA FACULTAT  Pel Consell Esportiu del Baix 

Llobregat 
  
 
 
 
 

Dr. Sergi Corbella Santomà  Sra. Montserrat Zamora Angulo 
Degà de la FPCEE Blanquerna  Vicepresidenta 
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