ESBORRANY DE CONVENI ENTRE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
BARCELONA, LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA QUE REGULA L’EXTINCIÓ DEL
GRAU EN MEDICINA INTERUNIVERSITARI UAB-UPF
A Barcelona, a

de

del 2021

REUNITS

El Sr. Francisco Javier Lafuente Sancho, rector Magnífic de la Universitat Autònoma de Barcelona
(en endavant, UAB), segons el Decret 131/2020, de 10 de novembre (publicat al DOGC núm. 8269
de 12 de novembre), en nom i representació d’aquesta institució que té la seu social al Campus
Universitari s/n, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) i número d’identificació fiscal Q0818002-H, en virtut de les competències que li atorga l’article 75, paràgraf m) dels Estatuts.
El Sr. Jaume Casals Pons, Rector Magnífic de la Universitat Pompeu Fabra, amb NIF núm. Q5850017-D, domicili a Barcelona, Plaça de la Mercè, 10-12, actua en nom i representació d’aquesta,
en virtut d’allò que disposen l’art. 20 de la Llei Orgànica 6/2001 d’Universitats, de 21 de desembre,
els articles 50 i 52 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, aprovats per Decret 209/2003, de
9 de setembre i modificats per ACORD GOV/203/2010, de 9 de novembre (text íntegre publicat al
DOGC núm. 5756 de 16 de novembre del 2010) i ACORD GOV/129/2015, de 4 d'agost, i de
conformitat amb el Decret 37/2017, de 18 d'abril, de nomenament com a rector de la Universitat
Reconeixent-se totes les parts la representació i la capacitat legal necessàries per a l’atorgament
d’aquest conveni,

MANIFESTEN
I. Que la UAB i la UPF imparteixen, d’acord amb la Programació Universitària de Catalunya, el
Grau en Medicina des del curs acadèmic 2008-2009. L’Ordre ECO/119/2011, de 7 de juny,
implanta l’estudi universitari oficial de grau en Medicina, de caràcter interuniversitari, a la
Universitat Pompeu Fabra (d’ara endavant, UPF) i a la UAB, i designa la UPF universitat
coordinadora dels estudis.
II. Que en data 14 de febrer del 2008, tal i com exigeix l’article 3.4 del Reial Decret 1393/2007, de
29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, es signa un
conveni específic de col·laboració acadèmica interuniversitària entre la UAB i la UPF per a la
realització conjunta dels ensenyaments de grau en medicina, a partir del curs acadèmic 2008-2009.
Addicionalment, d’acord amb l’article 1 del Reial Decret 1558/1986, de 28 de juny, pel qual
s’estableixen les bases generals del règim de concerts entre les Universitats i les Institucions
Sanitàries en data 30 d’abril del 2013 es signa el concert sanitari entre la UAB, la UPF i el PSMAR,
per a la concertació de l’Hospital del Mar.
III. Que la UPF va presentar davant la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya la proposta
de Programació d’un nou Grau en Medicina i la Junta del CIC, en data 7 de juny del 2019, va
acordar, en el marc de l’acord d’activació de la programació universitària, per al curs 2019-2020, i
d’actualització de la programació universitària, per als cursos 2019-2020 i 2020-2021, que

autoritzava la UPF per a dur a terme el procés de verificació d’aquests estudis, sense que aquesta
resolució determinés el curs d’implantació, que haurà de ser autoritzada, prèviament, per la Junta
del CIC.
IV. Que la UPF ha realitzat el tràmit de verificació del pla d’estudis davant l’Agència de Qualitat
de Catalunya (AQU), que estava condicionat a que a que la UPF comptés amb un concert sanitari
signat amb un hospital, cosa que ha tingut lloc en data 23 de setembre del 2020, en el que el
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, la UPF i el Consorci PSMAR han signat el
concert per a la col·laboració docent i de recerca que se subscriu d’acord amb la legislació sobre
els concerts sanitaris (Resolució SLT 2914/2020, de 16 de novembre DOGC. 8275 de 19.11.2020).
V. Que AQU ha emès informe favorable a la verificació del Pla d’estudis del Grau en Medicina de
la UPF en data 17 de febrer del 2020 i atès que el Consejo de Universidades ha verificat el pla en
data 11 de març del 2021, la Junta del Consell Interuniversitari ha aprovat la Programació i
implantació del Grau en la seva sessió de 26 de març del 2021.
VI. Que la verificació del nou grau de la UPF i la seva programació pel curs 2021-2022 comporta
l’extinció del grau interuniversitari UAB-UPF fet fins ara conjuntament conforme el Reial Decret
1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris
oficials i el Decret 258/1997, de 30 de setembre, pel qual es regula la Programació universitària de
Catalunya i els procediments de creació o reconeixement i de reordenació de centres docents
universitaris i d'implantació d'ensenyaments.
L’extinció no ha de suposar cap perjudici pels estudiants que estan matriculats en el grau
interuniversitari fins l’extinció total del Pla d’estudis.
VII. Que hi haurà un període de temps transitori en el qual el Grau interuniversitari se seguirà
impartint en modalitat a extingir, la qual cosa implica establir un règim jurídic que reguli l’actuació
d’ambdues universitats en aquesta situació transitòria.
VIII. Que mitjançant el present conveni la UAB i la UPF estableixen les condicions que regiran el
procés descrit, d’acord amb la normativa vigent, tot garantint el dret dels alumnes del Grau
interuniversitari a finalitzar els estudis d’acord amb el pla d’estudis amb el qual els varen iniciar i
el títol d’ambdues universitats.
IX. Així mateix, sense perjudici de l’acord de continuïtat transitori de l’actual concert sanitari, cal
regular el període transitori per assegurar la impartició de docència per part del personal mèdic de
la Unitat Docent Parc de Salut Mar en el Grau interuniversitari en el període d’extinció.
X. D’altra banda, cal assegurar els espais i demés infraestructura per al període transitori per
assegurar als estudiants matriculats i professorat la disponibilitat dels serveis.
XI. Havent-se aprovat pels respectius òrgans de govern de les dos institucions la proposta del
present conveni i tenint en compte els acords previs signats entre la UAB i la UPF en data 26 de
març del 2021.

Les parts acorden, d’acord amb les consideracions formulades, la signatura d’aquest conveni, que
es regirà per les següents

CLÀUSULES
Primera. Objecte del conveni i règim jurídic.
El present conveni té per objecte regular el procés transitori d’extinció del Grau de Medicina
interuniversitari entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra,
implantat per l’Ordre ECO/119/2011, de 7 de juny.
L’extinció es regeix per les disposicions del Decret 258/1997, de 30 de setembre, pel qual es regula
la Programació universitària de Catalunya i els procediments de creació o reconeixement i de
reordenació de centres docents universitaris i d'implantació d'ensenyaments, el Reial Decret
1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris
oficials, i la resta de normativa que resulti d’aplicació, així com els pactes continguts en aquest
conveni.
Segona. Calendari de d’extinció
L’extinció progressiva del Grau de Medicina interuniversitari s’iniciarà el curs acadèmic 20212022, en el qual ja no es matricularan alumnes de primer curs i s’impartirà només segon, tercer,
quart, cinquè i sisè curs. L’extinció s’anirà fent any a any, d’acord amb el calendari següent:
Curs
2021-22
2022-23
2023-24
2024-25
2025-26
2026-27

1r. Curs







2n.curs






3r.curs






4t.curs





5è.curs




6è.curs



En tot cas, després de l’extinció de cada curs, els estudiants tindran dret a examinar-se en els dos
anys acadèmics següents, fins esgotar les convocatòries que legalment corresponguin a cada
estudiant. A aquests efectes, s’establiran règim de tutories per tal que els estudiants que puguin
rebre les orientacions necessàries sobre els continguts de les assignatures respecte les quals s’hagi
deixat d’impartir docència però que encara no hagin estat aprovades i això fins esgotar les
convocatòries pertinents.
Tercera. Garanties acadèmiques
El procés d’extinció garantirà, en tot cas, el dret dels alumnes del Grau de Medicina interuniversitari
entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra a finalitzar, amb un
rendiment acadèmic ordinari, els estudis d’acord amb el pla d’estudis amb els qual els varen iniciar,
és a dir que puguin obtenir el títol de grau al qual s’hagin matriculat i acabar essent egressats per la
UAB i la UPF, d’acord amb la normativa acadèmica que regeixi aquests ensenyaments.

Els estudiants que hagin esgotat convocatòries en els períodes establerts hauran de sol·licitar
l’ingrés als estudis equivalents a la UPF o a la UAB o sol·licitar el trasllat a altres centres que
imparteixin els mateixos estudis o equivalents.
Així mateix, la UPF i la UAB facilitaran als estudiants del grau interuniversitari que ho demanin la
seva adaptació als estudis iguals que imparteixen sempre que es compleixin les condicions
acadèmiques.
Finalitzat el procés d’extinció, com a universitat coordinadora del Grau interuniversitari, la UPF
serà dipositària de tots els expedients acadèmics dels alumnes que han cursat estudis i n’expedirà
els documents acadèmics que es demanin amb posterioritat (certificats, títols, etc.).
Quarta. De l’organització acadèmica de la titulació durant l’extinció
Els ensenyaments en extinció seguiran adscrits a la Facultat de Medicina de la UAB i a la Facultat
de Ciències de la Salut i de la Vida de la UPF, sense perjudici que la UPF els pugui adscriure a una
nova facultat. En el període d’extinció es mantindrà com a òrgan de coordinació el Consell Docent
que es va crear per tal de garantir la coordinació de l’oferta formativa i l’assegurament de la qualitat
dels ensenyaments pel conveni de 14 de febrer del 2008 entre la UAB i la UPF, format pels degans
de les dues Facultats implicades i per 4 representants acadèmics de cada Facultat nomenats pels
rectors a proposta dels degans. Cada degà o degana ocupa el càrrec de President de forma alternativa
en períodes de dos anys. El secretari o secretària s’escull entre els membres del Consell Docent i
que correspon a un dels membres de la Facultat distinta de la del president. Es continuarà vetllant
perquè els membres del Consell Docent siguin preferentment professors directament implicats en
la docència del grau de medicina interuniversitari. El Consell Docent podrà mantenir les comissions
que consideri oportunes, amb composició paritària i rotació de la seva presidència i secretaria cada
dos anys.
Es mantindran les seves funcions fins que sigui necessari per a garantir la distribució de la docència,
la coordinació del personal docent en la impartició de docència, l’assignació del Pla docent,
l’organització de la docència així com per eventuals propostes de modificació del Pla d’estudis
interuniversitari. Es procurarà que les modificacions del pla siguin puntuals, atès el seu caràcter en
extinció, i sempre tenint en compte el facilitar l’acabament dels estudiants matriculats.
El règim acadèmic dels estudiants i altres normatives aplicables continuaran sent les de la UPF com
a universitat que gestiona els ensenyaments.
La determinació dels horaris i tots els aspectes administratius i d’organització docent de la titulació
seran aprovades per ambdues universitats, a través dels seus òrgans competents, a proposta del
Consell Docent.
Pel que fa a la matriculació, gestió d’expedients i títol i representació dels estudiants es regirà per
allò que s’havia establert al conveni de 14 de febrer del 2008, això és:
- La UPF serà la responsable de matriculació i de la custodia de l’expedient dels estudiants, que
realitzarà d’acord amb las seves normes pròpies.

- La UPF haurà de proporcionar a la UAB les dades administratives dels estudiants matriculats.
Aquestes dades es facilitaran mitjançant un fitxer electrònic d’intercanvi de dades compartit.
- La UPF continua sent la responsable de la tramitació dels expedients dels estudiants i
s’encarregarà materialment de l’administració i el dipòsit dels documents, de la custòdia de les
actes i de la tramitació, l’expedició i el registre d’un únic títol oficial de grau interuniversitari, que
expediran i signaran els rectors de les dues universitats i que es materialitzarà en un únic suport en
el qual constin els logotips d’aquestes, de conformitat amb el model i els requisits establerts pel
Ministeri d’Educació i Ciència i segons les altres disposicions legals vigents en matèria de
titulacions.
- Correspondrà determinar a cada universitat el sistema d’articulació de la representació dels
estudiants d’aquests ensenyaments en els òrgans de govern i de representació de la universitat en
el període d’extinció.
Cinquena. Concert sanitari
Les parts, junt amb el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, han acordat signar un Acord de
continuïtat transitori per mantenir els efectes del concert sanitari signat el 30 d’abril del 2013 mentre
duri l’extinció dels ensenyaments del grau interuniveristari.
En l’esmentat acord de continuïtat del concert sanitari es garanteixen els drets i obligacions del
personal acadèmic permanent amb plaça vinculada de la UAB amb docència al grau
interuniversitari en Medicina, ara en extinció, i s’estableixen les places docents i assistencials
vinculades de professorat funcionari i laboral permanent en la data de la seva formalització que
pertanyen a la UAB i a la UPF, així com les places de professorat associat assistencial de la UAB i
de la UPF, així com les previsions en relació a la convocatòria anual de places docents i assistencials
vinculades de professorat permanent i d’associats assistencials per part de la UPF a partir del curs
2021-2022.
Sisena. Espais, serveis, infraestructures i PAS
El grau interuniversitari en extinció es continuarà impartint a l’edifici del carrer Aiguader, 80,
adscrit al Consorci PSMAR.
El PSMAR, la UAB i la UPF hauran d’adequar a la nova situació el que es va establir en el conveni
de data 14 de desembre de 2007, actualitzat el 2010, i la llicència d’ús d’ocupació a favor de la UPF
i la UAB d’aquestes instal·lacions, de la mateixa data, que es va establir per un termini de 50 anys.
Es revisaran les aportacions fetes, la situació d’amortització de les inversions i les liquidacions que
corresponguin a la UAB en els termes acordats en l’acord marc signat el 26 de març del 2021 entre
la UAB i la UPF.
També en els termes establerts en l’Acord marc citat, la UAB accepta mitjançant aquest conveni
cedir a la UPF la titularitat dels actius fixos identificats a l’annex 1, i que fins ara han estat utilitzats
a la unitat docent del Campus Mar. D’aquests actius la UPF n’abonarà a la UAB el valor net
comptable, fixat en 88.301,21 euros, segons s’identifica a l’Annex 1. El pagament es realitzarà per
tot el 31 de desembre de 2021, lliurant la UAB la possessió dels mateixos a la UPF en el present
acte.

Quant a la gestió de les instal·lacions, la UPF continuarà gestionant tots els serveis necessaris per
al correcte funcionament de l'edifici, entre d'altres la gestió de l'aulari.
La Biblioteca del Campus Universitari Mar es seguirà regint pels acords establerts per la UAB, la
UPF i el PSMAR mentre no es modifiquin, però en qualsevol cas es garanteix que en seguiran sent
usuaris els estudiants del grau interuniversitari en extinció, el professorat i el personal sanitari del
PSMAR.
El personal d’administració i serveis de la UAB que actualment està adscrit a la Facultat de
Medicina amb destinació a la Unitat Docent Parc Salut continuarà adscrit a la UAB. Tanmateix, la
UPF donarà opció, abans de l’inici del curs 2021-2022, a incorporar-se a la UPF. La incorporació
a la UPF es durà a terme respectant l’estructura retributiva i orgànica pròpies de la UPF i
incorporant les places a la RLT. Les diferències salarials, si hi fossin, es resoldran mitjançant un
complement personal. Pel que fa a l’antiguitat, s’assumiran els triennis que tinguin reconeguts per
la UAB.
Setena. Gestió econòmica dels ensenyaments
D’acord amb el sistema de finançament acordat el 2017 amb la Secretaria d’Universitats i Recerca,
el finançament del grau interuniversitari continuarà en les mateixes condicions fins l’extinció dels
ensenyaments.
Atesos els acords econòmics a l’entorn de l’extinció del grau interuniversitari, la UPF, com a
universitat encarregada de gestionar la matrícula d’aquests ensenyaments, recaptarà tots els
ingressos de matrícula dels estudiants. [Nota: Pendent de concretar].
Vuitena. Comissió de seguiment.
El Consell Docent, creat en el conveni de 14 de febrer del 2008, continuarà en les seves funcions
per a tots aquells assumptes de caràcter acadèmic que es generin en el període d’extinció del grau
interuniversitari.
Per al tractament dels assumptes relacionats amb espais, infraestructures, recursos i, en general,
qualssevol aspectes vinculats a l’extinció del grau interuniversitari, es crea una comissió de
seguiment a la qual correspondrà impulsar la realització dels tràmits i gestions necessaris per al
compliment del present conveni, així com la resolució de qualsevol dubte o conflicte derivat de la
seva execució i/o interpretació.
La comissió de seguiment estarà formada per un mínim de tres representants de cada part, que
podran actuar assistits per les persones que considerin adients en funció de la naturalesa dels
assumptes a tractar. Els acords d’aquesta comissió seran adoptats per consens i, en cas de
discrepància, les parts es remetran a allò que es disposa en el present conveni en relació amb les
qüestions litigioses.
Novena. Altres aspectes de col·laboració institucional

Mentre es segueixin impartint els ensenyaments corresponents al grau interuniversitari, la UAB i
la UPF es comprometen a col·laborar en aquelles iniciatives que tinguin per objecte la promoció
d’una visió global de l’oferta formativa del campus Hospital del Mar.
Desena. Protecció de dades de caràcter personal.
La informació que les parts es lliurin per al desenvolupament d’aquest conveni tindrà caràcter
confidencial, excepte que s’acordi expressament el contrari.
Les parts declaren complir el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de
27 d’abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Cada part tractarà les dades
personals dels representants i interlocutors de l’altra part com a Responsable del Tractament, en el
sentit de l’article 4.7 del Reglament general de protecció de dades. La finalitat del tractament serà
formalitzar i gestionar el conveni i portar a terme les actuacions que se’n derivin. Per a l’exercici
dels drets reconeguts al Reglament general de protecció de dades (accés a les dades, rectificació,
supressió, portabilitat, sol·licitar-ne la limitació del tractament i oposició) cada part es podrà
adreçar a una altra a les referències i adreces que figuren a l’encapçalament d’aquest document.
Les parts es declaren informades que poden consultar la informació de les polítiques de protecció
de dades a les respectives pàgines web.
Onzena. Transparència
De conformitat amb la legislació vigent sobre transparència, accés a la informació pública i bon
govern les parts faran 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.- Vigència del conveni
Aquest conveni estén la seva vigència des de la data de la seva signatura i per un termini de quatre
anys si bé serà prorrogat, de forma expressa, per acord unànime exprés i escrit de les parts, per un
període màxim de durada igual o inferior fins a la finalització del procés d’extinció dels
ensenyaments del Grau interuniversitari de Medicina entre la UAB i la UPF amb el tancament o
trasllat de l’últim expedient acadèmic d’un estudiant d’aquesta titulació.
En el cas que es vulgui modificar caldrà l’acord de les parts.
Tretzena.- Notificació dels acords
Les parts es comprometen a notificar al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona el present

Conveni, així com, els acords que es vagin prenen en el si de la comissió mixta prevista a
la clàusula Vuitena del present Conveni.
Catorzena.- Naturalesa i interpretació

Aquest conveni té naturalesa administrativa i en la seva interpretació i desenvolupament regeix
l’ordenament jurídic administratiu. Les qüestions litigioses que sorgeixin durant la seva vigència i
que no s’hagin pogut resoldre de mutu acord se sotmetran a la jurisdicció contenciosaadministrativa.
I perquè així consti, les parts signen el present document per duplicat en el lloc i la data indicats a
l’encapçalament.

Francisco Javier Lafuente Sancho
Rector UAB

Jaume Casals Pons
Rector UPF

