ll.lustre Col.legi
d'Advocats de Tarragona
Reg¡stre Entrada : 49817
oata i 23104t2021

Hora: 10:38:12

eil/"7

Sabadell
Professional

I.luJra co{ laor d^áYc¡lt

da

Itr,.goat

llIilililililil]ililililtll]t
*"'v

ACORD DE COL.TABORACIO
ENTRE BANCO SABADELI S.4.,
I

L'IL.LUSTRE COI.LEGI DE L'ADVOCACIA DE TARRAGONA

A Tarragona, a 20 d'abril de 2021

REUNITS

D'una banda, la Sra. Estela Martín Urbano, amb NIF 39723873K, en qualitat de
Degana, actuant en nom i representació de IL.LUSTRE COL.IEGI DE L'ADVOCAC¡A DE
TARRAGONA, (d'ara endavant, I'ICAT) amb domicili a C. Enric d'Ossó, núm. I, 2n,
43005 Tarragona, CIF Q-4363001-A, e-mail secretaria@icatarragona.com i número de
teléfon móbil 60073t362 per a les comunicacions i signatura del present conveni
mitja neant docu ment electrónic.

ld'altra banda, el Sr. Joel

electrónic a

Diaz Gisbert, amb N.1.F.40,935.913F, amb adrega de correu

efectes de

la

signatura d'aquest

conveni

actuant en nom i

representació de
OgOlcolectivosprofesionales@bancsabadell.com,
BANCO DE SABADELL, S.A. (en endavant, BANC SABADELL), amb domicili social a
Alacant (03007), av. Óscar Esplá, 37 , qui emet el conveni mitjangant interposició de
LOGALTY qui actua en condició de prestador de serveis electrónics de confianga
qualificats. lnscrit al Registre Mercantil d'Alacant, tom 4070, foli 1, secció 8, full A156980 i NtF A-08000143.
Reconeixent-se les parts amb capacitat legal i suficient per atorgar aquest Acord

EXPOSEN

l.- Que l'ICAT ostenta la representació professional dels col.legiats i manté les
oportunes relacions amb els organismes públics i privats, a efectes de promoure i
impulsar l'ús i aprofitament dels serveis d'interés general, així com informar i formar
contínuament sobre aquells aspectes que puguin ser necessaris o d'interés per als
advocats.

ll.- Que el BANC és una entitat bancária que compta amb una oferta de productes
serveis financers amb condícions especials, adregats a col'lectius professionals.

i

r'F

{j{

\:.I'.'-)

lll.- Que l'ICAT ¡el BANC, estan interessats a crear un marc de col.laboració i
comunicació específic adregat a la totalitat dels col.legiats amb la finalitat de donar a
conéixer I'oferta del BANC.
lV.- Que les parts es reconeixen amb capacitat suficient per signar aquest Acord de
Col'laboració que s'inscriu en l'entorn de la política de suport a I'actuació professional
dels col.legiats.

V.- Que a la vista de l'anteriorment exposat, les parts intervinents en aquest acte
formalitzen el present Acord de col.laboració que es regirá per les següents:

CLAUSUTES
PR¡MERA.. OBJECTE

L'objecte d'aquest acord és establir un marc de col.laboració entre el BANC i I'ICAT per
facilitar als col'legiats el coneixement, funcionalitats i avantatges de I'oferta comercial
de l'entitat bancária.

D'altra banda, és també objecte d'aquest conveni informar i assessoria a l'ICAT sobre
¡loiorminrl¡
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SEGONA.- BENEF¡CIARIS

L'lcAT i els seus empleats, els seus col.legiats, familiars de primer grau i empleats
d'aquests col'legiats podran accedir als productes iserveis financers oferts per Banc
Sabadell, en les condicions que figuren en l'ANNEX ld'aquest Conveni.

TERCERA.- ESqUEMA DE COL.LABORACTó

L'lcAT

i el BANC desenvoluparan

de forma conjunta les actuacions que

siguin

necessáries per a donar a conéixer I'oferta del BANC per als col.legiats, col.laborant en

cada moment en

la forma que millor s'ajusti als objectius d'aquest acord

i

desenvolupant accions informatives dels productes inclosos en l'ANNEX L
Les condicions específiqr¡es dels productes esmentats en el moment actual són les que
figuren com a ANNEX I d'aquest Acord i s'aplicaran necessáriament les que estiguin en
vigor en cada moment per a cada producte dels esmentats. Aquestes condicions seran
modificables per Banc Sabadell d'acord amb I'evolució del mercat.

i assessorará als membres de I'ICAT dels Proyectos Next
Generation, en concret, del Fondo Reestructuración Europea, fons que té com
principal objectiu impulsar plans de recuperació, transformació i reformes sobre la
base d'una societat verda, digital iinclusiva. Es tracta d'una rellevant iniciativa pel
futur del país per la transformació del teixit productiu il'impuls a l'economia. BANC
SABADELL facilitará i ajudará a les empreses perqué puguin accedir als ajuts que el
"Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia" desenvolupin. Tot aixó
BANC SABADELL informará

mitjangant la

divulgació d'un baner i un enllag específic
, amb un repositori de tota la

https:/fondorecuperacioneuropeo.bancsabadell.comf
información al respecte.
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quARTA.- PROMOCIONS COMERCIATS
El BANC comunicará a I'ICAT totes les accions comercials i com a entitat promotora es
fará cárrec de les despeses que es derivin de les promocions comercials que es duguin
a terme.
L'ICAT col.laborará en les accions informatives
habituals amb els seus col'legiats.

a través dels canals de comunicació

De conformitat amb el que es preveu a la Circular 4/2020, de 26 de juny, del Banc
d'Espanya, sobre publicitat dels productes i serveis bancaris, o qualsevol altra norma

que les modifiqui o substitueixi en el futur, com també en la resta de normes
reguladores sobre aquesta circular, BANC SABADELL ha d'assumir, supervisar i
gestíonar totes les accions comercials i publicitáries sobre els seus productes o serveis
que, si escau, es puguin convenir entre les parts.
En conseqüéncia, l'ICAT no podrá dur a terme cap acció publicitária, diferent de la
divulgació pels seus canals prevista en aquest pacte, sense el consentiment previ i
exprés, si escau, del BANC. L'incompliment per part I'ICAT d'aquest compromís podrá
ser causa de resolució immediata del conveni d'acord amb el que es preveu en el pacte
Resolució.

CINqUENA.- TRACTAMENT DE DADES DE CARACTER PERSONAL
Les parts fan constar que, per a la realització dels serveis objecte d'aquest conveni, no
es necessita comunicació ni cap tractament de dades de carácter personal' Si per

qualsevol circumstáncia ara imprevisible fos necessária una comunicació de dades
personals, les parts s'obliguen a subscriure el conveni corresponent mitjanqant el qual
es reguli l'encárrec, la realització del tractament i les instruccions que el BANC
transmeti a l'lCAT, i en tot cas se sotmeten tots dos al que es disposa a les normes que

estiguin en vigor en cada moment respecte de protecció de dades de carácter
personal, guies i recomanacions del supervisor en la matéria, i a adoptar les mesures
de seguretat que siguin pertinents a aquest tractament.

SISENA.- SEGUIMENT DE L'ACORD.

tot i
que no estiguin inclosos en I'oferta existent, puguin resultar interessants per al
col.lectiu. Amb aquest propósit, es convocaran reunions de treball entre les parts
L'ICAT podrá sol.licitar al BANC I'estudi d'altres productes i serveis financers que,

contractants per tal d'estudiar les sol.licituds esmentades, entenent que és intenció de
les parts contractants aconseguir i mantenir una oferta competitiva que s'acomodi a
les necessitats del col.lectiu a qui va dirigit i incrementar la qualitat i prestacions de
I'acord.
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SETENA.- COMUNICACIONS.
Les parts assenyalen a I'efecte de comunicacions els domicilis i persones següents

ll.lustre Col.legi d'Advocats de Tarragona: Sra. Carlota Nájar, amb domicili a,
C.Enric d'Ossó, núm. 1, 2n, 43005 Tarragona, Tel. 977 2t 23 60, e-mail
secreta ria@ icatarragona.com.

Banc de Sabadell, SA: Sra. Silvia Guillén Rivera, Directora de Col.lectius

a

Tarragona en el moment de la signatura d'aquest conveni, amb domicili a la Pl.
De la Vila, t4, 08800 Vilanova i la Geltrú. Tel. 636457856 i e-mail:
euillens@ ba ncsadell.com
Les comunicacions podran realitzar-se a través de qualsevol mitjá que permeti tenir
constáncia de la seva recepció per I'altra part. Qualsevol modificació en els domicilis o
en els sistemes de comunicació identificats en el present Acord, haurá de ser

notificada immediatament a I'altra part.

VUITENA.- JURISDICCIó.

Per a qualsevol dubte o divergéncia que es pugui plantejar en la interpretació o
aplicació d'aquest conveni, les parts signants es comprometen a solucionar-lo d'una
manera amistosa i, si no es posen d'acord, se sotmetran a la jurisdicció dels tribunals
de justícia de Tarragona.

NOVENA.. PERíODE DE VIGENCIA.
Aquest Acord entrará en vigor el dia de la signatura, pactant-se la seva vigéncia per un
any des de la data de signatura llevat que les parts, de comú acord, convinguin la seva
prórroga per escrit signat per totes dues.

DESENA.- RESOTUCIó
El present Conveni podrá ser resolt en qualsevol

7.
2.

3.

moment en els següents supósits:

Per mutu acord de les parts

Per incompliment de qualsevol dc lcs obligacions cstablcrtcs cn el present
Conveni. En cas d'incompliment es requerirá per escrit a la part incomplidora
per tal que en un termini de set dies laborables pugui corregir aquest
incompliment. Aquest termini per fer aquesta esmena no s'aplicará si
l'incompliment ve derivat perqué el Col.legi contravé el compromís sobre
accions publicitáries establertes a la Cláusula Quarta anterior.
Transcorregut el primer any de vigéncia i en cas de prórroga, a petició de
qualsevol de les parts amb un preavís de 3 mesos abans del seu venciment.
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oNcENA.- AUToRtrzAcló pusLlcecló w¡e
L'CAT publicará a la seva página web el nom i el logotip de BANC SABADELL com a
entitat col.laboradora en l'oferta de productes i serveis per sobre col'legiats'
A excepció del que aquí s'ha previst, I'CAT s'obliga a no utilitzar en cap cas els logotips,

noms comercials, marques registrades, anagrama

ni els símbols de la imatge

per escrit.
corporativa de BANC SABADELL sense comptar amb l'autorització expressa i

DOTZENA.

-

SOSTENIBILITAT, NORMES DE CONDUCTA I MODEL DE PREVENCIó O¡

n

RESPONSABILITAT PENAL

Sostenibilitat: En atenció al fet que BANC SABADELL es defineix com una entitat
compromesa amb les polítiques i actuacions de respecte als Drets Humans i Laborals i
a la no explotació de les persones, i en aplicació de les polítiques de Banc Sabadell
portar
relatives a Ética i Drets Humans i de proveTdors, l'ICAT es compromet a complir i
que,
escau,
si
a la práctica tant en el desenvolupament dels acords de col'laboració
puguin subscriure's, com en I'exercici diari de tota la seva activitat professional
polítiques i principis similars al contingut de les "Polítiques, codis i normes" del Grup
Banc Sabadell publicades en el lloc web corporatiu (www.srupbancsabadell) en
I'apartat de "sostenibilitat" i en particular en relació amb el contingut del (i) Codi de
conducta de Banc Sabadell; (ii) Política d'ética i drets humans; (iii) Política de
responsabilitat social corporativa; (iv) Pla d'igualtat; (v) Política d'acció social (patrocini
i mecenatge); (vi) Política de medi ambien! així com (vii) els deu principis del Pacte
Mundial de les Nacions Unides en matéria de Drets Humans, Drets Laborals, Medi
Ambient i lluita contra la corrupció, al qual es troba adherit BANC SABADELL'
Normes de conducta: L'ICAT es compromet a complir en la seva activitat amb els
principis i normes de conducta aplicables dins del seu sector
prevenció de la responsabilitat penal: El Grup Banc Sabadell ha adoptat un model
organitzatiu i de gestió que inclou mesures de control i vigiláncia per a la prevenció de
la comissió de delictes aplicables a tot el grup Banc Sabadell l'eficácia del qual
requereix la participació dels seus col.laboradors, subministradors i proveTdors de béns
i serveis a les empreses del grup Banc Sabadell i els seus subcontractats.
a
En compliment d'aquestes mesures de control i vigiláncia, l'ICAT s'obliga a comunicar

que
BANC SABADELL amb carácter immediat, a través del canal de denúncies específic

BANC SABADELL disposa a

aquest efecte (correu

electrónic

que pugui
conaldenunciasGBs@boncsabodell.com), qualsevol dada o informació
l'execució
de
ocasió
¡ndi..¡" que s'ha comés o es pugui cometre un delicte amb
grup
Banc
d'aquest conveni que afecti o pugui afectar qualsevol de les empreses del
empreses.
aquestes
amb
relacionades
Sabadell i/o les persones físiques
Així mateix, s'obliga a traslladar l'obligació esmentada en els mateixos termes als seus
subcontractats, si escau, iha facilitar-los l'adrega de correu electrónic indicada.
L,origen de la informació ha de ser tractat en tot moment de manera confidencial
sense perjudici del compliment de les obligacions legals que hi puguin ser aplicables.
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L'ICAT declara:

Que coneix la política de prevenció de la responsabilitat penal del grup BANC
SABADELL, que s'ha posat a la seva disposició en la versió extractada relativa a
proveidors, professionals i/o companyies subcontractades, juntament amb l'annex
relatiu al Catáleg de delictes aplicables a les persones jurídiques, tot aixó amb
anterioritat a la formalització d'aquest conveni.

-

Que coneix i assumeix la necessitat de tenir implantades mesures tendents a
prevenir la responsabilitat penal i es compromet is'obliga a actuar sense contravenir la
normativa legal, fent seus els principis i termes de la política de prevenció de la
responsabilitat penal del grup BANC SABADELL.

-

TRETZENA. - DADES DELS REPRESENTANTS DE tES PERSONES JURíDIqUES
COMPAREIXENTS

Els signants, representants de les persones jurídiques compareixents en aquest
conveni, han estat informats que les seves dades personals seran tractades per BANC
SABADELL ¡ l'lCAT, respectivament, amb l'única finalitat de gestionar i desenvolupar
aquest conveni, sobre la seva base jurídica. Podran exercir a través del respectiu
domicili els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat,
d'acord amb el que es preveu al Reglament de la UE 20761679 i a la Llei Orgánica
3/2OL8 de Protecció de Dades Personals i garantía dels drets digitals. Així mateix les
Parts informaran del contingut de la present cláusula a tots aquells empleats o
col.laboradors les dades dels quals hagin de ser objecte de tractament o comunicació
en desenvolupament i compliment dels serveis derivats del contracte actual.

CATORZENA. . FORMALITZACIÓ DEL CONVEN¡

Totes dues Parts convenen la perfecció del present conveni de manera electrónica
amb el concurs de l'empresa LOGALTY SERVICIOS DE TERCERO DE CONFIANZA S.A
(d'ara endavant, LOGALTY), com a companyia prestadora de serveis electrónics de
confianga qualificats. Per aixó, BANC SABADELL emetrá el Conveni signat mitjangant
interposició de LOGALTY per a la seva remissió a les adreces electróniques indicades en
I'encapgalament del present conveni.
Per a l'accés per parl. de l'ICAT ¿l refel'it crJrrveni, LOGALTY posará a la seva disposició
els mecanismes per a fer efectiu I'accés a aquest. Una vegada acreditat aquest accés,
l'ICAT podrá, després de la seva lectura, procedir a I'acceptació del conveni
mitjangant els mecanismes proporcionats per LOGALTY, en aquest cas teclejant el codi

d'operació (PlN) remés per LOGALTY mitjangant SMS al número de teléfon móbil
indicat per a aquest ús en el present conveni, generant d'aquesta manera una prova
electrónica de la seva acceptació.
LOGALTY remetrá tant a BANC SABADELL com a I'ICAT un certificat electrdnic
acreditatiu d'aquesta acceptació. L'ICAT rebrá aquest certificat a l'adrega de correu
electrónic que apareix en I'encapgalament del present document.
Les Parts reconeixen iaccepten de manera expressa, als efectes previstos a I'article 25
del Reglament (UE) Ne 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell , de 23 de juliol
de 2OL4, relatiu a la identificació electrónica i els serveis de confianga en les
6
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transaccions electrdniques en el mercat interior, que la signatura dels documents
electrónics realitzada en l'entorn digital del prestador de serveis de confianga qualificat
LOGALTY, a través de les adreces electróniques del GREMI recollides en
I'encapgalament, que tindrá els mateixos efectes i validesa jurídica que la signatura
manuscrita realitzada en suport paper.
Sense perjudici d'aixó, qualsevol de les Parts, indistintament, podrá requerir i obligar a
I'altra per a ratificar i signar en suport paper el present document. Per a aixó bastará
una simple comunicació dírigida a I'altra part intervinent amb aquesta fi.

Per a la implementació del procediment descrit amb el concurs de LOGALTY, cal que
BANC SABADELL posi a la disposició de LOGALTY I'adrega de correu electrónic i número
de teléfon móbil facilitats per l'lCAT. Mitjangant la present cláusula, l'ICAT autoritza
BANC SABADELL per a aquesta posada a disposició, amb l'única finalitat de la generació
i custódia de la prova electrónica acreditativa de I'existéncia i contingut del conveni
que es perfecciona. En conseqüéncia amb I'anterior, LOGALTY será considerat com un

encarregat del tractament dels regulats en I'article 33 de la Llei orgánica 3/20L8 de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, amb les obligacions
inherents a aquesta figura.

l, en prova de conformitat, signen les

Parts el present CONVENI, per part de BANC
i per part de I'ICAT en la data en la qual

SABADELL en la data d'emissió del document

es realitzi la signatura del document electrónic a través de I'entorn digital de la
companyia prestadora de serveis electrónics de confianga qualificats, LOGALTY,
acceptat de comú acord pels intervinents.
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CONTRACTE DE PATROCINI ENTRE
L,IL.LUSTRE COt.tEGI DE L'ADVOCACIA DE TARRAGONA
I

BANC SABADETL

A Tarragona, 20 d'abril de 2O2L

D'una banda, la Sra. Estela Martín Urbano, amb NIF 39723873K, en qualitat de
Degana, actuant en nom i representació de IL.LUSTRE COL.LEGI DE L'ADVOCACIA DE
TARRAGONA, (d'ara endavant, I'ICAT) amb domicili a C. Enric d'Ossó, núm. !, 2n,
43005 Tarragona, CIF Q-436300L-A, e-mail secretaria@icatarragona.com i número de
teléfon móbil 60073L362 per a les comunicacions i signatura del present conveni
mitja ngant document electrónic.

d'altra banda, el Sr. Joel Diaz Gisbert, amb N.l.F. 40.935.913F, amb adrega de correu

electrónic a

efectes de

la

signatura d'aquest

conveni

O90lcolectivosprofesionales@bancsabadell.com, actuant en nom i representació de
BANCO DE SABADELL, S.A. (en endavant, BANC SABADELL), amb domicili social a
Alacant (03007), av. Óscar Esplá, 37 , qui emet el conveni mitjangant interposició de
LOGALTY qui actua en condició de prestador de serveis electrónics de confianga
qualificats. lnscrit al Registre Mercantil d'Alacant, tom 4070, foli 1, secció 8, full A155980 i NrF A-08000143.
BANC SABADELL

i

I'ICAT seran denominats conjuntament les Parts

i

individualment

cadascuna d'elles la Part. Totes dues es reconeixen la capacitat legal suficient per

a

actuar i en virtut d'aixó

EXPOSEN

Primer. Que l'ICAT ostenta la representació professional dels col.legiats i manté les
oportunes relacions amb els organismes públics i privats, a efectes de promoure i
impulsar l'ús i aprofitament dels serveis d'interés general, així com informar i formar
contínuament sobre aquells aspectes que puguin ser necessaris o d'interés per als
advocats.

ffi

Segon. Que BANC SABADELL está interessat en la col.laborac¡ó i patrocini publicitari
de diferents esdeveniments organitzats per I'ICAT en els termes i condicions establerts
en el contracte actual.

Tercer. Que és desig de les parts establir un marc de col.laboració que procuri assolir
objectius en matéries d'interés comú per la qualcosa subscriuen el present conveni de
conformitat amb les següents

CLAUSULES

Primera. Objecte
L'objecte d'aquest conveni de col.laboració (en endavant, el "Conveni") té per objecte
contribuir i donar suport a I'ICAT en el desenvolupament de les seves activitats i en les
que I'ICAT i el BANC tinguin interessos comuns.

Segona. Compromisos de l'ICAT
En el marc
o

d'aquest Conveni, l'ICAT es compromet a realitzar les següents activitats

lnserir banner de Banc Sabadell amb permanéncia tot I'any a la home de la seva
web.

a

Participació en les diferents Jornades que organitzi l'lCAT, de la manera que
ambdues parts acordin com per exemple la Festa Col.legial o en les formacions
webinnars i presencials.
Cada trimestre s'enviará a la seu de l'ICAT la newsletter que conté informació
dels productes més interesants per als col.legiats, perqué se difongui entre ells,
de la manera que l'ICAT consideri més oportuna.

a

Durant la vigéncia del conveni, l'ICAT posará a disposició de BANC SABADELL un
espaipermanent alseu domicilisocialamb publicitat icatálegs de productes de
BANC SABADELL i permetrá la utilització de sales formatives.

o

lncloure, en qualitat de "col.laborador", el logotip de BANC SABADELL en
aquells actes que I'ICAT consideri d'entre els que organitza anualment. En cap
cas, suposará la cessió otransmissió de qualsevoldret de propietat intel.lectual
o industrial titularitat de BANC SABADELL.

De conformitat amb el que es preveu a la Circular 4l2O2O, de 26 de juny, del Banco de
España, sobre publicitat dels productes i serveis bancaris, o qualsevol altra norma que

les modifiqui o substitueixi en el

futur, com també en la resta de normes reguladores

sobre aquesta circular, BANC SABADELL ha d'assumir, supervisar i gestionar totes les

tr
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accions comerc¡als ipublicitáries sobre els seus productes o serveis que, si escau, es
puguin convenir entre les parts.

En conseqüéncia, I'ICAT no pot dur a terme cap acció publicitária diferent de la
divulgació pels seus canals prevista en aquest pacte sense el consentiment previ i
exprés, si escau, de BANC SABADELL. L'incompliment d'aquest compromís pot ser
causa de resolució immediata del conveni, d'acord amb

el que es preveu al pacte

"Resolució".

Tercera. Compromisos del BANC
Segons l'objecte previst en aquest Conveni, el BANC es compromet a aportar a l'ICAT la

quantitat de dos mil cinc cents euros (2.500 €) a la qual haurá d'afegir I'IVA al tipus
establert legalment.

El pagament s'efectuará d'una sola vegada mitjangant abonament en el compte
bancari que l'ICAT manté obert a I'entitat Banco de Sabadell, SA, en el termini de l-5

dies a comptar de la presentació de la corresponent factura després de la signatura
d'aquest Conveni.

Quarta. Durada

tindrá una durada d'un
(1) any a partir d'aquesta data sens perjudici del que s'ha disposat a la cláusula de
El present Conveni entrará en vigor el dia de la seva signatura i

Resolució.

Cinquena. Propietat intel.lectual

ilogotip per
en execució dels

BANCSABADELL autoritza expressament a I'ICAT a fer ús de la seva marca

fer publicitat del

Conveni

en les seves diferents activitats i

compromisos assumits per l'ICAT en la cláusula Segona. No obstant aixó, l'ús del nom i
logotip de BANC SABADELL en tots els actes de difusió de la col-laboració no suposa la
cessió o transmissió de qualsevol dret de propietat intel.lectual o industrial titularitat
de BANC SABADELL.
L'ICAT es compromet

a utilitzar i reproduir el logotip d'acord a les directrius que

li

hagin estat oportunament indicades per BANC SABADELL.

En cap cas, les cláusules del present Conveni suposen la cessió o transmissió de
qua lsevol d ret de propietat intel. lectua I o ind ustria I titularitat de BANC SABADE LL.
L'ús no autoritzat, o per una finalitat diferent al que s'ha pactat en elConveni per part

de l'ICAT de qualsevol signe distintiu protegit pels drets de propietat intel.lectual o
industrial de BANC SABADELL, facultará a aquest per a instar la resolució del Conveni,
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en aquest cas, l'lcAT es compromet a rest¡tuir a BANC SABADELL l,import de
a

les

portacions efectuades.

Sisena. .- Tractament de dades de carácter personal
Les Parts fan constar que, per a la realització dels serveis objecte d'aquest
conveni, no

es necessita comunicació ni cap tractament de dades de carácter personal. Si per
qualsevol circumstáncia ara imprevisible fos necessária una comunicació de
dades
personals, les Parts s'obliguen a subscriure el conveni corresponent mitjangant
el qual
es reguli l'encárrec, la realització del tractament i les instruccions que BANC SABADELL

transmeti a l'ICAT i en tot cas se sotmeten tots dos al que es disposa en el Reglament
(UE) 2076/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril
de 2016 relatiu a la

protecc¡ó de les persones físiques pel que respecte al seu tractament de
dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades per les normes que
estiguin en vigor
en cada moment respecte de protecció de dades de carácter personal, guies i
recomanacions del supervisor en la matéria, i a adoptar les mesures de seguretat que
siguin pertinents a aquest tractament.

Setena. Responsa bilitats
El BANC és completament alié a les activitats de l'lCAT, responent aquest de totes
les

i obligacions que ll corresponen derivades de I'exercici de les mateixes,
limitant-se la responsabilitat de BANc SABADELL a la simple aportació económica

actuacions

prevista en el Conveni.

El BANC no assumeix cap tipus de responsabilitat per la gestió que l'ICAT realitzi
de
I'ajuda realitzada, ni pels actes iserveis prestats per aquesta o per les empreses i
professionals per ella contractats per a l'organització, execució idesenvolupament
de
les seves activitats professionals i socials i per al compliment del seu compromís de
difusió de la col'laboració de BANC SABADELL.
L'ICAT e5 compromet a mantenir indenrne a BANC SABADELL davant de qualsevol
trpus

de dany, fins

itot

reputacional, reclamació o contingéncia, que amb carácter general
pogués derivar-se de I'organització i desenvolupament de les activitats realitzades per
l'lcAT.

Vuitena. Confidencialitat
Llevat que hi hagi autorització prévia, expressa iescrita per I'altra part, les dues parts
es comprometen a no cedir, divulgar, comunicar, revelar o publicar, directament o
indirectament, en cap concepte, de forma parcial o íntegrament, el contingut d'aquest
conveni i tota la informació a la qual puguin tenir accés de I'altra part en el marc de la
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col'laboració a favor de qualsevol tercer, excepte quan la informació hagi de de
comunicar-se per disposició legal o resolució judicial o d'organisme públic.

Novena. Naturalesa mercantil

Les parts reconeixen expressament que les activitats objecte del Conveni són
exclusives de l'ámbit mercantil i queden totalment excloses de Ia normativa
i
jurisdicció laboral.
L'lcAT realitzará les activitats amb els seus propis treballadors. El pagament
dels
de la seguretat social, així com en definitiva, el
compliment de qualsevol obligació de carácter laboral nascuda de la relació
contractual formalitzada amb el personal al seu servei, será única iexclusivament per
compte de I'ICAT.
salaris, índemnitzacions, quotes

Les parts manifesten que la signatura del Conveni es realitza atenent
a les necessitats
particulars de cada part, i únicament basant-se en els criteris comercials
de les
mateixes, sense que siguin conseqüéncia d'una promesa, oferiment o concessió
realitzada per cap de les parts, o d'un benefici o avantatge de qualsevol naturalesa
no
justificats que poguessin afavorir als contractants o tercers.

Desena. lndependéncia de les parts.
El Conveni no crea cap relació de dependéncia, relació societária
o representació entre
les parts, les quals mantindran totalment la seva independéncia.
Cadascuna de les parts, en I'exercici de la seva activitat, és titular d'una
organització
empresarial autónoma i será directament o indirectament responsable del
compliment
de totes les obligacions li corresponguin legalment, especialment, en matéria fiscal

i

laboral' Així mateix, cadascuna de les parts porta a terme totes les seves
activitats en
el seu propi nom, compte irisc, sense estar mai autoritzat per actuar en nom
de I'altra
part i sense poder assumir obligacions de qualsevol tipus en nom o per
compte
d'aquesta última . Totes les despeses i inversions que liorigini a cada part seva
activitat
seran del seu exclusiu compte, cárrec i risc, així com tots els impostos i gravámens
de
tot tipus com a conseqüéncia de la seva activitat.

Onzena. Notificacions
Les parts assenyalen a I'efecte de comunicacions els domicilis i persones
següents:

-

ll'lustre Col'legi d'Advocats de Tarragona: Sra. Carlota Nájar, amb domicili a, C/
Enric d'ossó, núm. L, 2n, 4300s rarragona, Tel. 977 21 23 60, e-mail

secreta ria@ icatarragona.com.
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Banc de sabadell, sA: sra. silvia Guillén Rivera, Directora de col.lectius a
Tarragona en el moment de la signatura d'aquest conveni, amb domicili a la pl.

de la Vila, 74, 08800 Vilanova i la Geltrú. Tel.

636457856

i

e-mail:

guillens@ ba ncsadell.com.
Les comunicacions podran realitzar-se a través de qualsevol mitjá que permeti tenir

constáncia de la seva recepció per I'altra part. Qualsevol modificació en els domicilis o

en els sistemes de comunicació identificats en el present Acord, haurá de

ser

notificada immediatament a I'altra part.

Dotzena. Resolució
El Conveni podrá ser resolt en qualsevol dels següents supósits:

o
o

o

Per mutu acord de les parts.

Per incompliment de les obligacions establertes en el present conveni. En cas

d'incompliment es requerirá per escrit a la part incomplidora perqué en un
termini de set dies laborables pugui corregir aquest incompliment. Aquest
termini d'esména no será aplicable en el cas que I'incompliment vingui derivat
per contravenir els comprotnisos establerts en la clár¡sula Segona anterinr
Per qualsevol de les parts, en qualsevol moment, mitjangant el simple preavís

a

I'altra part amb un mes d'antelació a la data en qué la resolució hagi de tenir
lloc.
Efectes de la terminació

Si la resolució fos instada per BANC SABADELL a causa de I'incompliment per l'ICAT
dels seus compromisos assumits en el Conveni i en particular en la cláusula Segona,
l'ICAT s'obliga a restituir a BANC SABADELL I'import de les aportacions efectuades.
En qualsevol supósit d'extinció del Conveni, l'ICAT cessará de manera immediata en
l'ús del logotip i marques de BANC SABADELL.

Tretzena.- Cessió

Cap

de les parts podrá cedir totalment o parcialment el present Conveni ni

les

obligacions o drets que derivin del mateix, sense el consentiment previ i per escrit de

I'altra part. No obstant aixd, no s'entendrá que hi ha cessió de la posició contractual
quan aquesta es produeixi entre societats que integrin el Grup Banc Sabadell, tal com
el concepte de Grup es considera en I'article 42 del Codi de Comerg.
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Catorzena. Sostenibilitat, normes de conducta i model de prevenció de la
responsabilitat penal
Sostenibilitat: En atenció al fet que BANC SABADELL es defineix com una entitat
compromesa amb les polítiques i actuacions de respecte als Drets Humans i Laborals i
a la no explotació de les persones, i en aplicació de les polítiques de Banc Sabadell
relatives a Etica i Drets Humans i de proveidors, l'ICAT es compromet a complir ¡ portar
a la práctica tant en el desenvolupament dels acords de col.laboració que, si escau,
puguin subscriure's, com en I'exercici diari de tota la seva activitat professional
polítiques i principis similars al contingut de les "Polítiques, codis i normes" del Grup
Banc Sabadell publicades en el lloc web corporatiu (www.erupbancsabadell) en
I'apartat de "Sostenibilitat" ien particular en relació amb el contingut del (i) Codi de
conducta de Banc Sabadell; (ii) Política d'ética i drets humans; (iii) Política de
responsabilitat socialcorporativa; (iv) Pla d'igualtat; (v) Política d'acció social (patrocini
i mecenatge); (vi) Política de medi ambient; així com (vii) els deu principis del Pacte
Mundial de les Nacions Unides en matéria de Drets Humans, Drets Laborals, Medi
Ambient i lluita contra la corrupció, alqual es troba adherit BANC SABADELL.
Normes de conducta: L'ICAT es compromet a complir en la seva activitat amb els
principis i normes de conducta aplicables dins del seu sector

Prevenció de la responsabilitat penal: El Grup Banc Sabadell ha adoptat un model
organitzatiu i de gestió que inclou mesures de control i vigiláncia per a la prevenció de
aplicables a tot el grup Banc Sabadell l'eficácia del qual
participació
requereix la
dels seus col.laboradors, subministradors i proveldors de béns
i serveis a les empreses del grup Banc Sabadell i els seus subcontractats.

la comissió de delictes

En compliment d'aquestes mesures de control i vigiláncia, l'ICAT s'obliga a comunicar a
BANC SABADELL amb carácter immediat, a través del canal de denúncies específic que

BANC

SABADELL

disposa a

canaldenunciasGBS@bancsobadell.com),

aquest efecte (correu electrónic
qualsevol dada o informació que pugui

indicar que s'ha comés o es pugui cometre un delicte amb ocasió de l'execució
d'aquest conveni que afecti o pugui afectar qualsevol de les empreses del grup Banc
Sabadell i/o les persones físiques relacionades amb aquestes empreses.
Així mateix, s'obliga a traslladar l'obligació esmentada en els mateixos termes als seus

ia facilitar-los l'adrega de correu electrónic indicada. L'origen
de la informació ha de ser tractat en tot moment de manera confidencial sense
subcontractats, si escau,

perjudici del compliment de les obligacions legals que hi puguin ser aplicables.
L'ICAT declara:

Que coneix la política de prevenció de la responsabilitat penal del grup BANC
SABADELL, que s'ha posat a la seva disposició en la versió extractada relativa a
proveidors, professionals i/o companyies subcontractades, juntament amb l'annex

-
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relatiu al Catáleg de delictes aplicables a les persones jurídiques,
anterioritat a la formalització d'aquest conveni.

tot aixó amb

Que coneix i assumeix la necessitat de tenir implantades mesures tendents a
prevenir la responsabilitat penal i es compromet is'obliga a actuar sense contravenir la

-

normativa legal, fent seus els principis i termes de la política de prevenció de
responsabilitat penal del grup BANC SABADELL.

la

Quinzena. Dades dels representants de les persones jurídiques compareixents

Els signants, representants de les persones jurídiques compareixents en aquest
conveni, han estat informats que les seves dades personals seran tractades per BANC
SABADELL i l'lCAT, respectivament, amb l'única finalitat de gestionar i desenvolupar
aquest conveni, sobre la seva base jurídica. Podran exercir a través del respectiu
domicili els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat,
d'acord amb el que es preveu al Reglament de la UE 2076/679 i a la Llei Orgánica
3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Així mateix les
Parts informaran del contingut de la present cláusula a tots aquells empleats o
col'lahoradors les dades dels quals hagin de ser objecte de tractament o comunicació
en desenvolupament i compliment dels serveis derivats del contracte actual.

Setzena. Jurisdicció

Per a qualsevol dubte o divergéncia que es pugui plantejar en la interpretació o
aplicació d'aquest conveni, les parts signants es comprometen a solucionar-lo d'una
manera amistosa i, si no es posen d'acord, se sotmetran a la jurisdicció dels tribunals
de justícia de Tarragona.

Dissetena. Formalització del conveni

Totes dues Parts convenen la perfecció del prescnt convcni de manera electrónica
amb el concurs de l'empresa LoGALTY sERvtctos DE TERCERO DE coNFtANzA s.A
(d'ara endavant, LOGALTY), com a companyia prestadora de serveis electrónics de
confianga qualificats. Per aixó, BANC SABADELL emetrá el Conveni signat mitjangant
interposició de LOGALTY per a la seva remissió a les adreces electróniques indicades en
I'encapgalament del present conveni.
Per a I'accés per part de l'ICAT al referit conveni, LOGALTY posará a la seva disposició

els mecanismes per a fer efectiu I'accés a aquest. Una vegada acreditat aquest accés,
l'ICAT podrá, després de la seva lectura, procedir a I'acceptació del conveni mitjangant
els mecanismes proporcionats per LOGALTY, en aquest cas teclejant el codi d'operació

(PlN) remés per LOGALTY mitjangant SMS al número de teléfon móbil indicat per

a

/":/

l:l

\!\'

v\-

aquest ús en el present conveni, generant d'aquesta manera una prova electrónica de
la seva acceptació.

BANC SABADELL com a I'ICAT un certificat electrónic
acreditatiu d'aquesta acceptació. L'ICAT rebrá aquest certificat a l'adrega de correu
electrónic que apareix en I'encapgalament del present document.
LOGALTY remetrá

tant a

Les Parts reconeixen iaccepten de manera expressa, als efectes previstos a I'article 25

del Reglament (UE) Ne 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol
de 2074, relatiu a la identificació electrónica i els serveis de confianga en les
transaccions electróniques en el mercat interior, que la signatura dels documents
electrónics realitzada en I'entorn digitaldelprestador de serveis de confianga qualificat
LOGALTY, a través de les adreces electróniques del GREMI recollides en
I'encapgalament, que tindrá els mateixos efectes i validesa jurídica que la signatura
manuscrita realitzada en suport paper.
Sense perjudici d'aixó, qualsevol de les Parts, indistintament, podrá requerir i obligar

a

I'altra per a ratificar i signar en suport paper el present document. Per a aixó bastará
una simple comunicació dirigida a l'altra part intervinent amb aquesta fi.
Per a la implementació del procediment descrit amb el concurs de LOGALTY, cal que
BANC SABADELL posi a la disposició de LOGALTY I'adrega de correu electrÓnic i número

de teléfon móbil facilitats per l'lCAT. Mitjangant la present cláusula, l'ICAT autoritza
BANC SABADELL per a aquesta posada a disposició, amb l'única finalitat de la generació
i custódia de la prova electrónica acreditativa de l'existéncia i contingut del conveni
que es perfecciona. En conseqüéncia amb l'anterior, LOGALTY será considerat com un
encarregat del tractament dels regulats en I'article 33 de la Llei orgánica 3/2OL8 de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, amb les obligacions
inherents a aquesta figura.

l, en prova de conformitat, signen les Parts el present

CONVENI, per part

de

BANC

i per part de I'ICAT en la data en la qual
es realitzi la signatura del document electrónic a través de I'entorn digital de la
companyia prestadora de serveis electrónics de confianga qualificats, LOGALTY,
acceptat de comú acord pels intervinents.

SABADELL en la data d'emissió del document
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