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CONVENI DE COLꞏLABORACIÓ 
 
 
Massamagrell, xx de març de 2022. 
 
 
REUNITS 
 
 
D'una part, Miguel Chavarría Díaz com Presidente del Consorcio del Pacto 
Territorial para la Creación de Empleo Pactem Nord amb domicili en C/ Virgen de 
los Desamparados, 26 de Burjassot, amb N.I.F P4600066G. 
 
I, d'una altra, Isabel Tamarit López, Directora de l’Institut d’Educació Secundària de 
Massamagrell (d'ara en avant IES), com a representant d’aquest amb domicili a 
l’Avinguda Blasco Ibáñez de Massamagrell, amb número d'identificació fiscal Q-
9650040-J. 
 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per a obligar a les seues 
respectives organitzacions i 
 
 
CONSIDEREN 
 
 
I Que les dues parts tenen objectius comuns i/o complementaris en àrees de 
formació i recerca, i que per tant la colꞏlaboració permetrà aprofitar al màxim els 
seus potencials. 
 
II Que té interés positiu la colꞏlaboració i la coordinació de les dues parts 
representades a fi de sumar esforços per a establir camins d'actuació que 
afavorisquen i incrementen el benefici mutu. 
 
III Que, sobre la base de l'anteriorment exposada, s'obri un espectre de 
possibilitats de colꞏlaboració, per la qual cosa, es considera oportú subscriure un 
protocol que permeta un aprofitament dels recursos més òptim i una cooperació 
activa en el desenvolupament d’àrees i/o temes d'interés comú, per tant acorden 
subscriure el present conveni de colꞏlaboració que es regirà per les següents 
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CLAUSULES 
 
 
PRIMERA.- Finalitat de la colꞏlaboració 
 
El present conveni de colꞏlaboració té per objecte emmarcar i coordinar l'actuació 
de la institució i de l’IES en àrees de formació i recerca, donant compliment als 
següents articles de la LOMLOE: 
 

L’article 39 diu,  
«1. La formació professional comprén el conjunt d’accions formatives que 
capaciten per al desenvolupament qualificat de les diverses professions, l’accés 
a l’ocupació i la participació activa en la vida social, cultural i econòmica…. 
2. La formació professional, en el sistema educatiu, té per finalitat preparar 
l’alumnat per a l’activitat en un camp professional i facilitar-ne l’adaptació a les 
modificacions laborals que es poden produir al llarg de la seva vida, contribuir al 
seu desenvolupament personal i a l’exercici d’una ciutadania democràtica i 
pacífica,…» 
 
I l’article 40.1.h), diu,  
«Desenvolupar les competències d’innovació i emprenedoria que n’afavorisquen 
l’ocupabilitat i el desenvolupament professional.»  

 
SEGONA.- Formalització 
 
Cada organització podrà proposar a l'altra, mitjançant una comissió mixta, les 
activitats, els tallers i/o les ponències que crega convenients i que estiguen 
contemplades en l'objecte del present conveni de colꞏlaboració. 
 
TERCERA.- Relació de recursos humans i materials 
 
Cadascuna de les organitzacions aportarà recursos humans i materials al conveni 
perquè es puga arribar a bon fi. No hi haurà contraprestacions econòmiques. 
 
QUARTA.- Establiment d'una comissió mixta 
 
Per a facilitar el seguiment de la colꞏlaboració, es constituirà una comissió mixta 
integrada per representants de la institució i de l’IES. Així mateix, la comissió mixta 
tindrà la tasca de proposar les activitats, els tallers i/o les ponències d'interés comú. 
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CINQUENA.- Equip humà 
 
Per part de la institució, la persona responsable de la present colꞏlaboració serà la 
responsable del Área de Empleo y Formación o de la responsable del Área de 
Promoción Económica del Consorcio Pactem Nord. 
 
Per part de l’IES, la persona responsable de la present colꞏlaboració serà la 
Directora, la Cap d’Estudis de Cicles Formatius o el professor o la professora que 
nomenen. 
 
SISENA.- Duració 
 
El present conveni de colꞏlaboració entrarà en vigor a partir de la signatura del 
mateix i s’implementarà el curs 2022-2023, d’acord amb la Resolució de 17 de 
gener de 2022, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la 
qual es determina el procediment per a flexibilitzar els ensenyaments de Formació 
Professional a la Comunitat Valenciana. DOGV núm. 9261. 
 
Tindrà una vigència d’un curs acadèmic, prorrogable previ acord escrit de les parts. 
 
SETENA.- Reserva i protecció de dades 
 
Les parts es comprometen a tractar les dades personals a les quals tinguen accés 
amb motiu del desenvolupament del projecte formatiu objecte d'aquest document 
de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament 
europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes 
dades (RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD),en compliment dels principis del 
tractament i la seua licitud, i garantint l'exercici dels drets que l'RGPD i la LOPDGDD 
reconeixen a les persones titulars de les dades. 
 
Així mateix, les parts han d'aplicar les mesures tècniques i organitzatives 
necessàries per garantir la seguretat de les dades, especialment la seva 
confidencialitat, integritat i disponibilitat, i evitar-ne l'alteració, la pèrdua o els 
tractaments o l'accés no autoritzats. 
 
I, en prova de conformitat, totes dues parts signen el present conveni de 
colꞏlaboració, a la ciutat i en la data esmentada en l’encapçalament. 
 
 
 
 
 
 Isabel Tamarit López Miguel Chavarría Díaz 
 DIRECTORA DE  PRESIDENT  
 L’IES MASSAMAGRELL CONSORCIO PACTEM NORD 
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