
MODIFICACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT ENTRE IL· 
LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS DE GIRONA I BANCO DE SABADELL, S.A. 

 
A Girona, a 3 de març de 2020 

 
INTERVENEN 

 

D’una part, IL·LUSTRE COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE GIRONA (en endavant, 
“el Col·legi”), amb domicili social a Girona (17001), Plaça Jaume Vicenç Vives Nº 4 i 
CIF Q1763003I, representat en aquest acte per Carles Mac-gragh i Prujà, amb NIF 
40271659Q, en la seva condició de Degà, amb facultats suficients per fer-ho. 

 
I, d’una altra part, Banco de Sabadell, S.A. (en endavant, “el Banc”), amb domicili social 
a l’avinguda Óscar Esplá, 35, 03007 Alacant i CIF A08000143, representat en aquest acte 
pel Sr. Andrés López Patrón, amb NIF 38063342K, en la seva condició d’Apoderat, amb 
facultats suficients per fer-ho. 

 
Les parts, en la representació en què intervenen, es reconeixen capacitat jurídica mútua i 
plena per a la celebració d’aquest contracte modificatiu, i, a aquest efecte, 

 

EXPOSEN 
 

I. Que en data 14/06/2004 el Col·legi i el Banc van subscriure un conveni de 
col·laboració amb la finalitat d’oferir al mateix Col·legi, els seus membres, empleats, 
els seus respectius familiars de primer grau i empleats d’aquests membres un catàleg 
de productes i serveis financers oferts pel Banc (en endavant, “el Conveni”). 

 
II. Que, perquè el Banc pogués efectuar les accions de promoció acordades en el 

Conveni, el Col·legi es va obligar a facilitar al Banc una base de dades informatitzada 
amb determinades dades personals referides dels seus membres. L’entrega d’aquesta 
base de dades i les condicions d’aquesta entrega van quedar regulades específicament 
en la clàusula de Confidencialitat i Tractament de Dades de Caràcter Personal del 
Conveni, amb subjecció al que disposen el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell (en endavant Reglament general de protecció de dades o 
RGPD), la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals i altra legislació complementària. 

 
III. Que des del 25 de maig de 2018 és d’aplicació el Reglament general de protecció 
de dades, que substitueix l’anterior normativa i estableix les normes relatives a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i les 
normes relatives a la lliure circulació d’aquestes dades. 
 
Una de les principals novetats que incorpora el RGPD es refereix al consentiment de la 
persona interessada en el tractament de dades personals. Per “consentiment de la 
persona interessada” el RGPD es refereix a tota manifestació de voluntat lliure, 
específica, informada i inequívoca per la qual aquesta persona accepta, ja sigui 
mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, el tractament de dades personals 
que la concerneixen. A diferència de l'anterior normativa, no s’admeten formes de 
consentiment tàcit o per omissió, atès que aquestes es basen en la inacció. 
 
IV. Que, tenint en compte el que s’ha exposat i amb l’objectiu d’ajustar el tractament 



de dades personals a les noves exigències del Reglament esmentat, caldrà, per tant, 
l’obtenció del consentiment exprés dels membres perquè el Col·legi pugui cedir al 
Banc les dades personals dels seus membres amb la finalitat de comunicar-los l’oferta 
de productes i serveis comercialitzats pel Banc i  empreses del grup.  
CIF.  
V. Que, en virtut del que s’ha exposat, es fa necessari procedir a la modificació del 
Conveni amb la finalitat d’adaptar-lo a les exigències del RGPD esmentat, la qual cosa 
porten a efecte mitjançant aquest acord de novació modificativa de conformitat amb les 
següents. 

 

 
CLÀUSULES 

 

Primera. 

 
S’acorda donar una nova redacció a la clàusula de “Confidencialitat i Tractament de 
Dades de Caràcter Personal” del Conveni, que en endavant quedarà redactada de la 
manera següent: 
 
“Confidencialitat i Tractament de Dades de Caràcter Personal 
Per tal que Banc Sabadell pugui efectuar les accions de promoció convingudes d’acord amb el 

Pacte Cinquè d’aquest Conveni, el Col·legi facilitarà una base de dades informatitzada dels seus 

membres que hagin atorgat el consentiment per tal que les seves dades es puguin destinar a 

aquesta finalitat, amb el detall següent: raó social, adreça, telèfon i CIF. El Col·legi s’obliga a 

facilitar anualment una base de dades actualitzada dels membres que hagin manifestat el seu 

consentiment. En el cas que no hi hagi hagut variació en l’atorgament de consentiments, no serà 

necessari actualitzar la relació, dins el mateix exercici, si que caldrà al menys actualitzar-la un cop 

l’any. 

 

Segona. 

 
S’acorda afegir dues noves clàusules atenent la política de prevenció del risc penal i 
sobre la cessió de dades de les persones compareixents: 

 
“Política de Previsió de Responsabilitat Penal 

 
Banc Sabadell ha adoptat un model organitzatiu i de gestió que inclou mesures de control i 

vigilància per a la prevenció de la comissió de delictes aplicables a tot el Grup Banc Sabadell, 

l'eficàcia requereix de la participació dels seus col·laboradors, subministradors i proveïdors de béns i 

serveis a les empreses del Grup Banc Sabadell i els seus subcontractats. 

 
En compliment d'aquestes mesures de control i vigilància, el Col·legi s'obliga a comunicar al 

BANC amb caràcter immediat a través del canal de denúncies específic que el BANC disposa a 

aquest efecte(correu electrònic 0901CEC@bancsabadell.com, qualsevol dada o informació que pugui 

indicar que s'ha comès o es pugui cometre un delicte amb ocasió de l'execució del present contracte 

que afecti o pugui afectar a qualsevol de les empreses del Grup Banc Sabadell i / o a les persones 

físiques relacionades amb les mateixes. 

 
Així mateix s'obliga a traslladar l'esmentada obligació en els mateixos termes als seus 

subcontractats, si escau, facilitant-los l’adreça de correu electrònic indicada. L'origen de la 



p.p. 

informació serà tractat en tot moment de forma confidencial sense perjudici del compliment de les 

obligacions legals que puguin ser aplicables. 

 
El Col·legi declara: 

 
- Que coneix la "Política de prevenció de la responsabilitat penal del Grup Banc Sabadell" que se li 

ha posat a disposició la versió extractada relativa a proveïdors, professionals i / o companyies 

subcontractades, junt amb l'annex relatiu al "Catàleg de delictes aplicables a les persones jurídiques 

", tot això amb anterioritat a la formalització del present Contracte. 

 
- Que disposa d'un model o programa de prevenció i compliment normatiu per tal de prevenir la 

seva responsabilitat penal d'acord amb la normativa legal i que inclou mesures equivalents a les 

recollides en l'esmentada Política de prevenció de la responsabilitat penal del Grup Banc Sabadell. 

 
- Que es compromet i obliga a actuar sense contravenir la normativa legal i els principis i termes 

continguts en el seu model d'organització i gestió de prevenció de la responsabilitat penal. 

 
Dades dels representants de les persones jurídiques compareixents 

 
Els signants, representants de les persones jurídiques compareixents en el present conveni han estat 

informats que les seves dades personals seran tractades pel BANC i el Col·legi, respectivament, 

amb l'única finalitat de gestionar i desenvolupar el present contracte, sobre la base jurídica del 

mateix. Podran exercir a través del respectiu domicili els drets d'accés, rectificació, oposició, 

supressió, limitació i portabilitat, d'acord amb el que preveu el Reglament de la UE 2016/679.” 

 

 

Tercera. 

 
En allò no modificat expressament mitjançant aquest document, el Conveni esmentat es 
mantindrà vigent íntegrament en tots els seus altres pactes. 

 
I, en prova de conformitat amb tot el que s’ha exposat anteriorment, totes dues parts 
signen aquest acord de novació modificativa per duplicat exemplar, i a un sol efecte, en 
el lloc i la data indicats a l’encapçalament. 

 
 
 

IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS DE 
GIRONA 

p.p. 

 
 
 
 
 
Sra. Carles Mac-gragh i Prujà 

BANCO DE SABADELL, S.A. 
 

Sr. Andrés López Patrón 
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