CONVENÇ MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE LA
FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT DE FORMAOÓ CONTINUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA”
(IL3-ue)
I LA FUNDACIÓ TIC SALUT
Barcelona, 17 de gener de 2020
REUNITS
D'una banda, el Sr. Guillem Íñiguez Papell, en nom I representació de I'INSTITUT DE FORMACIÓ
CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (en endavant, IL3-UB), amb CIF G-64489172, en ús de les
facultats conferides en virtut dels poders atorgats, mitjançant escriptura pública davant del Notari de
Barcelona, Sr. Francisco Armas Omedes, protocol núm. 2.444 de data 9 d'octubre de 2018, facultats que
declara vigents.
I de l'altra part, Sr. Josuè Sallent Ribes, en nom i representació de la FUNDACIÓ TIC SALUT (en endavant,
TICSS), amb CIF núm. G64350374 i domicili al Carrer Ernest Lluch 32, TCM3, planta 6 de 08302 Mataró, en
qualitat de Director, segons facultats ator8ades pel Patronat per acord de data 10 d'abril de 2019.
MANIFESTEN
I.- Que l’IL3-UB és una entitat que forma part del Grup Universitat de Barcelona, que agrupa la formació de
postgrau, continuada I complementària, en les modalitats presencial, semi presencial i no presencial (en
suport paper i online -telemàtica-j, per satisfer les demandes I necessitat y d'actualització de coneixements,
procediments i actituds de professionals i de la societat en general.
II.- Que TICSS és una entitat pública que té entre els seus objectius promoure currículums específics per a
cada nivell del serveis TIC que complementin I homogeneïtzin la seva formació TIC amb les especificitats de
l'àrea de la salut així com promoure la creació del material docent escalen per a la formació en l'àrea TIC el
personal tècnic i sanitari.
III - Que ambdues Institucions es complementen i estan interessades a arribar a acords de col·laboració en
accions que permetin l'obtenció d'un benefici mutu.
Per tot alxó,
PACTEN
Aprofundir en les relacions entre ambdues entitats, amb la finalitat de sumar esforços per establir camins
d'actuació que afavoreixin la realització d'iniciatives conjuntes. Amb aquesta finalitat formalitzen el
present conveni marc amb les següents

PRIMERA. Objecte
Constitueix l'objecte del present conveni la col·laboració entre TICSS i IL3-UB pel desenvolupament i la
posada en marxa d'una oferta formativa, projectes i activitats, dirigides al sector Salut i Social en matèria
de desenvolupament del nou coneixement digital aplicat i de formació contínua, tant en modalitat
presencial, semi presencial i no presencial dirigida al sector de la gestió sanitària i dels serveis socials.
SEGONA.- Formalltzacl6 d'actuacions específiques
Cada activitat, projecte o programa formatiu, desenvolupat o acord entre les parts en el context d'aquest
conveni marc, serà objecte d'un conveni específic, annex al present conveni que haurà d'incIoure, entre
d'altres, els següents aspectes:
aj
b)
c)
D)
e)
f)
g)
h)
i)

Objectiu del projecte.
Continguts de les accions.
Modalitat o canal d'actuació.
Metodologia.
Destinataris.
Pressupost.
Terminis d'execució.
Mitjans necessaris.
Aportació de les parts.

TERCERA. Obligacions de les parts
3.1.- Ambdues entitats, es comprometen a la realització de totes aquelles activitats amb les
característiques acordades al present conveni que es pactin en el si d'una Comissió de Coordinació que es
crearà a aquest efecte, la composició i funcions de la comissió s’estableixen a la cinquena clàusula del
present conveni.
3.2.- Ambdues entitats es comprometen a realitzar de les funcions que assumeixen en virtut del present
conveni i les que es consensuïn en relació a cadena de les activitats en el si de la Comissió de
Coordinació, i amb les característiques específiques i en els terminis que es fixin als pactes específics de les
activitats formatives, que s'aniran adjuntant a aquest Conveni.
QUARTA. Seguiment del conveni
4.1.- Per a l'execució del present conveni es constituiré una Comissió de Coordinació formada per dos
representants TICSS i per dos representants de I’IL3-UB . Normalment seran les persones responsables del
projecte per cada una de les entitats o les persones en les quals deleguin.
4.2.- Aquesta comissió es reunirà, com a mínim, dos cops l'any, i sempre que la convoqui una de les parts.
Tindrà les se8üents funcions:
•
•
•

Proposar les possibilitats de col·laboració d'interès comú.
Aprovar el disseny, el programa i el pressupost de cada acció formativa.
Acordar i preparar els convenis específics per a l'execució del present conveni marc, sobre les
matèries seleccionades I aprovades per totes dues parts.

•
•

Executar el pla estratègic aprovat per les dues entitats.
Consensuar la possible col·laboració en altres àmbits relacionats.

*

4.3. Qualsevol modificació dels pressupostos aprovats mitjançant eis convenis Específics requerirà l'acord
d'ambdues parts, adoptat en el si de la Comissió de Coordinació, i restarà annexada com una modificació
del pacte específic de I ‘acció corresponent.
4.4.- Les decisions de la Comissió de Coordinaciô s'hauran de prendre per consens.
CINQUENA. Autonomia I Independència de les parts
Els compareixents deixen expressa constància que la signatura del present conveni marc no exclou ni limita
d'altres acords o convenis que s'hagin celebrat o es puguin celebrar entre ells o amb tercers. Les
institucions mantindran l'autonomia requerida per a tota circumstància relacionada amb la concertació de
convenis, acords o contractes.
SISENA. Drets de propletat Intel•leetual.
Les parts mantindran i es reserven tots els drets de la propietat industrial i Intel·lectual de les que són
titulars exclusius, així com del know•how i coneixements particulars sobre mètodes, coneixements tècnics,
Idees, conceptes, programes acadèmics, mètodes d'anàlisi, models, formats, dissenys, llicencies, software,
eines, know-how, entre d'altres.
Qualsevol projecte que sorgeixi en el marc del present conveni, que requereixi o impliqui el ús I/o
explotació directa o indirecta de qualsevol dels drets de propietat industrial i/o intel·lectual d'alguna de les
parts, requerirà la negociació i signatura de l'oportú contracte que reguli els termes d'ús i els drets a
explotar. El mencionat contracte haurà de ser subscrit per persones legalment facultades per obligar a
cada una de les parts.
SETENA. Confidencialitat
El contingut del present conveni, dels seus annexos, i de tota la informació tècnica, comercial, financera o
de qualsevol altra naturalesa intercanviada entre les parts, com a conseqüència del conveni, és
estrictament confidencial. En conseqüència, cadascuna de les entitats es compromet a no divulgar, ni
directa nl Indirectament, a tercers qualsevol aspecte, extrem, dada o detall dels esmentats continguts i
informació relativa a I'aItra part o no feta pública per la mateixa, sempre que no respongui a la realització
estricta I ‘objecte contractual o al compliment! d'aIguna obligació legal o resolució judicial de caràcter
imperatiu. Aquesta obligació de confidencialitat persistirà una vegada extingit el present conveni.

VUITENA. Intuït persona. Prohibició de cessió del conveni
Les entitats signen el present conveni en atenció al reconegut prestigi que gaudeix cadascuna de les parts
en el seu respectiu àmbit. En conseqüència, queda terminantment prohibida la cessió a qualsevol tercera
part del present conveni dels drets o obligacions que se'n derivin, excepte prèvia autorització expressa de
l'altra part.

NOVENA.- Dades de caràcter personal.
El Lliurament entre les parts signants de dades personals de persones físiques, siguin alumnes o no, es
realitzarà amb la finalitat única i exclusiva del compliment del present conveni i dels seus annexos. L'accés
a les dades que siguin responsabilitat d'una part per l'altra part es realitzarà sota el compliment de tota la
legislació vigent aplicable. Les parts estan obligades a realitzar totes les precaucions i a aplicar totes les
mesures de seguretat previstes.
Les parts es comprometen a donar compliment a les previsions del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril
de 2016 (RGPD), la Llei 3/2018 de 5 de desembre ( LOPDGDD) i a instruir al seu respectiu personal respecte
del caràcter confidencial de les dades personals dels usuaris i les obligacions existents en la matèria. Les
pam es comprometen a no recollir ni tractar més dades personals que les estrictament necessàries per a la
realització de l'activitat docent de la qual es tracti, i es comprometen a no cedir ni revelar les dades a
terceres persones si no és en base a algun dels supòsits regulats legalment. L'incompliment de les
obligacions en matèria de protecció de dades de caràcter personal serà causa de resolució del present
conveni.
Tanmateix, per a cada acció formativa s'establiran les condicions específiques de tractament de dades
personals per part de les entitats signants i s'establiran les condicions de confidencialitat i seguretat
previstes per la normativa de desenvolupament, en matèria de protecció de dades personals, aprovada pel
Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) I la Llei 3/2018 de 5 de desembre ( LOPDGDD) o
qualsevol altra norma que modifiqui o substitueixi.
DESENA. Durada
10.1.- El temps de durada d'aquest conveni serà de 2 anys, a partir de la data de la seva signatura. El
present conveni es prorrogarà de forma automàtica per un període de 2 anys més.
10.2.- Durant la duració del conveni o de qualsevol de les seves prorrogues seran causa de resolució del
conveni :
a)
El mutu acord de les parts firmant, manifestat per escrit.
b)
La manifestació de qualsevol de les parts de la voluntat de resoldre/ denunciar el conveni,
amb un preavís de 3 mesos , sense que efecte les edicions dels cursos Ja iniciades i
pendents de finalització , procedint a la liquidació i compliment de les obligacions
compromeses per cadascuna de les parts fins el moment de la resolució
Per incompliment d'alguna de les parts de les obligacions previstes en el present conveni,
)
en un període de trenta dies a partir de la notificació escrita per una de les parts de tal
incompliment, les altres parts podran resoldre unilateralment aquest acord.
d)
Les causes 8enerals establertes en la legislació vigent .
10.3.- Extingit el conveni es procedirà a la liquidació econòmica dels drets, materials, diners i d'altres valors
econòmics aportats per les parts o sobre els que continguin dret intel·lectual, moral o valorable
econòmicament.
10.4.- La resolució del present conveni comportarà la resolució dels acords específics derivats, sense
perjudici de la seva prèvia liquidació prèvia, llevat que les parts ho disposin altrament i regulin
específicament com i quan s'extingiran els acords i actuacions derivades d'aquest conveni.

ONZENA .- Cessió d'ús de la imatge
Ambdues parts es comprometen a consensuar prèviament la utilització de la seva imatge, a les accions
comercials, de publicitat i de difusió derivades de cadascuna de les actuacions formatives convingudes. En
aquest sentit, la utilització en qualsevol suport, de la denominació social, nom comercial, marca, logotip i/o
4

imatge d'elements distintius d'una de les parts, requerirà la prèvia acceptació i concessió expressa del
titular corresponent.
”
L‘ús indegut segons les condicions del nom i de la imatge corporativa per qualsevol de les parts serà causa
de resolució d'aquest conveni.
A aquests efectes, qualsevol part notificarà a l'altra parta a la Comissió de Coordinació els fets o
circumstàncies causants de l'ûs indegut, moment a partir del qui s’entendrà resolt automàticament el
conveni, a tots els efectes.
DOTZENA. Clàusula d'arbitratge
Per solucionar qualsevol qüestió litigiosa derivada del present conveni, les parts es sotmeten a l'arbitratge
institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona de l'Associació Catalana per a l'Arbitratge, a la qual se II
encomana la designació d'un àrbitre i l'administració de l'arbitratge equitatiu. Es sotmet el compliment I la
interpretació del present conveni a la legislació espanyola.
Amb els efectes de formalitzar o executar judicialment l'arbitratge, així com per resoldre aquelles accions
que contractualment o legalment als jutjats i tribunals, les parts es sotmeten expressament a la jurisdicció
de Barcelona i els seus jutjats i tribunals, amb renuncia expressa a qualsevol altra jurisdicció que les pogués
correspondre.

I en prova de conformitat es signen dos originals del present conveni a un sol efecte en el lloc i data
assenyalats a l'encapçalament.

Per LA FUNDACIÓ INSTITUT DE
FORMACIÓ CONTINUA DE LA
UNIVERSITAT DE BARCELONA
(IL3-)

Per LA FUNDACIÓ TIC SALUT

Sr. Guillem Papell.
Director

Sr. Josuè Sallent i Ribes
Director

