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CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE COL·LEGI DE LLICENCIATS EN 
EDUCACIÓ FÍSICA I CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT DE CATALUNYA) I 

LA FUNDACIÓ TICSALUT 

 
 
Barcelona, 4 de maig de 2021. 

 

REUNITS 
 
D'una banda, el Sr. Pere Manuel Gutiérrez, president del Col·legi de Llicenciats en Educació 
Física i Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de Catalunya, i d'altra, el Sr. Josuè Sallent Ribes, 
director de la Fundació TicSalut. 

 

ACTUEN 
 
El primer, en nom i representació del Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de 
l'Activitat Física i l'Esport de Catalunya en endavant, “COPLEFC” en virtut de les atribucions  
que li confereix. 

 
El segon, en nom i representació de la Fundació Ticsalut (en endavant TICSALUT), segons 
escriptura pública autoritzada pel notari senyor Francisco Armas Omedes, el 25 de juliol de 
2018, amb el número 1.985 del seu protocol, de nomenament i apoderament per l'acord de la 
Junta del Patronat de la Fundació d'11 de juliol de 2018, i segons escriptura pública autoritzada pel 
notari senyor Ricardo Manén Barceló, el 22 de juny de 2020, amb el número 2.188 del seu 
protocol, en què se'l faculta expressament per a subscriure convenis de col·laboració, per acord 
del Patronat de 17 d'abril de 2019. 

 

Les pans, reconeixent-se recíprocament plena capacitat legal per signar aquest conveni, 

MANIFESTEN 

 
1. Que el COPLEFC és una corporació de dret públic que agrupa els col·legiats 

Ilicenciats/graduats en Educació Física i/o en Ciències de l'Acti\litat Física i de l'Esport de 

Catalunya i també a altres professionals de l'esport registrats al Registre Oficial de 

Professionals de l'esport de Catalunya (ROPEC) amb la figura de l'associat. Entre altres, 

són funcions del COPLEFC, segons els seus estatuts, defensar i representar els drets i els 

interessos dels professionals de l'esport i dels serveis professionals que reben els 

ciutadans, millorar la qualitat i el prestigi de la professió i ser la \/eu oficial del col·lectiu 

professional davant de l'Administració i d'altres agents que afecten directa o indirectament 

al sector de l'activitat física i de l'esport. 

 
2. Oue TICSALUT és una entitat adscrita a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a 

través del Depanament de Salut, que té per objecte global promoure un coneixement més 

gran i la millor utilització de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) en l'àmbit 

de la salut. 

 
3. Que el COPLEFC i TICSALUT són conscients del paper rellevant que les TIC tenen com a 

palanques de canvi en l'atenció a la salut i, en l'àmbit dels seus respectius objectius, 

competències i funcions, comparteixen el mateix interès en explorar noves vies d'apIicació de 

les TIC a l'àmbit de la salut. 



2 de 7  

 

4. Que amb l'objectiu de desenvolupar accions que permetin la millora de l'atenció a la salut 
ambdues parts estan d'acord a establir un marc de col·laboració en àmbits de 
coneixements i de tecnologies d'interès comú, i per consegüent, 

 
ACORDEN 

 
Establir un marc de relació i de col·laboració que permeti definir i executar actuacions 
conjuntes pel desen\/oIupament i la utilització de les TIC en l'àmbit de la salut. 

 

Amb aquesta finalitat, formalitzen aquest conveni marc (“Conveni”) d'acord amb les següents 

CLÀUSULES 

PRIMERA.- OBJECTE 
 
1.1 L'objecte del present Conveni és l'establiment del marc de col·laboració i les condicions 
generals amb les que el COPLEFC i TICSALUT col·laboraran per a identificar, definir, 
coordinar i executar projectes i actuacions conjuntes, les quals, en cada cas, s'hauran de 
regular mitjançant plans d'actuació. 

 
1.2 La col·laboració entre ambdues parts estarà focalitzada en impulsar iniciatives que aportin un 
valor diferencial a nivell d'ús de les TIC a l'àmbit de la salut. 

 
Aquestes actuacions s'estabIeixen sense perjudici de que en el futur les parts puguin anar 
ampliant els àmbits sectorials de col·laboració en el marc d'aquest Conveni. 

 

SEGONA.- PLANS D’ACTUACIÓ 
 

2.1 Cadascun dels projectes o activitats que es duguin a terme entre les parts sota el present 
Conveni haurà de ser negociat i formalitzat en plans d'actuació (en endavant, “Plans 
d'Actuació”) en què es determinaran els objectius i mitjans necessaris per a la seva realització. 
Aquest Plans d'Actuació estaran sotmesos a l'aprovació de cadascuna de les parts i 
contemplaran, entre d'altres i en el seu cas, els següents aspectes: 

 

a) Objecte del Pla d'Actuació 
b) Descripció del pla de treball, fases i cronologia. 
c) Condicions econòmiques 
d) Obligacions específiques de cadascuna de les parts. 
e) Normativa especifica de coordinació, execució i seguiment del projecte. 
f) Regulació específica de la propietat i explotació dels resultats. 

 

2.2 Els Plans d'Actuació podran preveure o establir la participació de terceres parts en 
l'execució del projecte. 

 
2.3 En cas de conflicte prevaldran les condicions incorporades en els Plans d'Actuació 
respecte d'aquelles establertes en el present Conveni, quines disposicions s'apIicaran de forma 
subsidiària. 
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TERCERA.- COMPROMISOS DE LES PARTS 
 

3.1 Les parts aportaran els mitjans humans i d'infraestructura que es requereixin per a la 
realització de la col·laboració. 

 
3.2 Tots els recursos aportats per cadascuna de les parts a un projecte seran sempre de 
propietat de aquella part que ho hagi aportat. 

 
3.3 Els costos i despeses en que incorri cada part en el desenvolupament dels projectes 
acordats seran a compte de cada part, llevat pacte en contrari. 

 

3.4 El personal de les dues parts podrà desen\/oIupar alguna acti\litat a les instal·lacions de 
l'altra part, havent de respectar les normes de funcionament intern del centre, i sense que en 
cap cas s'aIteri la seva relació jurídica ni adquireixi cap dret enfront de l'altra part. 

 
 

OUARTA.- VIGÈNCIA 

 
4.1 El present Conveni tindrà una vigència de quatre (4) anys des de la seva signatura i es 

podrà prorrogar expressament, fins a un màxim de quatre (4) anys més, excepte que alguna 

de les parts decideixi la seva resolució d'acord a l'estipulació onzena. 

 
4.2 No obstant l'anterior, els projectes iniciats i no finalitzats a la data efectiva de resolució es 

continuaran regulant pel present Conveni fins a la seva conclusió. En aquest sentit, qualsevol  

dret econòmic a favor de les parts que es derivi dels projectes regulats pel present Conveni es 

mantindrà, fins i tot una vegada finalitzat aquest. 

 
CINQUENA.- ORGANITZACIÓ I COORDINACIÓ 

 
5.1 Per al seguiment i correcta execució d'aquest Conveni, així com per a resoldre les possibles 

divergències que poguessin sorgir en la interpretació dels termes i amb l'objectiu d'estimular i 

coordinar les actuacions de les parts, es constitueix una comissió mixta de seguiment 

(“Comissió”). 

 
5.2 La Comissió, que serà paritària, farà les reunions que consideri adients sempre que així ho 

demani una de les parts, amb un mínim d'una anual, per \/aIorar el progrés de les iniciati\les de 

col·laboració endegades i resoldre qüestions que no permetin el seu correcte 

desen\/oIupament. 

 
5.3 De la mateixa manera podran assistir a les reunions de la Comissió els experts designats 

en cada cas per les parts i que siguin necessaris per al millor desenvolupament dels 

corresponents treballs. 

 
5.4 La Comissió tindrà les següents funcions: 

a) Impuls i seguiment de l'execució del present Conveni de Col·laboració. 
b) Resolució dels problemes sobre la interpretació i execució del present Con\/eni de 

Col·laboració. 
c) Estudi i aprovació, si escau, de proposta de modificació o inclusió de nous projectes o 
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línies d'actuació a executar entre les parts mitjançant Plans d'Actuació específics. 
d) Elaboració d'una Memòria de l'estat de les actuacions realitzades a l'empara d'aquest 

Conveni i dels seus resultats. 

 
5.5 Els acords de la Comissió requeriran el vot favorable de la majoria dels seus membres. 

 
5.6 De les reunions de la Comissió, s'aixecarà acta elaborada a aquest efecte, en què es 

reflecteixin de manera escrita i detallada els acords adoptats. El contingut de les actes serà 

vinculant per les parts si transcorregut un termini de 5 dies hàbils des de la tramesa, cap de les 

parts manifesta la se\la no conformitat amb el contingut de les mateixes. 

 
 

SISENA.- INTERLOCUTORS  

 
Les parts designen com a interlocutors per a la òptima execució d'aquest Conveni a les 
següents persones: 

 

a) Per part de TICSALUT: 

 

b) Per part del COPLE FC 

 
 

SETENA.- NORMES DE COL·LABORACIÓ 

Sr. Josuè Sallent Ribes 
e-mail: |osue.salIent@ticsaIutsociaI.cat 

 

Sra. Alèxia Pérez García 
e-mail: gerencia@coplefc.cat 

 

Les parts contribuiran a la realització de l'objectiu d'aquest Conveni segons les següents 

normes de col·laboració: 

a) La difusió als mitjans de comunicació d'aquest Conveni i dels seus resultats, un cop 

posat en marxa cada projecte o línia d'actuació concreta, haurà de ser acordada 

prèviament per les parts. 

b) Quan vulgui que se celebri un acte públic en què es faci referència a qualsevol dels 

àmbits de col·laboració acordats, la presència institucional o corporativa de les parts es farà 

patent mitjançant l'exhibició del seu "logo" o marca corresponent. 

c) Les parts es comprometen a no difondre, per cap mitjà, cap aspecte de les 

investigacions, estudis, anàlisis, les seves conclusions i els programes d'impIementació dels 

projectes o línies d'actuació que derivin d'aquest Conveni de Col·laboració mentre aquesta 

informació no sigui de domini públic o hagi estat registrada i, en tot cas, sense el 

coneixement i conformitat de l'altra part. 

d) Les parts han de coordinar les seves accions de comunicació (en concret les 

declaracions públiques en mitjans de comunicació, notes de premsa, comunicacions, 

o la publicació dels resultats de projectes o línies d'actuació) en allò relatiu a l'objecte 

d'aquest Conveni. 

 

VUITENA.- PROTECCIÓ DE DADES 
 

8.1 Si es produís l'accés a dades de caràcter personal, com a conseqüència de l'execució del 

mailto:osue.salIent@ticsaIutsociaI.cat
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present Conveni, tan sols podran ser aplicats o utilitzats única i excIuSi\/ament pel compliment de 
les finalitats objecte del mateix, no podent ser cedits o lliurats a tercers sota cap títol, ni tan sols 
als mers efectes de conser\lació. 

 
8.2 En qualsevol cas, els Plans d'Actuació que es formalitzin s'hauran d'adaptar i formalitzar de 

conformitat amb allò previst a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 

personals i garantia de drets digitals al Reglament (UE) 2016/679 del parlament europeu i del 

consell de 27 d'abril de 2016 i, en aquells aspectes que continuïn vigents. 

 
8.3 D'acord amb 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 en el que respecta al tractament 

de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, les dades administratives recollides com 

a conseqüència del present Conveni, són tractades per la Fundació TIC Salut, amb domicili 

a Roc Borinat 81 — 08005 Barcelona. Per a més informació, TICSALUT té un Delegat de 

Protecció de dades accessible mitjançant l'adreça de correu electrònica dpd- 

FTSS@ticsaIutsociaI.cat amb la finalitat de poder realitzar les actuacions que resultin 

necessàries per tal de poder donar compliment amb els diferents aspectes derivats de la gestió del 

present contracte. 

 
En qualsevol moment es podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, 

oposició i portabilitat, mitjançant comunicació escrita juntament amb una còpia del DNI a 

Fundació TIC Salut. També es podran efectuar per correu electrònic a dpd@ticsalutsocial.cat 

així com presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control que correspongui. 

 
 

NOVENA: DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL· LECTUAL. 
 
9.1 En quant a l'ús de les margues i altres elements de propietat intel·lectuaI i industrial, les 
parts declaren i garanteixen ser titulars, o en el seu defecte, tenir títol suficient per a l'explotació 
comercial de tots els drets referents als seus respectius noms, logos, marques, bases de 
dades, aplicacions informàtiques i/o quaIse\/oI bé protegit per la normati\la \/igent en matèria 
de propietat intel·lectuaI o industrial i que les parts posin a disposició per a l'execució del 
Conveni i es comprometen a no transmetre a tercers aquests drets sense el consentiment pre\li de 
les altres parts. 

 
9.2 La propietat dels béns, equipaments, idees, conceptes, models, programes, dades i tot el 
que es defineixi que sigui resultat de l'execució d'un projecte s'haurà de determinar en cada 
cas en el Pla d'Actuació corresponent. 

 

9.3 La regulació dels drets de propietat intel·lectuaI i industrial sobre els resultats obtinguts en 
el marc de cada projecte s'establirà als Plans d'Actuació, tot incloent-hi, si escau, concessions 
de Ilicències o qualsevol altre dret sobre els mateixos. 

 

9.4 En defecte de regulació expressa als respectius Plans d'Actuació, seran d'apIicació les 
regles següents: 

a) No s'entendran cedits a l'altra part, en virtut del present Conveni o del respectiu Plans 
d'Actuació, cap dels coneixements pre\/is aportats al respectiu projecte, tret que 
expressament es disposi el contrari. 

b) La titularitat dels resultats que siguin generats en el desen\/oIupament dels projectes, 
incloent informació, know-how i drets de propietat intel·lectuaI i industrial, correspondrà 

mailto:FTSS@ticsaIutsociaI.cat
mailto:dpd@ticsalutsocial.cat
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a cadascuna de les parts en funció de les aportacions de cada part en la se\la obtenció, 
d'acord amb la normativa aplicable. 

c) En tot cas es respectarà el dret moral dels autors o in\/entors a constar com a tal. 
 

9.5 Sense perjudici de l'atorgament de drets d'explotació, les parts es reservaran el dret a l'ús 
dels resultats dels projectes per al desen\/oIupament, directa o indirectament, de quaIse\/oI 
investigació en relació amb els resultats, sent els resultats que s'obtinguin de la seva propietat, en 
els termes establerts a la llei i als pactes que pugui subscriure. 

 

9.6 La part que exploti, en el seu cas, els resultats mantindrà plenament indemne a l'altra part  
respecte de la totalitat de danys, responsabilitats i despeses de tot tipus en els que l'altra part 
pugui incórrer com a conseqüència de reclamacions de tercers en relació amb I'explotació dels 
resultats. 

DESENA: RESOLUCIÓ 

 
Seran causes de resolució del Conveni les recollides a l'article 51.2 de la Llei 40/2015, d'1 
d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 
Les disposicions de la clàusula vuitena i la clàusula novena subsistiran després de la resolució del 
Conveni. 

 
ONZENA: MODIFICACIONS 

 
Tota modificació al present Conveni únicament tindrà validesa si està explícitament subscrita 
per les parts, havent-se d'incorporar com Addenda. En aquest cas, a banda de les 
estipulacions explícitament modificades, les restants conservaran la seva validesa i per tant 
seran de plena aplicació. 

 
 
DOTZENA: CESSIÓ 

 
Les parts no podran cedir la se\la posició en el Conveni, ni tampoc els drets i obligacions que 
se'n derivin a favor o al seu càrrec sense el consentiment previ i per escrit de l'altra Part. 

 
 
TRETZENA: RESPONSABILITAT 

 
13.1 En cap cas serà una part responsable davant l'altra de qualsevol dany i perjudici de 
caràcter indirecte, com ara poguessin ser, de manera enunciativa però no limitativa, la pèrdua 
d'expectatives relacionades amb el present Conveni. 

 
13.2 Cap de les parts respondrà enfront de l'altra per qualsevol incompliment de les obligacions en 
cas de força major. 

 
 
CATORZENA: INDEPENDÈNCIA DE LES PARTS 

 
14.1 La formalització d'aquest Conveni no implica l'existència d'associació o creació de cap 
tipus d'entitat conjunta de col·laboració, de manera que cap de les parts podrà obligar i vincular 
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l'altra en virtut d'aquest Conveni i romandran independents entre si, sense que hi hagi cap 
relació de representació o agència. Així mateix cada part serà responsable de la gestió, 
direcció, control, supervisió i retribució dels seus propis empleats. 

 
14.2 Res del que disposa aquest Con\/eni pot interpretar-se com una obligació entre les parts 
de compartir les pèrdues o beneficis que puguin deri\lar-se del desenvolupament d'aquest ni de 
les activitats d'una d'elles, de manera que cada part assumirà els costos, riscos i obligacions que 
puguin derivar-se del desenvolupament d'aquest Conveni per a cadascuna d'elles. 

 
 
OUINZENA: EXCLUSIVITAT 

 
Aquest Conveni no és exclusiu ni excloent, i les parts poden subscriure altres convenis iguals 
o similars amb qualsevol entitat. 

 
SETZENA.- LITIGIS 

 
Les parts denuncien expressament a qualsevol altre fur que els pugui correspondre i se 
sotmeten als jutjats i tribunals de Barcelona per a que coneguin i decideixin sobre les qüestions 
que puguin sorgir respecte l'acompliment d'aquest Conveni. 

 

I en prova de conformitat, les parts interessades signen aquest Conveni per duplicat i a un sol 
efecte en el lloc i la data indicats. 

 

COPLEFC 
 


