PLA D'ACTUACIÓ Núm. 1 AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
COL·LEGI DE LLICENCIATS EN EDUCACIÓ FÍSICA I CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT
FÍSICA I L'ESPORT DE CATALUNYA I LA FUNDACIÓ TICSALUT

Barcelona, a 4 de maig de 2021
REUNITS
D'una banda, el Sr. PERE MANUEL GUTIÉRREZ en la se\la qualitat de representant del
Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de
Catalunya.
de I'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 Tic Salut (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 parts, reconeixent-se recíprocament plena capacitat legal per signar aquest Pla

d'Actuació,
MANIFESTEN
Que en data 4 de maig de 2021, (COPLEFC) i Ticsalut van signar un Conveni
marc de col·laboració per identificar, definir, coordinar i executar projectes en
matèria de l'ús de les tecnologies de la informació en l'àmbit de la salut.
II.

Que en la clàusula 2.1 del citat conveni es preveia que aquesta col·laboració seria
vehiculada mitjançant Plans d'Actuació de col·laboració.

III.

Que la mHealth és la pràctica d'activitats sanitàries i de benestar social centrades
en la persona i suportada per dispositius mòbils, sensors per a la monitorització de
pacients i altres solucions de tipus inal·làmbric que actuen com a assistent
digital en mode remot i que a la vegada poden interactuar amb altres tecnologies
com per exemple la realitat virtual o la Intel·ligència Artificial.
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IV.

Que ambdues parts tenen interès en la potenciació d'aquesta modalitat de
solucions en els processos d'atenció a la persona per redefinir les relacions entre
professionals i pacients en termes d'eficiència i eficàcia.

V.

Dins del camp de la mHealth, i en atenció a la necessitat creixent en el sector de
regular i classificar les diferents solucions desenvolupades en mobilitat per a
ciutadans i professionals, Ticsalut ha desenvolupat un procés de certificació
d'apIicacions mòbils de l'entorn salut, amb l'objectiu de garantir que les referides
aplicacions reuneixin els requeriments indispensables per crear una app amb
garanties de qualitat i fiabilitat.
L'esmentat procés de certificació implica avaluar un seguit de criteris que
s'estructuren en quatre blocs: Usabilitat, Tecnologia, Seguretat i Contingut.

VI.

Que les parts, en l'àmbit dels seus respectius objectius, competències i funcions,
tenen interès comú en potenciar el procés de certificació d'aplicacions mòbils, de
forma que es pugui garantir que constitueixin un entorn segur, de confiança i de
qualitat per l'ús d'aquesta tecnologia.

En virtut d'allò que ha estat exposat, les parts aquí representades, reconeixent-se
mútuament capacitades per atorgar el present Pla d'Actuació, han convingut atorgar-lo
de conformitat amb les següents,
CLÀUSULES
PRIMERA.- OBJECTE
L'objecte d'aquest Pla d'Actuació és la col·laboració entre les Parts en el marc del procés de
certificació d'apIicacions mòbils de l'entorn salut de Ticsalut i, concretament, en el marc
de l'avaluació del bloc de Continguts del referit procés.
SEGONA.- COMPROMISOS DE LES PARTS
Les parts assumeixen els següents compromisos:
2.1 Compromisos de Ticsalut:
Posar a disposició de la col·laboració la seva expertesa i coneixements en l'àmbit
objecte de la mateixa.
Proporcionar i posar a disposició del COPLE FC tota la informació requerida per aquest
en relació al procés de certificació d'apIicacions mòbils, així com les novetats
que siguin d'interès, relacionada amb les tasques que el COPLEFC
desenvoluparà en el marc de la present col·laboració.
Posar a disposició de la col·laboració a la responsable de l'àrea de mHealth de la
Fundació, qui actuarà com a coordinadora de les actuacions a desenvolupar en el marc
del present Pla d'Actuació.
Resoldre qualsevol aclariment, suggeriment o incidència que es pugui originar en
relació al procés de certificació d'apIicacions mòbils, directament a través del
correu electrònic oficinamobilitat@ticsalutsocial.cat.
Fer constar en els processos de certificació en els que hagi participat el COPLEFC el
seu logotip o marca corresponent, havent-se de coordinar prèviament al
respecte amb el COPLEFC.
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Abonar a COPLEFC l'import referit a la clàusula Tercera, en els termes i
condicions establerts a la mateixa.
Facilitar els dispositius externs necessaris (glucòmetres, polseres, wereables, etc.) per
a que COPLE FC pugui dur a terme les tasques de certificació objecte del present Pla
d'Actuació.
2.2 Compromisos de COPLEFC:
Posar a disposició de la col·laboració la seva expertesa i coneixements en l'àmbit
objecte de la mateixa.
Per a cada procés de certificació a desenvolupar en el marc del present Pla
d'Actuació, adscriure els professionals que hauran de desenvolupar les tasques de
certificació del bloc de Continguts. Els professionals adscrits hauran de
disposar de l'expertesa adequada en l'àrea de la salut a que es refereixi cada

procés.
Facilitar a Ticsalut el seu “logo” o marca corresponent, als efectes de que el mateix
aparegui en els processos de certificació duts a terme en el marc del present Pla
d'Actuació o en altres accions de comunicació relatives a l'objecte del present Pla
d'Actuació.
Retornar els dispositius externs necessaris (glucòmetres, polseres, wereables,
etc.) que Ticsalut li hagi facilitat per a dur a terme les tasques de certificació objecte del
present Pla d'Actuació, un cop finalitzada cadascuna d'elles.
TERCERA.- RÈGIM ECONÒMIC
Per a la cobertura de despeses derivades de les actuacions que constitueixen l'objecte
del present Pla d'Actuació, Ticsalut abonarà a Col·legi la quantitat de 100 € per
cadascuna de les aplicacions mòbils que se certifiquin al llarg de la vigència del present Pla
d'Actuació.
L'abonament es realitzarà anualment, en el mes de gener de cadascun dels anys de
vigència del present Pla d'Actuació, en atenció al nombre d'apIicacions que s'hagin
certificat l'any anterior, i mitjançant transferència bancària a Col·legi al compte IBAN
ES65 0081 0305 9000 0112 0321.
La resta de costos i despeses en que incorri cada part pel desenvolupament del present Pla
d'Actuació seran a compte de cada part.
QUARTA.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT OPERATIVA
Es constituirà una comissió de seguiment d'aquest Pla d'Actuació, formada per la
responsable de mHealth de la Fundació i el representant que designi el Col·legi.
Dita Comissió es reunirà a proposta de la reponsable de mHealth de Ticsalut i les seves
funcions seran:
1) realitzar una avaluació i seguiment de les actuacions dutes a terme en el marc del
present Pla d'Actuació. A aquests efectes, la Comissió es reunirà
bimestralment.
2) per a cada procés de certificació, consensuar el pla de treball i calendari
d'actuacions. A aquests efectes, la Comissió es reunirà amb Caràcter pre\li a
l'inici de cada procés.
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3) elaboració d'una memòria de les actuacions desenvolupades en el marc del
present Pla d'Actuació.
De les reunions de la Comissió, s'aixecarà acta elaborada a aquest efecte, en què es
reflecteixin de manera escrita els assumptes tractats. 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 seva no conformitat amb el contingut de les mateixes.
CINQUENA.- VIGÈNCIA
El present Pla d'Actuació serà vigent des de la seva signatura fins a la finalització del
Conveni Marc entre el COPLEFC i Ticsalut.
SISENA.- REMISSIÓ AL CONVENI MARC

Aquest acord constituirà el Pla d'Actuació número 1 del Conveni Marc entre el
COPLEFC i Ticsalut.

En tot allò no previst al present Pla d'Actuació serà d'apIicació el Conveni Marc signat
per les Parts en la data indicada a l'encapçalament.

I, en prova de conformitat, s'estén i es signa el present Pla d'Actuació per duplicat
exemplar i a un sol efecte.
COPLEFC, FUNDACIÓ TICSALUTSOCIAL

M
Sr. Pere Manuel Gutiérrez
A
President
N
U
E

Sr. Josuè Sallent Ribes
Director
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