
CONVENI DE COL·LABORACIÓ  

 
Barcelona, a la data de signatura electrònica del document 

 
REUNITS 

 
D'una part, el Sr. Jordi Rodríguez Ripollès, amb DNI vigent número xxxxxxx en la seva qualitat de Director 

i Apoderat, actuant en nom i representació de la Fundació LEITAT (FLEITAT), amb CIF G- 64647654 i 

domicili a Terrassa (08225) Carrer de la Innovació 2, inscrita al Registre General de Fundacions del 

Ministeri de Ciència i Innovació amb el número 1017; amb poders suficients per aquest acte. 

 
D'altra banda, el Sr. Josuè Sallent, en la seva qualitat de Director, actuant en nom i representació de 

Fundació Tic Salut Social (TICSALUT), amb CIF G-64350374 i domicili a Barcelona (08005), carrer Roc 

Boronat 81-85; amb poders suficients per aquest acte 

 
EXPOSEN 

 
I. Que FLEITAT és una fundació que té per objecte la promoció de la recerca, el desenvolupament i la 

innovació tecnològica dins dels diferents sectors econòmics. 

 
II. Que FLEITAT és l'executora del Projecte CIMTI.cat, fruit d'un conveni de col·laboració del Departament 

de Salut i l’AQUAS i una aliança estratègica amb el centre CIMIT de Boston, consistent en la promoció, 

captació, avaluació i facilitació de l'acceleració, inversió i creixement de projectes en l'àmbit de la salut 

i social, utilitzant un model internacionalment conegut com és el del Centre CIMIT de Boston. 

 
III. Que TICSALUT és una entitat que té entre els seus objectius impulsar el desenvolupament i la utilització 

de les tecnologies de la informació i la comunicació i el treball en xarxa i un model al servei de la salut 

de les persones, afavorint la relació entre la investigació, els centres assistencials i les empreses. 

 
IV. Que les parts, convençudes de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació i 

d'acord amb llurs respectives atribucions, han acordat establir un marc de col·laboració d'acord amb 

les següents: 

 

 

CLÀUSULES 

 

Primera.- Objecte 

 

Aquest conveni té per objecte establir el marc de col·laboració i les condicions generals en les que 

FLEITAT i TICSALUT col·laboraran en aspectes d'interès comú dins l'àmbit de la salut. 

 

 
Segona.- Compromisos de les parts 

 
Les parts assumeixen a través del present Conveni els següents compromisos: 



(i) TICSALUT posarà a disposició de FLEITAT la seva xarxa d'experts en l'àmbit que forma part de l'activitat 

de TICSALUT i li facilitarà el contacte entre aquests i FLEITAT per tal de promoure la seva col·laboració en 

l'àmbit del Projecte CIMTI. 

 
(ii) TICSALUT farà difusió, a través dels seus canals de comunicació, de les diferents crides i 

esdeveniments que es produeixin en el marc del Projecte CIMTI. 

 
(iii) FLEITAT posarà a disposició de TICSALUT la seva xarxa d'experts en l'àmbit que forma part de l'activitat 

del Projecte ClMTl i li facilitarà un contacte anual amb el CIMIT de Boston per tal de promoure la seva 

col·laboració i actuacions conjuntes en l'àmbit català de Salut i del Projecte CIMTI. 

 
Al marge dels compromisos descrits, la present col·laboració pot comportar el desenvolupament conjunt de 

sessions, programes i activitats diverses, que es definiran específicament entre les parts en el marc de la 

Comissió de Seguiment del present Conveni, definida a la Clàusula Setena. 

 
Tercera.- Condicions financeres 

 
No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les Parts en vers I’altre Part en virtut del present 

Conveni. 

 
En cas que la celebració concreta de les sessions, programes i activitats que puguin dissenyar-se a l'empara 

del present Conveni comporti l'assumpció de compromisos financers per les parts, els referits 

compromisos hauran de regular-se en addendes específiques a aquest Conveni. 

 
Quarta.- Confidencialitat 

 
Les parts es comprometen a guardar la més estricta confidencialitat sobre (i) les informacions, dades i 

documentació de l'altre part a les què tinguin accés en virtut del present Conveni de Col·laboració que 

hagin estat identificades/marcades com a confidencials o en el cas de informació divulgada oralment que 

el seu caràcter de confidencial hagi estat confirmada per escrit en un termini de 30 dies a comptar des de 

la seva divulgació, període durant el qual es tractarà com a confidencial; i (ii) les informacions, dades i 

documentació a la que tinguin accés sobre els projectes participants al ClMTl, hagin estat identificats o 

no com a confidencials (en endavant "Informació Confidencial“). 

 
La Informació Confidencial no podrà ser utilitzada fora de l'àmbit d'execució del present Conveni de 

Col·laboració. 

 
A efectes de garantir el satisfactori compliment de l'obligació de confidencialitat, les Parts es 

comprometen a assegurar que només tindrà accés a la Informació Confidencial de I’altre part: 

 
(i) el personal al que li sigui absolutament necessari conèixer-la amb el fi d'executar les 

actuacions objecte del present Conveni de Col·laboració i les addendes específiques 

que, en el seu cas, se'n derivin, amb les quals cada Part haurà de tenir subscrits els 

corresponents compromisos de confidencialitat en termes no menys restrictius que els 

establerts en la present estipulació Quarta. 

 
(ii) aquells col·laboradors de les Parts que participin en l'execució de la iniciativa CIMTI amb 

les quals les Parts hauran de tenir subscrits els corresponents compromisos de 

confidencialitat en termes no menys restrictius que els establerts en la present 

estipulació Quarta. 

 
 
 



L'obligació de confidencialitat no serà d'apIicació en relació a aquella informació que : 

 
(i) sigui, o arribi a ser de domini públic sense infracció de l'obligació de confidencialitat per 

la part Receptora; 

 
(ii) la part Receptora de la informació confidencial tingui prova, que la coneixia prèviament 

a la seva transmissió en el marc de I’execució del present Conveni de Col·laboració dels 

convenis específics que se'n derivin; 

 
(iii) és rebuda per la part Receptora, de manera legítima d'un tercer que no li hagi exigit 

secret i que al revelar-la no hagi incorregut en violació d'obIigació de confidencialitat; 

 
(iv) ha estat desenvolupada independentment a la Informació confidencial per la part 

Receptora i així pugui acreditar-ho; o 

 
(v) hagi de ser revelada per ministeri de la llei o a requeriment d'alguna autoritat judicial o 

administrativa legalment facultada per exigir la seva revelació. 

 
Les obligacions de confidencialitat previstes en aquesta estipulació continuaran en vigor fins 

transcorreguts cinc (5) anys a comptar de la finalització del present Conveni de Col·laboració. 

 
Tenint en compte que TICSALUT, com a conseqüència del present Conveni de Col·laboració, podria 

participar en determinades activitats amb altres participants de la iniciativa CIMTI i tenir accés a 

Informació Confidencial d'aquests altres participants, TICSALUT es compromet a mantenir aquesta 

Informació Confidencial dels altres participants com a confidencial i secreta en els termes establerts en la 

present estipulació Quarta. 

 
Cinquena.- Propietat Intel·lectuaI i Industrial 

 

Els drets de propietat intel·lectuaI i industrial de la informació revelada per una Part a l'altre, o revelada 

per qualsevol dels participants al CIMTI a una de les Parts, seran propietat d'aqueIIa part o del participant 

del CIMTI que la reveli i el fet de revelar-la per qualsevol mitjà o que s'hi tingui accés per qualsevol mitjà 

en virtut del present Conveni, no modificarà aquesta situació. Tanmateix, l'accés a l'esmentada informació 

no implicarà la concessió de cap llicència d'ús per part d'aquell a qui pertany. 

 
Sisena.- Protecció de Dades 

 
Les parts fan constar, de manera expressa, que vetllaran pel compliment de la normativa de protecció de 

dades personals d'apIicació en cada moment, en especial, el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril 

(RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD). 

 
En quant als tractaments legítims de dades necessàries per al desenvolupament de les actuacions que es 

realitzin en el marc d'aquest Conveni de Col·laboració, les parts es comprometen a respectar la normativa 

de protecció de dades personals d'apIicació en cada moment, a adoptar les mesures de seguretat 

normativament previstes, així com a guardar una estricta confidencialitat sobre les mateixes. 

 
Les parts es reconeixen mútuament com a responsable del tractament en relació a les dades personals 

relacionades amb la formalització d'aquest document. Per tant, les dades personals dels representants 

legals que subscriuen el present document seran tractades d'acord amb el RGPD i la LOPDGDD, i amb les 



finalitats pròpies del present conveni i, en el seu cas, per al seguiment de la seva execució, així com per 

a rendir comptes amb els organismes de control intern i extern, o per a la seva presentació a òrgans 

administratius necessaris per a l'assoliment d'autoritzacions i acreditacions. Les dades seran tractades per 

les àrees i departaments corresponents de cada Part segons les seves competències i funcions. També 

s'informa que les dades seran conservades únicament durant el període de temps necessari segons la 

finalitat indicada d'acord amb l'obligació legal de conservació. 

 
Tot I’anterior sense perjudici que els interessats puguin en qualsevol moment exercir els drets d'accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició, o qualsevol dels vigents en cada moment d'acord amb la normativa. 

Les sol·licituds les hauran de dirigir per escrit, juntament amb una fotocòpia del DNI o passaport o un altre 

document vàlid que l'identifiqui, per correu postal al domicili social identificat a l'encapçalament, o bé 

mitjançant correu electrònic a dpd-FTSS@ticsaIutsociaI.cat (TICSALUT) o a infoMcimti.cat (FLEITAT), 

indicant com a referència "LOPD projecte CIMTI". A aquests efectes, FLEITAT informa que el seu Delegat 

de Protecció de Dades és el DESPATX d’AVOCATS BADIA, S.L.P., e-mail aaIonso@badia-adv.com, i telèfon 

93.788.56.33 

 
Setena.- Comissió de Seguiment 

 
Les Parts crearan una Comissió de Seguiment amb les següents finalitats: (i) en el seu cas, definir sessions, 

programes i activitats a executar en el marc del present Conveni; (ii) supervisar la correcta execució del 

present Conveni i de qualsevol de les seves addendes; (iii) resoldre les possibles divergències sobre la 

interpretació i execució del Conveni i de qualsevol de les seves addendes; i (iv) estimular i coordinar les 

actuacions de les Parts. La Comissió de Seguiment estarà integrada per un representant lliurement 

designat per cadascuna de les Parts. 

 
La Comissió de Seguiment es reunirà quan ho sol·liciti qualsevol dels seus integrants. 

 
Vuitena.- Vigència i durada 

 
El present Conveni de Col·laboració tindrà una vigència de dos (2) anys des de la seva signatura i es podrà 

prorrogar expressament, per dos (2) anys més, fins a un màxim de quatre (4) anys, excepte que alguna de 

les parts decideixi la seva resolució d’acord a l'estipulació vuitena. 

 

 
Novena.- Finalització del Conveni de Col·laboració 

El present Conveni de Col·laboració podrà finalitzar per les següents causes: 

L'acord mutu de les parts que el subscriuen, manifestat per escrit. 

La impossibilitat legal o material de continuar amb l'objecte del present Conveni de 

Col·laboració. 

Les generals establertes a la legislació vigent. 

La denúncia prèvia, amb dos (2) mesos d'anteIació, per alguna de les parts, en cas 

d'incompIiment de les obligacions previstes en aquest Conveni per l'altra part. 

 
No obstant l'anterior en el supòsit de que les addendes específiques subscrites es trobin vigents, les 

estipulacions del present Conveni de Col·laboració es mantindran en vigor fina a la finalització de les 

esmentades addendes específiques. 

mailto:dpd-FTSS@ticsaIutsociaI.cat
mailto:aaIonso@badia-adv.com


Tanmateix, les obligacions de confidencialitat descrites a la Estipulació Quarta es mantindran en vigor 

durant un període de cinc (5) anys a comptar des de la finalització del present Conveni de Col·laboració 

per a qualsevol causa. 

 

 
Desena.- Tribunals competents 

 
Les parts es poden comprometre a resoldre de manera amistosa, en el sí de la Comissió de Seguiment 

prevista en aquest Conveni, les discrepàncies que puguin sorgir sobre la interpretació, 

desenvolupament, resolució i efectes que poguessin derivar-se de la seva aplicació. 

 
En qualsevol cas, les qüestions litigioses relacionades amb el present Conveni de Col·laboració seran 

sotmeses per las parts als jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona. 

 
Perquè així consti, en prova de conformitat i acceptació, les parts signen aquest Conveni de Col·laboració 

per duplicat en el lloc i data indicat s a I ‘encapçalament. 

 
 

 

Sr.Josuè Sallent 

Fundació TIC Salut Social 

Sr. Jordi Rodríguez Ripollés 

Fundació LEITAT 


