CONVENI MARC DE COL LABORACIÓ ENTRE FUNDACIÓ TIC SALUT SOCIAL I LA FUNDACIÓ
TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME

REUNITS
D'una part, el Sr. Josuè Sallent Ribes amb DNI XXXXXXXXX, Director de Fundació TIC SALUT SOCIAL, (en
endavant TIC SALUT SOCIAL), amb domicili al Roc Boronat núm. 81 de Barcelona (C.P. 0800S), i correu
electrònic info@ticsalutsocial.cat, actuant en nom i representació d'aquesta entitat amb NIF G64350374, en virtut de la potestat que té atribuïda 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 nomenamenti
apoderament per I’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.
I de I’altra, el Sr. Josep Lluís Checa i López, Director General, amb DNI XXXXXXXXXH, actuant en nom
i representació de la FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME, amb NIF G62034111 i adreça social
al Parc Tecnocampus Mataró, Av. Ernest Lluch, 32, 08302 Mataró i correu electrònic
notificacions@tecnocampus.cat, en virtut del seu nomenament per acord del Patronat de data 23 de juliol
de 2018 i dels poders que li són atorgats per escriptura pública d'eIevació a públic d'acords socials,
atorgada de data 25 de juliol de 2018, davant el notari de Barcelona, Sr. Jesús Benavides Lima, sota el
núm. 5.145 del seu protocol.
MANIFESTEN
Que ambdues parts tenen personalitat jurídica pròpia per establir acords de col·laboració.
Que TIC SALUT SOCIAL és una entitat adscrita a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del
Departament 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.
Els objectius específics de la FTSS són:
a) Elaborar criteris, orientacions estratègiques, informació útil i estructurada, per facilitar la presa de
decisions sobre tecnologies de la informació i comunicació en l'àmbit de la salut.
b) Donar suport tècnic divulgant aquesta informació, oferint assistència i formació al Departament de
Salut, als usuaris i als proveïdors de solucions tecnològiques.
c) Promoure el moviment d'informació abans que el moviment de persones, per tal d'assoIir el més
alt grau d'eficiència en el diagnòstic.
III Que la Fundació TecnoCampus, fundada l'any 1999 i inscrita en el Registre de Fundacions de la
Generalitat de Catalunya, és una entitat sense ànim de lucre que té per objectiu estrènyer lligams entre
el món universitari i la societat, especialment amb les administracions públiques, empreses, institucions
tecnològiques, científiques, de recerca, de la salut i culturals, així com dur a terme les tasques pròpies
d'un Parc Tecnològic adreçades a la comunitat universitària, a les empreses, organismes, institucions i
ciutadans en general, constituint un punt d'interIocució de l'empresa, la universitat i el territori.
La Fundació TecnoCampus és titular dels següents centres adscrits a la Universitat Pompeu Fabra:
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Escola Superior Politècnica Tecnocampus (ESUPT)
Escola Superior en Ciències Socials i de l'Empresa Tecnocampus (ESCSET)
Escola Superior en Ciències de la Salut Tecnocampus (ESCST)

on s'imparteixen a la ciutat de Mataró estudis de grau i màster universitari en els àmbits de les
enginyeries, mitjans audiovisuals, empresa i innovació, turisme, logística, màrqueting, salut i esport,
així com diversos programes de formació permanent en aquests mateixos àmbits.
Així mateix en la seva missió de contribució al creixement econòmic i social del territori, es treballa per
l'emprenedoria i la millora de la competitivitat de les empreses, la innovació i la
internacionalització.
IV Que en data 24 de juliol de 2009 ambdues entitats van signar un conveni marc amb una vigència de
dos anys i pròrroga tàcita, el qual amb l'aplicació de la Llei 40/2015, d’1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic, es dona per extingit així com també les addendes associades al mateix.
V. Que ambdues institucions estan interessades en col·laborar en el desenvolupament de projectes d'interès
comú, en concordança amb els respectius fins estatutaris.
I, de conformitat amb les manifestacions anteriors, CONVENEN
Primer.- Objecte
L'objecte del present acord marc és establir les bases de col.laboració entre TIC SALUT SOCIAL i
TecnoCampus per tal de consolidar les col.laboracions establertes fins ara i emprendre'n de noves que
ajudin a explorar noves oportunitats.
De manera enunciativa que no limitativa es manifesta la voluntat explícita de promoure iniciatives dins
els àmbits de recerca i de desenvolupament i innovació, així com també de suport a l'emprenedoria i
creixement empresarial.
Segon.-Pactes i compromisos
Tanmateix les parts gaudiran i assumiran les prestacions i els compromisos indicats a continuació, les
condicions dels quals es concretaran, sempre que sigui necessari i, en particular, sempre que comportin
contraprestacions econòmiques entre les parts, mitjançant un conveni o una addenda específica,
redactats de mutu acord.
1. Participació en els actes socials del TecnoCampus: els representants de TIC SALUT SOCIAL podran
assistir als actes socials públics que organitzà TecnoCampus.
2. Participació en programes de cooperació educativa de pràctiques universitat-empresa: TIC SALUT
SOCIAL podrà acollir estudiants de pràctiques dels centres universitaris TecnoCampus al seu entorn
de treball perquè puguin aplicar els coneixements teòrics adquirits a la universitat, establint els
convenis individuals preceptius.
3. Participació en els projectes de formació, Treballs Fi de Grau, difusió i recerca: ambdues parts
restaran obertes a participar en els projectes de formació, difusió i recerca que sorgeixin d’aquesta
relació i que, englobant-se en els àmbits de treball i coneixement de cada entitat, es considerin de
mutu interès.
4. Contribució als projectes de solidaritat coordinats per TecnoCampus: TIC SALUT SOCIAL es podrà
aproximar al món de la pau i la cooperació mitjançant la seva col·laboració en els projectes de
solidaritat promoguts per TecnoCampus.

5. Patrocini: TIC SALUT SOCIAL podrà optar a ser entitat patrocinadora TecnoCampus mitjançant la
formalització d'aportacions a beques, premis o altres activitats TecnoCampus susceptibles de ser
patrocinades, i prèvia la formalització d'una addenda o conveni específic al respecte.
Tercer.- Interlocució i seguiment
A efectes del present acord, les parts senyalen com a interlocutors els que figuren a continuació:
Per TIC SALUT SOCIAL:
• El/La Sr./a. Sílvia Cufí González, o persona en qui delegui.
Per TecnoCampus:
• El/La Sr./a. Antònia González Fernández, o persona en qui delegui.
Seran competències d'aquests interlocutors:
a) Vetllar pel correcte desenvolupament investigació de la col.laboració.
b) Aclarir i decidir sobre els dubtes que puguin plantejar-se en la interpretació i l'execució
d'aquest acord marc i/o dels convenis específics.
c)Fer un seguiment dels convenis específics que s'acordin i de I ‘aprenentatge de
les pràctiques.
d) Explorar i afavorir nous nínxols de cooperació i oportunitat entre ambdues entitats.
Quart.- Efectivitat i durada
El present acord marc serà vigent des del moment de la seva signatura i tindrà una durada de quatre anys,
prorrogable per igual període mitjançant la signatura anual de les corresponents addendes.
Cinquè.- Protecció de Dades i obligació de transparència.
Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei i el Reglament de Protecció de
Dades de Caràcter Personal i Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, en aquest sentit,
exclusivament es podran tractar les dades personals facilitades per a la realització de les activitats objecte del
present conveni en els termes que en ell s'estableixen i d'acord amb les instruccions facilitades pels
responsables del seu seguiment.
De conformitat amb el que estableix l'article 8 b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern (BOE núm. 295, de 10.12.2013) i l'article 14 de la Llei 19/2014,del 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de
31.12.2014) Tecnocampus, en relació amb aquest convent, farà pública la informació relativa a les parts
signants, l'objecte, la vigència, les obligacions que assumeixen les parts, incloent-hi les econòmiques, i
qualsevol modificació que es realitzi.
Sisè.- Acabament i rescissió
Qualsevol de les parts podrà denunciar el present acord comunicant-ho per escrit a l'altra part, amb tres
mesos d'anticipació a la data d'efectes. En tots els casos s'haurà de finalitzar totes les tasques i
compromisos previstos en els convenis específics vigents en el moment de la denúncia o modificació del
present acord, o alternativament acordar també l'anul.lació o modificació dels esmentats convenis.
Setena.- Jurisdicció Competent
En el improbable cas que es produís alguna qüestió susceptible de litigi derivada de la interpretació i/o
execució d'aquest conveni les parts acorden renunciar expressament al seu propi fur i sotmetre's als
Jutjats i Tribunals de Mataró.

En prova de conformitat, les parts signen el present conveni, en la data assenyalada en la signatura digital.
Fundació TIC SALUT SOCIAL

Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme

Josuè Sallent Ribes
Director

Josep Lluís Checa López
Director General
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