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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA
FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA,

BARCELONA TECHNOLOGY SCHOOL (BTS)
I FUNDACIÓ TICSALUT

A Barcelona, a S de febrer de 2021.
R EUNI T S
D'una banda, el senyor Josuè Salient Ribes major d'edat, proveït de D.N.I. número xxxxxxxxx, amb
domicili professional a Barcelona, C/de Roc Boronat, 81-95 (08005) .
I d'altra banda, el Sr. Guillem Iñiguez Papell, amb DNI xxxxxxxxxxx, major d'edat, amb domicili
professional a Barcelona, carrer xxxxxxxxxxxxx.
I el senyor Josep Clotet amb DNI xxxxxxxxxxxx, major d'edat, amb domicili professional a
Barcelona, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
I N T ER V ENEN
El senyor Josuè Salient Ribes, en nom i representació de l'entitat Fundació Ticsalut (en endavant,
“TICSALUT”), amb domicili social a Barcelona C/de Roc Boronat, 81-95 (08005) i C.I.F.
G64350374 , actuant en la seva condició de Director de l'entitat.
El Sr. Josep Clotet, en nom i representació de Barcelona Technology School (en endavant, “BTS”),
Amb domicili social a Barcelona, carrer Almogàvers 119, , i proveïda de CIF B-66529926, actuant en
la seva condició de Director General de la referida entitat.
I el Sr. Guillem Iñiguez Papell , en nom i representació de la FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ
CONTINUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (en endavant, “IL3-UB"), amb domicili social a
Barcelona, carrer Ciutat de Granada, 131, i proveïda de CIF G-64.489.172, actuant en la seva
condició de Director General de la referida entitat.
Les parts, reconeixent-se poder suficient i capacitat necessària per el aquest acte,
EXPOSEN
I.-Que 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, semipresencial
i a distància (en suport paper i on-line —telemàtica-), per satisfer les demandes i necessitats
d'actualització de coneixements, procediments i actituds de professionals i de la societat en
general, incorporant també les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies de la informació i
la comunicació.
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II.- Que BTS és una entitat dedicada a la formació de postgrau, amb caràcter internacional,
dedicada al desenvolupament i la difusió de coneixement en matèria de transformació digital de
l'economia i la societat.
III.- Que TICSALUT és una entitat que té per objecte global promoure un coneixement més gran i la
millor utilització de les tecnologies de la informació i al comunicació (TIC) en l'àmbit de la salut.
IV.- Que, per a realitzar els seus objectius, TICSALUT, entre d’altres activitats, fomenta el
coneixement general sobre els sistemes d'informació i la seva utilització, així com la dels sistemes
i tecnologies de la comunicació en I’àmbit de la salut; i promou currículums específics per a cada
nivell dels serveis TIC que complementin i homogeneïtzin la seva formació TIC amb les
especificitats de l'àrea de salut..
V. Que IL3-UB i BTS estan interessats a col laborar amb TICSALUT perquè pugui difondre els
cursos que ofereixen IL3-UB i BTS als seus treballadors.
VI.- Atesa la complementarietat de les seves funcions, TICSALUT, l’IL3-UB i BTS consideren que de
la coordinació de les seves activitats en aquest camp en pot derivar un important benefici
mutu.
Per tot això,
ACORDEN
Primer.- És objecte del present conveni la coI'Iaboració entre l’IL3-UB, BTS i TICSALUT, per a
oferir l'accés als seus treballadors als programes formatius que ofereix l’IL3-UB i BTS. Que són els
següents:
Executive Master in Digital Healthcare
Segon. Que l’IL3-UB i BTS realitzaran un 10% de descompte en el cost total de la matrícula
d’aquest curs de l’IL3-UB i BTS esmentat en I’acorden anterior.
Que L’IL3-UB i BTS realitzaran un 50% de descompte en el cost total de la matrícula d'aquest curs
de l’IL3-UB i BTS a un únic treballador / coI'Iaborador de TICSALUT.
IL3-UB i BTS assumiran conjuntament el descompte addicional aplicat a aquest col lectiu de
forma equitativa, S0% IL3-UB i 50% BTS.
El descompte només es farà efectiu si s'assoIeix el número d'alumnes mínim per poder obrir el
CUFS.

Aquests descomptes no són acumulatius amb altres tipus de descomptes que puguin tenir els
treballadors a títol personal per altres condicions comercials fixades per l’IL3-UB i BTS.
Que IL3-UB i BTS incorporaran el logotip de TICSALUT en la fitxa web del programa a iI3.ub.edu i
barceIonatechnoIogyschooI.com i en els materials de difusió a través d'emaiIing.

DocuSign Envelope lD: 90CBAF01-F570-4D25-9EA3-8B0A4El DDDC3

instifuf de Formació Contínua-IL3
UN IV E R S T TAT

oe B A R C E L O N A

Tercer. El suport de TICSALUT es concretarà en la difusió als seus treballadors dels cursos
deI’IL3-UB i BTS esmentats en el punt anterior, mitjançant els seus canals de comunicació.
Així, la promoció de la formació es farà a traves de:
•
•
•

Butlletí Newsletter FLASH TIC SALUT SOCIAL
Xarxes Socials TIC SALUT SOCIAL
INTRATICS. Intranet de la Fundació TIC SALUT SOCIAL

Quart.- El contingut del present conveni, dels seus annexes, i tota la informació tècnica,
comercial, financera o de qualsevol altra naturalesa intercanviada entre les parts com a
conseqüència del mateix, és estrictament confidencial i, per tant, cadascuna de les parts es
compromet a no divulgar, ni directa ni indirectament, a tercers qualsevol aspecte, extrem, dada o
detall de dites contingut i informació relatiu a l'altra part i no fet públic per la mateixa, sempre
que no respongué a l'estricta realització de l'objecte contractual o al compliment d'alguna
obligació legal (en particular, les obligacions derivades de la normativa de transparència) o
resolució judicial de caràcter imperatiu. Aquesta obligació de confidencialitat persistirà una vegada
extingit el present conveni.
Cinquè.- Les parts signen el present Conveni en atenció al reconegut prestigi que gaudeix
cadascuna de les parts en el seu respectiu àmbit, per la qual cosa queda terminantment
prohibida la cessió a qualsevol tercer del present conveni ni dels drets i/o obligacions que d'ell es
derivin, excepte que hi hagi prèvia autorització expressa de l'altra part.
Sisè.- Les parts manifesten que les dades i la informació facilitada en aquest document, seran
tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades, el
Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3 / 2018, de 5 de
desembre (LOPDGDD) amb la finalitat exclusiva de dur a terme l'execució del present Conveni.
El lliurament entre les parts de dades personals de persones físiques, siguin alumnes o no, es
realitzarà amb l'única i exclusiva finalitat de donar compliment al present Conveni i als seus
annexos. L'accés a les dades d'una part que siguin responsabilitat de l'altra, es realitzarà sota el
compliment de tota la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades, venint obligades a
aplicar les mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de seguretat
adequat al risc.
Aquestes dades seran conservades per les parts mentre segueixi en vigor el present Conveni,
respectant els terminis de conservació legalment establerts. Quan les dades ja no siguin
necessàries, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seva
pseudonimització o es procedirà a la destrucció total de les mateixes. No està previst comunicar
dades a tercers excepte obligació legal. Qualsevol altra cessió no prevista serà informada
prèviament a les parts.
En qualsevol moment les parts, podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i
portabilitat de les seves dades i les de limitació o oposició al tractament, dirigint-se mitjançant
comunicació escrita a l'adreça que apareix a la capçalera d'aquest contracte. Si les parts
consideren que el tractament de dades personals no s'ajusta a la normativa vigent, podran
interposar una reclamació davant l'Autoritat de control en www.aepd.es.
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Setè.- Les tres parts es comprometen a consensuar prèviament la utilització de la imatge de les
altres institucions , en les accions de publicitat i de difusió derivades de cadascun dels
programes. En aquest sentit , la utilització en qualsevol suport , de la denominació social, nom
comercial , marca , logotip , imatge d'elements distintius d'una de les parts, requerirà la prèvia
acceptació i concessió expressa del titular corresponent .
Vuitè- Els drets de propietat inteI'IectuaI que es generin en l'àmbit del Conveni seran de
propietat exclusiva de l’IL3-UB i Barcelona Technology School, sense prejudici del qual es deixa
expressa constància que la intenció de les parts és que es pugui accedir i fer ús de la informació i
resultats obtinguts mitjançant la coI'Iaboració recíproca aquí convinguda, com suport a la
docència i amb finalitat exclusivament acadèmica. En tot cas, s'haurà necessàriament de deixar
constància dels noms de les institucions a les publicacions, informes, presentacions, activitats i en tot
aquell producte de I’activitat conjunta de col.laboració i cooperació aquí convinguda.
Novè -El temps de durada d'aquest conveni serà d'un any, a partir de la data de la signatura,
prorrogable de forma expressa per períodes anuals, fins a un màxim de quatre anys addicionals
mentre no hi hagi denúncia de qualsevol de les parts comunicada a l'altra part per escrit amb una
antelació mínima de tres mesos. La resolució d'aquest convent no afectarà la vigència dels acords
específics que se'n derivin ni el desenvolupament i finalització de les activitats que ja estiguin
iniciades.
El present conveni s'extingirà per les causes previstes legalment, i en tot cas: per
l'incompliment dels acords per part de qualsevol dels signants i per la denúncia expressa
esmentada al paràgraf anterior.
Desè. Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada d'aquest Conveni, les parts se
sotmeten a l'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, de l'Associació Catalana per
a l'Arbitratge, al qual se li encomana la designació d'un àrbitre i l'administració de l'arbitratge,
el qual serà d'equitat.
Les parts renuncien al seu fur si el tinguessin i sotmeten la decisió de totes les qüestions litigioses
que es derivin de la interpretació, execució o finalització del present conveni als jutjats i tribunals
de la ciutat de Barcelona.
I en prova de conformitat es signen tres originals del present conveni a un sol efecte en el IIoc i
data assenyalats al començament.
Per LA FUNDACIÓ INSTITUT DE
FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA
UNIVERSITAT DE BARCELONA
(IL3-UB)

Per BARCELONA TECHNOLOGY
SCHOOL (BTS)

Per FUNDACIÓ TICSALUT

Guillem Iñiguez Papell
Director General
Josep Clotet Soler
Director General
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Josuè Salient Ribes
Director

