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CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA FUNDACIÓ TICSALUT I SOCIAL
REUNITS
D’una part, Sr. Josuè Salient Ribes, en qualitat de Director de la Fundació TICSALUT I
SOCIAL.

De l’altre, el senyor David Ricart i Miró, president del Consell Comarcal del Vallès
Oriental, assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros.
INTERVENEN
El Director de la Fundació Tic Salut Social en virtut del què disposa l’escriptura de
poders signada davant del notari Francisco Armas Omedes, el 25 de juliol de 2018,
número 1985.
El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13
del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.
Els secretari accidental de la corporació també per raó del càrrec i per donar fe de
l’acte.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligarse en les representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa

EXPOSEN
Primer: La Fundació TICSALUT I SOCIAL és una entitat pública que té entre els seus
objectius impulsar el desenvolupament i la utilització de I tecnologies de la
informació i la comunicació i el treball en xarxa i un model al servei de la salut de les
persones: afavorir la relació entre la investigació, els ce tres assistencials, les
empreses. Facilita les relacions entre proveïdors tecnologies Tics i assistencials per
a projectes i promou l’organització de fires i exposicions de T en Salut Social.
Segon: Conscient del paper rellevant que les tecnologies de la informació tenen com a
palanques de canvi a la prestació assistencial cap a a millora de la qualitat i de
l’eficiència, la Fundació TICSALUT I SOCIAL centre les actuacions que realitza
orientades a la funció d’observatori, la innovació, I normalització amb l’oficina
d'interoperabilitat i estàndards i la participació en projectes internacionals entre
d’altres.
Tercer: El Consell Comarcal el Vallès Oriental és na administració pública local
constituïda el 9 de març d 1988, a fi de donar compliment al mandat de I’Estatut
d’Autonomia de Catalunya La seva norma bàsica de r e gulació és el Text refós de
la
Llei de l’organització com arcal de Catalunya Decre t legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre.
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Les competències exercides pel Consell Comarcal del Vallès Oriental són bàsicament
aquelles que li atribueixen les lleis del Parlament de Catalunya, les de cooperació,
coordinació o suplència en relació amb els serveis municipals i les de col·laboració
amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya, encaminades al desenvolupament
d'activitats d’interès autonòmic.
Des de la tardor del 2016 el Servei de Millora de l’Estratègia Corporativa (SMEC) i
l’Àrea de Polítiques Socials i d’IguaItat del Consell Comarcal del Vallès Oriental està
perfilant un nou projecte per millorar les polítiques dirigides a les persones en una
situació de manca d’autonomia o de dependència, i específicament el Servei d’Atenció a
Domicili (SAD).
La revisió del model de serveis d’atenció a les persones en una situació de manca
d’autonomia o de dependència es fa cada dia més necessària pel progressiu
increment de la demanda i la despesa a conseqüència, principalment, de factors
demogràfics com l’increment de l’esperança de vida, de la morbiditat, l’atomització de les
llars, etc. Del 2008 al 2016 els municipis adherits al servei de SAD del Consell
Comarcal del Vallès Oriental han passat de 8 i 21. També en aquest període s’ha
multiplicat per sis el pressupost i per vuit les hores de servei prestades. La introducció de
noves tecnologies també ens brinda una innegable oportunitat de revisar el servei amb
noves possibilitats.
L’objectiu principal i general del projecte és crear un model orientat a vetllar per la
sostenibilitat social i econòmica a mig i llarg termini del SAD i si es pot, millorar-lo
conjuntament amb la resta de prestacions vinculades a les persones en una situació de
manca d’autonomia o dependents, per tal d’incrementar l’autonomia dels nostres
usuaris.
Quart: Entre les parts intervinents consideren aconsellable promoure la col·laboració en
projectes, estudis i activitats d’interès comú que ajuden a la utilització de les TIC en
l’àmbit del Servei d’Atenció a Domicili, en benefici dels ciutadans i de la societat en
general i per tant subscriuen el present Conveni de Col·laboració que es regirà d’acord
a les següents,
ESTIPULACIONS
PRIMERA: Objecte
Aquest conveni té per objecte regular la col·laboració entre la Fundació TIC SALUT
SOCIAL i el CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL a través de la
Realització de projectes, estudis i activitats relacionats a b el Servei d’Atenció a
Domicili (SAD).
SEGONA: Acords Específics
Cadascun dels supòsits de col.laboració requerir " de l’elaboració d'un protocol
addicional en què es determinaran els objectius i mitjans necessaris per a la serva
realització. Aquests protocols addicionals e àra sotmesos a l’aprovació de
cadascuna de les parts i com a mínim contem ran
següents aspectes:
a.
b.
c.
d.

Titol del projecte.
Definició de l’objectiu.
Persona investigadora principal.
Equip del projecte.
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e.
f.
g.
h.
i.
j.

ConsdlComarcal

Descripció del pla de treball, fases i cronologia,
Descripció dels mitjans materials í humans necessaris per a ambdues parts.
Normativa especifica de coordinació, execució i seguiment del projecte.
Regulació especifica de la propietat i explotació dels resultats.
Obligacions específiques de cadascuna de les parts.
Obligacions econòmiques

En cas de conflicte entre les obligacions establertes en els protocols addicionals i les
que consten en aquest Conveni, prevaldran les previstes en els protocols addicionals
TERCERA: Compromisos de les parts
Les parts assumeixen els compromisos següents:

1. Cada part aportarà els recursos materials i humans per a l’execució d’aquest
conveni de conformitat amb el què disposa l’estipulació quarta d’aquest
conveni, se’ns perjudici del que estableixin els protocols addicionals
corresponents.
2. Cada part assumirà les despeses que es derivin de l’execució d'aquest conveni
en els termes que s'estableixin en els protocols addicionals corresponents.
3. En els documents, publicacions i accions de difusió pública que es realitzin en
l’execució de l’objecte d’aquest conveni, hauran de constar els emblemes de la
Fundació TICSALUT I SOCIAL i del CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS
ORIENTAL.
4. Designar personal qualificat per a cooperar en la definició dels programes i
línies d'actuació amb els que s’executarà aquest Conveni de Col·laboració.
5. Complir i fer complir els compromisos adquirits en virtut del present conveni de
col·laboració.

QUARTA: Aportacions al desenvolupament de les activitats
1. La Fundació TICSALUT I SOCIAL contribuirà al desenvolupament de les
activitats aportant:
a. Professionals amb experiència provada en la realització d’aquest tipus
d’activitats, així com amb la qualificació tècnica necessària per
desenvolupar-les.
b. Infraestructura tècnica i administrativa suficient per al desenvolupament de les
activitats.
c. Coneixement del sistema sanitari català així com del sector salut i de les
seves inquietuds per identificar necessitats i proveïdors assistencials
potencials on implementar l’activitat
d. Coneixements estàndards i interoperabilitat en bit de salut, així com
homologació de solucions amb el Pla de S’ temes d’informació del
Departament de Salut.
2. El CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ¢ RIENTAL contribuirà al
desenvolupament de les activitats mitjançant:
a. Aportacions d'informacions referents al sector del serveis socials i de la
pràctica de gestió
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s que es desenvolupà alguna activitat a les instal·lacions de l’altra part, el personal haurà de respectar les normes de
funcionament intern del centre,sense que en cap cas s’aIteri la seva relació jurídica ni adquireixi cap dret respecte
l’altra part.

3. Les persones investigadores visitants tindran l’obligació de complir la normativa
interna (inclús els reglaments de seguretat i prevenció de riscos laborals) de la
institució per la que han estat nomenats.
4. Qualsevol equip o material inventariable aportat per una de les parts serà
sempre de la seva propietat. La propietat dels béns adquirits o construïts en el
desenvolupament d’alguna activitat haurà de ser determinada en el protocol
addicional corresponent.
CINQUENA: Propietat inteI•lectuaI, confidencíalitat i publicació de resultats

La regulació dels drets de propietat intel·lectuaI i/o industrial sobre els resultats
obtinguts en el marc de cada projecte s’establirà al corresponents protocols
addicionals, tot incloent-hi, si escau, concessions de Ilicencies o qualsevol altre dret
sobre els mateixos.
En defecte de regulació expressa als respectius protocols addicionals, seran
d’apIicació les regles següents:
1No s’entendran cedits a les altres parts, en virtut del present Conveni o del
respectiu s protocol addicional, cap dels coneixements previs aportats al
respectiu projecte, excepte que expressament es disposà el contrari.

2. La titularitat dels resultats que siguin generats en el desenvolupament dels
projectes, incloent informació, know-how i drets de propietat intel·lectuaI i
industrial, correspondrà a cadascuna de les parts en funció de les aportacions
materials i financeres de cada part en la seva obtenció, d’acord amb la
normativa aplicable.
En tot cas es respectarà el dret moral dels investigadors a constar com autors o
inventors.
3. Sense perjudici de l’atorgament de drets d’explotació, les parts es reservaran el
dret a l’ús dels resultats dels projectes per al desenvolupament, directament a
través de les persones investigadores que treballin per la seva entitat, els
programes i projectes de recerca, o indirectament a través de convenis
d’investigació que pugui subscriure, de qualsevol investigació en relació amb
els resultats, sent els resultats que s’obtingu’ de la seva propietat, en els
termes establerts a la Llei i als pactes que pu i subscriure.
4. Cada part es compromet a no difondre, n cap concepte, les informacions
científiques o tècniques o qualsevol altre i formació que raonablement pogués ser
considerada com a informació confid ncial pertanyents a l’altra part, a les quals
ha pogut tenir accés en el desenv upament del present Conveni o dels
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5. Les dades i informes obtinguts durant la realització dels protocols addicionals,
així com els resultats finals, tindran caràcter confidencial. Quan una de les
parts desitgi utilitzar els resultats parcials o finals, en part o en la seva totalitat,
per a la publicació com article, conferència, etc. haurà de sol·licitar la
conformitat de les altres parts per escrit.
6. Quan els resultats siguin susceptibles d’aplicació industrial o comercial, la seva
publicació haurà de ser difenda per petició raonada de qualsevol de les parts
tenint en compte les restriccions de reserva a què està sotmesa per raó de la
seva vocació industrial.
7. Tant en publicacions com en patents, s’esmentarã sempre els autors del treball;
en el cas de patents figuraran com inventors. En qualsevol dels casos de
difusió de resultats es farà sempre referència al corresponent protocol
addicional.
SISENA: Organització i Coordinació
1. Per al seguiment i correcta execució d’aquest Conveni de Col-laboració, 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.
2. La Comissió Mixta de seguiment està integrada per una persona designada
per cada una de les parts d’aquest Conveni.
Podran assistir a les reunions de la Comissió els experts designats e per les
parts i llur presència es consideri necessària per al seu funcionament.
3. La Comissió farà les reunions que consideri adients sempre que així ho demani
una de les parts, amb un minim d'una per semestre, per valorar el progrźs de
les iniciatives de col·laboració endegades i resoldre qüestions que no permetin
el seu correcte desenvolupament.
4. La Comissió Mixta de Seguiment té les següents funcions:
a. Impuls i seguiment de l'execució del present Conveni de Col·laboració.
b. Resolució dels problemes i controvèrsies que so ixin en la interpretació i
execució del present Conveni de Col·laboració.
c. Estudi i aprovació, si escau, de proposta de modificació o inclusió de nous
projectes o Línies d’actuació a executar entre le parts.
d. Elaboració d'una Memòria de l'estat de le actuacions realitzades a
l’empara d’aquest Conveni i dels seus resultats .
5. Els acords de la Comissió Mixta s’adopten per co isens.
6. S’emetrà acta de cadascuna de les reunions de a Comissió de Seguiment, en els
termes següents:
a. La Comissió Mixta de Seguimen , quan es re ineixi, acordarà i desígnarà la
persona que s’encarregarà de esenvolupar les funcions d’elaboració de
l’acta.
“Ğ ‘‘*z
b. L’acta inclourà de forma detallad, , ”Is acorós e optats en la reunió.

c. El contingut de les actes serà vinculant per les parts si transcorregut un
termini de 5 dies hãbils des de la tramesa, cap de les parts manifesta la
seva no conformitat amb el contingut de les mateixes.
SETENA: Vigència i Revísió
1. El present Conveni de Col·laboració entra en vigor en la data de la seva
signatura per l’última de les parts i té una vigència de quatre anys excepte que
concorri alguna de les causes de resolució previstes a l’estipulació onzena.
2. Finalitzat el període de vigència aquest conveni no es podrà prorrogar.
3. Finalitzat el període de vigència d’aquest conveni, continuaran essent exigibles
les obligacions que es preveuen a les estipulacions cinquena i desena relatives
als drets de propietat intel·lectual i a la protecció de dades de caràcter
personal.
4. 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.
VUITENA: Normes de col·laboració
Les parts contribuiran a la realització de l’objectiu d’aquest Conveni segons les
següents normes de col·laboració:

1.

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, de conformitat amb
l’establert a l’Estipulació Cinquena.

2.

Quan alguna de les parts vulgui que es 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 emblema corresponent.

3.

Les parts es comprometen a no difondre, per cap mitjà, cap aspecte de les
investigacions, estudis, anàlisis, les seves conclusions i els programes
d’implementació dels projectes o ínies d’acció que derivin d’aquest
Conveni de Collaboració mentre aquesta i formació no sigui de domini pùblic
o hagi estat registrada i, en tot s, sense el coneixement i conformitat de
l’altra part.

4.

Les parts han de coordinar les seves acci ns de comunicació en concret,
les declaracions públiques en mitjans de c unicació, les notes de premsa, les
comunicacions, o la publicació dels resultats de projectes o Iínies
d’actuació que es realitzin en compliment l’objecte d’aquest Conveni.
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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,
emblemes, bases de dades, aplicacions informàtiques i/o qualsevol bé protegit per la
normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual 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 previ de les altres parts.
Res de present Conveni pot ser interpretat com a renúncia o cessió dels drets
corresponents derivats de la propietat intel·lectual o industrial sobre els béns que
regulen aquestes normes.
DESENA: Protecció de dades de caràcter personal
Si es produís l’accés a dades de caràcter personal, com a conseqüència de l’execució
del present conveni, tan sols podran ser aplicats o utilitzats única i exclusivament 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 conservació.
En el cas que, com a conseqüència de l’incompliment per les parts de les obligacions
previstes en aquesta clàusula, qualsevol d'elles fóra sancionada administrativament per
l'incompliment de les obligacions derivades de l'aplicació de la normativa sobre
protecció de dades de caràcter personal, la part incomplidora s’obliga a pagar a la part
sancionada l’import d’aquestes sancions, des del moment en què siguin imposades en
via administrativa, o indemnitzar pels danys i perjudicis causats per la infracció
comesa.
ONZENA: Resolució
1. Les causes de resolució són les següents:
a. L’acord exprés entre les parts, formalitzat per escrit.
b. El compliment del període de vigència.
c. La denúncia per incompliment de les obligacions del Conveni, amb un
preavís dos mesos.
2. En cas que concorri qualsevol de les causes de resolució descrites en l’epígraf
anterior d’aquesta estipulació, hauran de finalitzar les tasques dels protocols
addicionals que estiguin en vigor.
3. La resolució del conveni produirà els següents efectes:
a. Finalització de la col·laboració objecte d’aquest onveni.
b. Finalització de l’ús de qualsevol marca, emble a, imatge, etc. que les parts
haguessin cedit a efectes d’aquest Conveni.
c. L’obligació de les parts de retornar, en n termini màxim de 30 dies naturals
des de la data de resolució, la inf rmació de caràcter confidencial que disposin
per a ì’execució de l’objecte ’aquest Conveni.
4. La resolució d’aquest Conveni per qualsevo de les causes que s’hi preveuen
no comporta l’extinció de les obligacions q es preveuen a les estipulacions
cinquena í desena relativ als dr ts de pro ietat intel·lectuaI i a la protecció de dades
de caràcter pers al.
DOTZENA: Modificacion
Les modificacions d’aques
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TRETZENA: Cessió
Les parts no podran cedir la seva 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.
CATORZENA: Responsabilitat
1. Les parts no assumiran els danys i perjudicis que puguin ocasionar-se de forma
indirecta originades o relacionades amb aquest Conveni, com ara la pèrdua
d’expectatives o d’oportunitats
2. Les parts no respondran dels danys i perjudicis ocasionats per causes de força
major.
QUINZENA: Independència de les parts
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 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.
Res del que disposa aquest Conveni pot interpretar-se com una obligació entre les
parts de compartir les pèrdues o beneficis que puguin derivar-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.
SETZENA: Exclusivitat
Aquest Conveni no és exclusiu ni excloent, i les parts poden subscriure altres convenis
iguals o similars amb qualsevol entitat.
D)SSETENA: Jurisdicció
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest
conveni seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu.
I perquè així consti, en prova de conformitat, ambdues parts signen i rubriquen el
present document.
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