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CONVENI ENTRE L'AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA I LA
FUNDACIÓ TIC SALUT SOCIAL EN RELACIÓ AMB LA CONVOCATÒRIA DE PREMIS DE
RECERCA JOVE 2021
Signat a Barcelona (veure data en la signatura)
REUNIDES
D'una banda el senyor Manuel Molina Clavero, director executiu de l'Agència de Gestió d'Ajuts
Universitaris i de Recerca (d'ara endavant, AGAUR), amb domicili a Passeig Lluís Companys,
23, 08010 de Barcelona i NIF Q0801117C, en virtut del que preveu l'article 16 del Decret
168/2002, d'11 de junt, pel qual s'aproven els Estatuts de l'AGAUR i d'acord amb els poders que
han estat elevats a públic davant la Notària Sra. Maria del Camino Quiroga Martínez en data 13
de setembre de 2018 i amb número de protocol 2894.
D'altra banda, el senyor Josuè Sallent Ribes, com a director de la Fundació TIC Salut Social
amb domicili al Carrer Roc Boronat 81-95, 08005 Barcelona i CIF G64350374, en virtut d'acord del
Patronat de data 17 d'abril de 2019.
Ambdues parts, en l'exercici de les funcions que els estan legalment atribuïdes, reconeixent- se
recíprocament la capacitat legal necessària i obligant-se en el termes d'aquest conveni.
EXPOSEN
I. Que la Fundació TIC Salut Social és una fundació del sector públic adscrita al Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya. La missió de la TIC Salut Social és ser agents
facilitadors de la transformació del model assistencial de salut i social mitjançant les TIC.
Il. Que l'AGAUR és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat
d'obrar creada per la Llei 7/2001, de 31 de maig, amb l'objectiu d'executar els programes de
beques, de préstecs, de subvencions i d'altres activitats de foment de l'estudi universitari, de la
recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.
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III. Que els Estatuts de I'AGAUR, aprovats per Decret 168/2002, d'11 de juny, preveuen al seu
article 5.1 b) la formalització d'acords, pactes, convenis i contractes amb entitats públiques o
privades i amb altres departaments de la Generalitat de Catalunya per a la concessió de
subvencions, així com el seu seguiment. Així mateix, correspon a l'Agència, el foment de les
relacions amb altres institucions amb funcions de gestió d'ajuts universitaris i de recerca i
I'assessorament als òrgans de l'Administració de la Generalitat en les matèries relacionades
amb la gestió d'ajuts i subvencions.
IV. Que el foment de l'esperit científic del jovent ha estat sempre un dels objectius de la políticade
recerca de la Generalitat i, durant els propers anys, es consolidarà com una línia d'actuació
aferrada a un històric de més de 30 anys i, alhora, promotora de canvi i innovació. En aquest
context es publica la convocatòria de Premis de Recerca Jove.
Enguany, a més, els Premis Recerca Jove inclouen per segona vegada el Premi TIC Salut
Social, un reconeixement per als millors treballs en aquest àmbit, iniciativa que s'ha
desenvolupat conjuntament amb la TIC Salut Social.

Agènc ia

TIC Salut
Social

de Gestió

d'Ajuts
U niversi taris

AGAUR i do Recerca

V. Que, atesa l'especificitat de la matèria i la naturalesa de les parts, aquest conveni resta
exempt de l'àmbit de la contractació pública d'acord amb l'article 6.3 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, essent el seu règim jurídic, entre altres, la Llei
26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment administratiu comú.
Per tot això , les parts es reconeixen mútuament competència i capacitat legal suficient per
subscriure aquest conveni, i acorden formalitzar-lo i obligar-se de conformitat amb les següents

CLÀUSULES
Primera.- Objecte
El present conveni té per objecte regular la col·laboració entre la Fundació TIC Salut Social i
l'AGAUR en el marc de la convocatòria de Premis de Recerca Jove 2021 per fomentar l'esperit
científic del jovent i que té per objecte atorgar premis amb l'objectiu de premiar I'esforç
d'aIumnes d'ensenyament secundari que, sota la tutela del professorat, duguin a terme un treball
de recerca en l'àmbit de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC)o noves
tecnologies en el sector salut i/o social.
En concret, el Premi TIC Salut Social té la finalitat de reconèixer els treballs de recerca que
aportin una idea o projecte innovador en l'àmbit TIC i que sorgeixi d'una necessitat real
identificada en el sector sanitari i/o social. Aquest premi valorarà el plantejament i el valor perla
comunitat social i sanitària de la proposta i busca poder donar visibilitat a les aplicacions de les
noves tecnologies en aquests àmbits del coneixement donada la seva importància i I'evoIució
trepidant de la transformació digital a la nostra societat.
En la categoria TIC podem incloure estudis de desenvolupament i l'ús de la telemedicina i la
teleassistència mèdica, realitat virtual (RV), Internet of Things (loT), Intel·ligència Artificial (IA),
Big Data, robòtica, impressió 3D o fabricació additiva, comunitats virtuals de pacients, noves
competències digitals per a l'àmbit professional, integració sanitària i social, o mobilitat (App /
wearable).
En definitiva, qualsevol temàtica relacionada amb la Salut Digital (eHealth, mHealth...) en el
camp sanitari i/o social que situï el pacient/ciutadà en el centre del sistema com agent de
transformació digital. Es valorarà especialment que el treball sigui integrador i podrà fer
referència a l'àmbit català i/o internacional. En aquest sentit, la Fundació TIC Salut Social
participa en la convocatòria amb l'aportació de la dotació econòmica corresponent
Segona.- Compromisos de les parts
2.1 Els requisits de les persones beneficiàries d'aquestes subvencions, la destinació
d'aquests, els conceptes subvencionables, la documentació a presentar i els terminis de
presentació, l'objecte, l'import i la forma de pagament, la justificació i el control, així com el
procediment de selecció, avaluació i concessió, s'estabIeixen a la Resolució d'aprovació de les
bases reguladores i la Resolució de convocatòria que seran establertes i revisades de mutu acord
per les parts d'aquest conveni i seran aprovades pel president de la Comissió Executiva d'Ajuts
de Recerca, d'acord amb les seves atribucions, i publicades al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya. En la convocatòria s'incIourà el Premi TIC Salut Social.
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2.2 La Fundació TIC Salut Social col·laborarà amb el finançament del premi TIC Salut Social
sobre l'aplicació i proposta de projectes innovació en l'àmbit TIC salut i/o social, que premiarà
un treball amb una aportació econòmica total de 850,00 € amb càrrec a la Partida
D/4830001/4190— Premis del pressupost del 2021. La TIC Salut Social s'encarregarà, també,
de designar un dels membres del Jurat dels Premis Recerca Jove.
2.3 En concret, correspon a la Fundació TIC Salut Social: - Definir els criteris dels treballs que
poden optar al TIC Salut Social. - Finançar el premi amb les aportacions econòmiques
especificades en aquest Conveni. - Designar un dels membres del Jurat dels Premis Recerca
Jove que participarà en l'avaluació i votació dels treballs presentats. - Assistir l'AGAUR en
I'atenció de les sol·licituds d'exercici de drets que pugui rebre dels participants en la
convocatòria.
2.4 En concret, correspon a l'AGAUR: - Elaborar, aprovar i publicar les bases reguladores del
premi - Facilitar als participants a la convocatòria la informació sobre el tractament de les seves dades
exigida per la normativa en vigor - Resoldre la convocatòria - Fer l'entrega de l'aportació
econòmica als treballs guanyadors del premi - Atendre les sol·licituds d'exercici de drets
rebudes per part dels participants en la convocatòria
Tercera.- Justificació i pagament
L'aportació per part de la Fundació TIC Salut Social es farà mitjançant una transferència
bancària, i es tramitarà una vegada signat el conveni i abans de la resolució de concessió
corresponent a la convocatòria PRJ 2021 al número de compte que l'AGAUR informarà
mitjançant correu electrònic.
La justificació s'haurà de portar a terme per part de l'AGAUR una vegada concedit i pagat el
premi. L'AGAUR tindrà l'obligació de procedir al reintegrament dels fons percebuts en els
supòsits previstos a l'article 37 LGC i en cas que no es publiqui la convocatòria corresponent
Quarta.- Vigència
Aquest conveni entrarà en vigor en el mateix moment de la seva signatura i tindrà vigència fins
a la finalització de les actuacions i les obligacions que se'n deriven i, en tot cas fins al 30 de juny
de 2022.
Cinquena.- Confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal
5.1 Tant l'AGAUR com TIC Salut Social s'obIiguen a mantenir la confidencialitat sobre els
assumptes dels quals tinguin coneixement per raó de la present col·laboració, i no en poden
donar difusió sense l'autorització expressa i per escrit de l'altra part. La revelació de la informació
confidencial, per part de qualsevol de les parts, podrà donar lloc a les responsabilitats
corresponents.
5.2 Ambdues parts es comprometen a utilitzar tota la informació a la qual tinguin accés,
únicament dins del marc d'aquest conveni.
5.3 D'altra banda, i en les comunicacions que es realitzin entre l'AGAUR i TIC Salut Social en
relació amb dades de caràcter personal o especialment protegides, ambdues parts actuaran de
conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades, la Llei orgànica 3/2018, de
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protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals i la resta de normativa que
sigui d'apIicació.
5.4 Ambdues parts, com a corresponsables del tractament de les dades dels participants en la
convocatòria del Premi TIC SALUT SOCIAL, es comprometen a complir amb la legislació vigent en
matèria de protecció de dades de caràcter personal en les tasques que tinguin atribuïdes dintre
de la gestió de la convocatòria.
5.5 Ambdues parts certifiquen haver implementat les mesures tècniques i organitzatives
recollides necessàries per tal de garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter objecte de
tractament i evitar la seva alteració, pèrdua i/o accés no autoritzats.
5.6 Ambdues parts són coneixedores que les dades personals aquí contingudes així com les
derivades de la gestió d'aquest conveni seran tractades per ambdues parts amb l'única finalitat
d'executar aquest conveni. Les dades es conservaran d'acord amb els terminis establerts al
marc normatiu regulador dels serveis de les entitats signants i no seran cedides a tercers
excepte obligació legal. Ambdues parts podran, en qualsevol moment, exercir els dretsd'accés,
rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat, mitjançant escrit, dirigit a:
Per part de l'AGAUR a lopd.agaur@gencat.cat o al seu Delegat de Protecció de
Dades, Microlab Hard S.L. a agaur@dpo.microIabhard.es
Per part de TIC Salut Social a Iopd@ticsaIutsociaI.cat o al seu Delegat de
Protecció de Dades dpd ftss@ticsalutsocial.cat.
En cas de disconformitat amb el tractament també tenen dret a presentar una reclamació
davant l'Autoritat de Protecció de Dades competent.
Sisena.- Comissió de seguiment
6.1 Es podrà crear una comissió de seguiment integrada per un membre de la Fundació TIC
Salut Social i un membre de l'AGAUR. La comissió es reunirà amb la periodicitat que ella
mateixa estableixi i a petició de qualsevol de les parts. La Comissió determinarà les seves
normes de funcionament i en defecte d'aquestes es regirà pel que estableix la normativa vigent
en matèria d'òrgans col·legiats.
6.2 La Comissió tindrà les següents funcions:
- Vetllar pel correcte desenvolupament del conveni i efectuar-ne el seguiment.
Resoldre les controvèrsies que es puguin plantejar sobre la interpretació, modificació,
efectes i resolució del conveni.
- Proposar les modificacions que estimi oportunes. Setena.
- Causes de resolució Seran causes de resolució anticipada del conveni les següents:
- El mutu acord de les parts que el subscriuen, manifestat per escrit.
- La impossibilitat legal o material de continuar amb l'objecte del conveni.
- La no publicació de la convocatòria objecte de conveni.
- L'incompliment de qualsevol de les seves clàusules.
- La denúncia d'una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos d'anteIació.
- Les causes generals establertes a la legislació vigent.
En aquests casos s'establirà, en funció de la causa concreta d'extinció i a la vista de la
situació particular de les actuacions en curs, la forma de terminació d'aquestes actuacions.
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Setena.- Causes de resolució
Seran causes de resolució anticipada del conveni les següents:
El mutu acord de les parts que el subscriuen, manifestat per escrit.
La impossibilitat legal o material de continuar amb l'objecte del conveni.
La no publicació de la convocatòria objecte de conveni.
L'incompliment de qualsevol de les seves clàusules.
La denúncia d'una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos d'anteIació.
Les causes generals establertes a la legislació vigent.
En aquests casos s'establirà, en funció de la causa concreta d'extinció i a la vista de la
situació particular de les actuacions en curs, la forma de terminació d'aquestes actuacions.
Vuitena.- Resolució de conflictes
La resolució de les controvèrsies que poguessin plantejar-se sobre la interpretació, modificació,
efectes i resolució del conveni seran resoltes de mutu acord de les parts. Si no fóra possible
l'acord de les parts, seran resoltes, d'acord amb les previsions de la LIei26/2010, del 3 d'agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques Catalunya.
I, en prova de conformitat, les parts signen el present conveni, en la data i ciutat esmentada.

Sr. Manuel Molina Clavero
Director executiu
AGAUR

Sr. Josuè Sallent Ribes
Director
Fundació TIC Salut Social

