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CONVENI DE COL·LABORAClO ENTRE FUNDACIO TIC SALUT 
SOCIAL I LA FUNACIO HOSPITAL D'OLOT COMARCAL DE LA 
GARROTXA 

 
A Mataro, 8 de novembre de 2018 

 
 

REUNITS 

D'una part, Sr. Josue Sallent Ribes, en qualltat de Director de la Fundació Tic Salut Social. 

 
De l'altre, el senyor Josep Ma Padrosa Macias, en qualitat de Director Gerent de la Fundació Hospital 
d'Olot Comarcal de la Garrotxa. 

 
 

INTERVENEN 

El Director de la Fundació Tic Salut Social en virtut del que disposa l'escriptura de poders signada davant 
del notari Francisco Armas Omedes, el 25 de juliol de 2018, numero 1985. 

 
El Director Gerent de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa en virtut del que disposa 
l'escriptura de poders signada davant del notari Angel Arregui Laborda, el 26 d'octubre de 2016, numero 
2330. 

 

Amb dues parts es reconeixen mutuament la capacitat d'obrar necessaria per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 

 
 
 

EXPOSEN 

 
Primer: La Fundaci6 TIC SALUT SOCIAL es una entitat publica que te entre els seus objectius impulsar 
el desenvolupament i la utilitzaci6 de les tecnologies de la inforrnaci6 i la comunicació i el treball en xarxa i 
un model al servei de la salut de les persones: afavorir la relaci6 entre la investigaci6, els centres 
assistencials, les empreses. Facilita les relacions entre proveidors tecnologics i assistencials per a 
projectes i promou l'organitzaci6 de fires i exposicions de TIC en Salut i Social. 

 
Segon: Conscient del paper rellevant que les tecnologies de la inforrnaci6 tenen com a palanques de 
canvi a la prestaci6 assistencial cap a la millora de la qualitat i de l'eficiencia, la Fundaic6 TIC SALUT 
SOCIAL centra les actuacions que realitza orientades a la funci6 d'observatori, la innovaci6, la 
normalitzaci6 amb l'oficina d'interoperabilitat i estandards i la participaci6 en projectes intemacionals entre 
d'altres. 

 
Tercer: La Fundaci6 es denomina "Fundaci6 Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa" i es troba 
subjecta a la legislaci6 vigent de la Generalitat de Catalunya sabre fundacions. 
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La Fundació te personalitat juridica propia i independent de la dels seus fundadors, i plena capacitat 
jurldica i d'obrar, sense cap altra limitaci6 que les establertes a la legislació vigent. 

 
La Fundaci6 tindra com a finalitat el desplegament i la prestaci6 d'atenci6 sanitaria i sociosanitaria en 
l'ambit de la comarca de la Garrotxa, aixi com la gesti6 i administraci6 d'equipaments i serveis afectes a 
les referides activitats i, en general, a qualsevol tipus de serveis relacionats amb aquests. 

 
Quart: Entre les parts intervinents consideren aconsellable promoure la col·laboraci6 en projectes, estudis 
i activitats d'interes comu que ajuden a la utilitzaci6 de les TIC en l'ambit del Servei d'Atenci6 a les 
Persones, en benefici dels ciutadans i de la societal en general i per tant subscriuen el present Conveni 
de CoHaboraci6 que es regira d'acord a les segiients, 

 
ESTIPULACIONS 

 
 

PRIMERA: Objecte. 

Aquest conveni te per objecte regular la coHaboraci6 entre la Fundaci6 TIC SALUT SOCIAL i la 
FUNDACIQ HOSPITAL D'OLOT COMARCAL DE LA GARROTXA a traves de la realitzaci6 de projectes, 
estudis i activitats relacionats amb l'atenci6 a l'usuari i la familia. 

 

SEGONA: Acords Especifics. 

Cadascun dels suposits de coHaboraci6 requerira de l'elaboraci6 d'un protocol addicional en que es 
determinaran els objectius i mitjans necessaris per a la seva realitzaci6. Aquests protocols addicionals 
estaran sotmesos a l'aprovaci6 de cadascuna de les parts i com a minim contemplaran els segiients 
aspectes: 

a. Titol del projecte. 

b. Definici6 de l'objectiu. 

c. Persona investigadora principal. 

d. Equip del projecte. 

e. Descripci6 del pla de treball, fases i cronologia. 

f. Descripci6 dels mitjans materials i humans necessaris per a ambdues parts. 

g. Normative especifica de coordinaci6, execuci6 i seguiment del projecte. 

h. Regulacl6 especifica de la propietat i explotaci6 dels resultats. 

i. Obligacions especifiques de cadascuna de les parts. 

j. Obligacions economiques 

 
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 compromises segiients: 

1. Cada part aportara els recurses materials i humans per a l'execuci6 d'aquest conveni de 
conformitat amb el que dispose l'estipulaci6 quarta d'aquest conveni, sens perjudici del que 
estableixin els protocols addicionals corresponents. 
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2. Cada part assumira les despeses que es derivin de l'execuci6 d'aquest conveni en els termes 
que s'estableixin en els protocols addicionals corresponents. 

3. En els documents, publicacions i accions de difusi6 publica que es realitzin en l'execuci6 de 
l'objecte d'aquest conveni, hauran de constar els emblemes de la Fundaci6 TIC SALUT SOCIAL i 
la FUNDACIO HOSPITAL D'OLOT COMARCAL DE LA GARROTXA. 

4. Designar personal qualificat per a cooperar en la definici6 dels programes i linies d'actuaci6 amb els 
que s'executara aquest Conveni de Col-laboraci6. 

5. Complir i fer complir els compromisos adquirits en virtut del present conveni de coHaboraci6. 

 

QUARTA: Aportacions al desenvolupament de les activitats 

1. TIC SALUT SOCIAL contribuira al desenvolupament de les activitats aportant: 

a. Professionals amb experiencia provada en la realitzaci6 d'aquest tipus d'activitats, aixi com 
amb la qualificaci6 tecnica necessaria per desenvolupar-les. 

b. lnfraestructura tecnica i administrativa suficient per al desenvolupament de les activitats. 

c. Coneixement del sistema sanitari catala aixi com del sector salut i de les seves inquietuds 
per identificar necessitats i prove'idors assistencials potencials on implementar l'activitat 

d. Coneixements estandards i interoperabilitat en ambit de salut, aixi com homologaci6 de 
solucions amb el Pia de Sistemes d'lnformaci6 del Departament de Salut. 

 
2. la FUNDACIO HOSPITAL D'OLOT COMARCAL DE LA GARROTXA contribuira al 

desenvolupament de les activitats mitjanc;ant: 

a. Aportacions d'informacions referents al sector del serveis socials i de la practica de gesti6. 

b. Proves pilots que es consideri oportu dur a terme al territori, relacionades amb les TIC en 
l'ambit dels serveis socials. 

c. Transferencia de coneixements del sector. 

d. D'altres que es considerin oportunes en determinades ocasions, relacionades amb obtenir 
objectius de millora de l'ambit de serveis socials. 

 
3. En el cas que es desenvolupi alguna activitat a les instal-lacions de l'altra part, el personal haura de 

respectar les normes de funcionament intern del centre, sense que en cap cas s'alteri la seva relaci6 
juridica ni adquireixi cap dret respecte l'altra part. 

4. Les persones investigadores visitants tindran l'obligaci6 de complir la normativa intema (inclus 
els reglaments de seguretat i prevenci6 de riscos laborals) de la instituci6 per la que han estat 
nomenats. 

5. Qualsevol equip o material inventariable aportat per una de les parts sera sempre de la seva 
propietat. la propietat dels bens adquirits o constru'its en el desenvolupament d'alguna activitat haura 
de ser determinada en el protocol addicional corresponent. 

 

 
CINQUENA: Propietat inteHectual, Confidencialitat i publicaci6 de resultats 

la regulaci6 dels drets de propietat intel-lectual i/o industrial sobre els resultats obtinguts en el mare de 
cada projecte s'establira al corresponents protocols addicionals, tot incloent-hi, si escau, concessions de 
llicencies o qualsevol altre dret sabre els mateixos. 

En defecte de regulaci6 expressa als respectius protocols addicionals, seran d'aplicaci6 tes regtes 
seguents: 
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1. No 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 disposi el contrari. 

 
2. La titularitat dels resultats que siguin generats en el desenvolupament dels projectes, incloent 

informaci6, know-how i drets de propietat intel·lectual i industrial, correspondra a cadascuna de les 
parts en funci6 de les aportacions materials i financeres de cada part en la seva obtenci6, 
d'acord amb la normativa aplicable. 

En tot cas es respectara el dret moral dels investigadors a constar com autors o inventors. 

 
3. Sense perjudici de l'atorgament de drets d'explotaci6, les parts es reservaran el drat a l'us dels 

resultats dels projectes per al desenvolupament, directament a traves de les persones 
investigadores que treballin per la seva entitat, els programes i projectes de recerca, o 
indirectament a traves de convenis d'investigaci6 que pugui subscriure, de qualsevol investigaci6 en 
relaci6 amb els resultats, sent els resultats que s'obtinguin de la seva propietat, en els termes 
establerts a la Uei l als pactes que pugui subscriure. 

 
4. Cada part es compromet a no difondre, en cap concepte, les informacions cientffiques o 

tecniques o qualsevol altre informaci6 que raonablement pogues ser considerada com a 
informaci6 confidencial pertanyents a l'altra part, a les quals ha pogut tenir acces en el 
desenvolupament del present Conveni o dels protocols addicionals, sempre que aquestes 
informacions no siguin del domini public o hagin sigut requerides judicialment. 

 
5. Les dades i informes obtinguts durant la realitzaci6 dels protocols addicionals, aixi com els 

resultats finals, tindran caracter confidencial. Quan una de les parts desitgi utilitzar els resultats 
parcials o finals, en part o en la seva totalitat, per a la publicaci6 com article, conferencia, etc 
haura de soHicitar la conformitat de les altres parts per escrit. 

 
6. Quan els resultats siguin susceptibles d'aplicaci6 industrial o comercial, la seva publicaci6 haura de 

ser diferida per petici6 raonada de qualsevol de les parts tenint en compte les restriccions de reserva 
a que esta sotmesa per ra6 de la seva vocaci6 industrial. 

 
7. Tant en publicacions com en patents, s'esmentara sempre els autors del treball; en el cas de 

patents figuraran com inventors. En qualsevol dels casos de difusi6 de resultats es fara sempre 
referencia al corresponent  protocol addicional. 

 

SISENA: Organitzaci6 i Coordlnaci6. 

 
1. Per al seguiment i correcta execuci6 d'aquest Conveni de CoHaboraci6, aixi com per a resoldre les 

possibles divergencies que poguessin sorgir en la interpretaci6 dels termes i amb l'objectiu 
d'estimular i coordinar les actuacions de les parts, es constitueix una Comissi6 Mixta de 
Seguiment. 

 
2. La Comissi6 Mixta de seguiment esta integrada per una persona designada per cada una de 

les parts d'aquest Conveni. 

Podran assistir a les reunions de la Comissi6 els experts designats e per les parts i llur presencia es 
consideri necessaria per al seu funcionament. 
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3. La Comissi6 fara les reunions que consideri adients sempre que aixi ho demani una de les parts, amb 
un minim d'una per semestre, per valorar el progres de les iniciatives de col-laboraci6 endegades 
i resoldre questions que no permetin el seu correcte desenvolupament. 

 

4. La Comissi6 Mixta de Seguiment te les seguents funcions: 
a. lmpuls i seguiment de l'execuci6 del present Conveni de Col·laboraci6. 
b. Resoluci6 dels problemes i controversies que sorgeixin en la interpretaci6 i execuci6 del 

present Conveni de CoHaboraci6. 
c. Estudi i aprovaci6, si escau, de proposta de modificaci6 o inclusi6 de nous projectes o linies 

d'actuaci6 a executar entre les parts. 
d. Elaboraci6 d'una Mem6ria de l'estat de les actuacions realitzades  a l'empara d'aquest 

Conveni i dels seus resultats. 

5. Els acords de la Comissi6 Mixta s'adopten per consens. 
 

6. S'emetra acta de cadascuna de les reunions de la Comissi6 de Seguiment, en els termes 
seguents: 

a. La Comissi6 Mixta de Seguiment, quan es reuneixi, acordara i designara la persona que 
s'encarregara de desenvolupar les funcions d'elaboraci6 de l'acta. 

b. L'acta incloura de forma detallada els acords adoptats en la reuni6. 
c. El contingut de les actes sera vinculant per les parts si transcorregut un termini de 5 dies 

habils des de la tramesa, cap de les parts manifesta la seva no conformitat amb el contingut de 
les mateixes. 

 

SETENA: Vigencia i Revisi6. 

1. El present Conveni de Col-laboraci6 entra en vigor en la data de la seva signatura per l'ultima de Jes 
parts i te una vigencia de quatre anys excepte que concorri alguna de les causes de 
resoluci6 previstes a l'estipulaci6 onzena. 

2. Finalitzat el periode de vigencia aquest conveni, en cas que cap de les parts expressi voluntat de 
rescissi6 amb una antelaci6 minima de dues setmanes, es renovara automaticament per durada d'un 
any de manera consecutiva. 

3. Finalitzat el periode de vigencia 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 protecci6 de dades de caracter personal.4. No obstant !'anterior, els projectes iniciats 
i no finalitzats a la data efectiva de resoluci6 es continuaran regulant pel present Conveni fins a la 
seva conclusi6. En aquest sentit, qualsevol dret economic a favor de les Parts que es derivi dels 
projectes regulats pel present Conveni es mantindra, fins i tot una vegada finalitzat aquest. 

 
VUITENA: Normes de coHaboraci6 

Les parts contribuiran a la realitzaci6 de l'objectiu d'aquest Conveni segons les seguents normes de 
col·laboraci6: 

1. La difusi6 als mitjans de comunicaci6 d'aquest Conveni i dels seus resultats, un cop posat en marxa 
cada projecte o linia d'actuaci6 concreta, haura de ser acordada previament per les parts, de 
conformitat amb l'establert a l'Estipulaci6 Cinquena. 

2. Quan alguna de les parts vulgui que es celebri un acte public en que es faci referencia a 
qualsevol dels ambits de col-laboraci6 acordats, la presencia institucional o corporativa de 
les parts es fara patent mitjan ant l'exhibici6 del seu emblema corresponent. 
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3. Les parts es comprometen a no difondre, per cap mitja, cap aspecte de les investigacions, estudis, 
analisis, les seves conclusions i els programes d'implementaci6 dels projectes o linies 
d'actuaci6 que derivin d'aquest Conveni de Col-laboraci6 mentre aquesta informaci6 no sigui 
de domini public o hagi estat registrada i, en tot cas, sense el coneixement i conformitat 
de l'altra part. 

4. Les parts han de coordinar les seves accions de comunicaci6 en concret, les declaracions 
publiques en mitjans de comunicaci6, les notes de premsa, les comunicacions, o la 
publicaci6 dels resultats de projectes o linies d'actuaci6 que es realitzin en compliment de 
l'objecte d'aquest Conveni. 

 

NOVENA: Os de les marques i altres elements de propietat inteHectual i industrial 

Les parts declaren i garanteixen ser titulars, o en el seu defecte, tenir titol suficient per a l'explotaci6 
comercial de tots els drets referents als seus respectius noms, emblemes, bases de dades, aplicacions 
informatiques i/o qualsevol be protegit per la normativa vigent en materia de propietat intel-lectual o 
industrial i que Jes parts posin a disposici6 per a l'execuci6 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 ren(mcia o cessi6 dels drets corresponents derivats de la 
propietat intel·lectual o industrial sobre els bens que regulen aquestes normes. 

 
 

DESENA: Protecci6 de dades de caracter personal 

Si es produis l'acces a dades de caracter personal, com a conseqOencia de l'execuci6 del present conveni, 
tan sols podran ser aplicats o utilitzats (mica i exclusivament pel compliment de les finalitats objecte del 
mateix, no podent ser cedits o lliurats a tercers sota cap tftol, ni tan sols als mers efectes de conservaci6. 

 

En el cas que, com a conseqOencia de l'incompliment per les parts de les obligacions previstes en aquesta 
clausula, qualsevol d'elles fora sancionada administrativament per l'incompliment de les obligacions 
derivades de l'aplicaci6 de la normativa sabre protecci6 de dades de caracter personal, la part incomplidora 
s'obliga a pagar a la part sancionada l'import d'aquestes sancions, des del moment en que siguin imposades 
en via administrativa, o indemnitzar pels danys i perjudicis causats per la infracci6 comesa. 

 

ONZENA: Resoluci6 

1. Les causes de resoluci6 son les segOents: 

a. L'acord expres entre les parts, formalitzat per escrit. 
b. El compliment del periode de vigencia. 
c. La denuncia per incompliment de les obligacions del Conveni, amb un preavis dos mesas. 

 
2. En cas que concorri qualsevol de les causes de resoluci6 descrites en l'epigraf anterior 

d'aquesta estipulaci6, hauran de finalitzar les tasques dels protocols addicionals que estiguin en vigor. 

3. La resoluci6 del conveni produira els segi.ients efectes: 

a) Finalitzaci6 de la coHaboraci6 objecte d'aquest Conveni. 

b) Finalitzaci6 de l'us de qualsevol marca, emblema, "stt, imatge, etc. que les parts 
haguessin cedit a efectes d'aquest Conveni. 
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c) L'obligaci6 de les parts de retornar, en un termini maxim de 30 dies naturals des de la data 
de resoluci6, la informaci6 de caracter confidencial que disposin per a l'execuci6 de l'objecte 
d'aquest Conveni. 

4. La resoluci6 d'aquest Conveni per qualsevol de les causes que s'hi preveuen no comporta 
l'extinci6 de les obligacions que es preveuen a les estipulacions cinquena i desena relatives als drets 
de propietat intel-lectual i a la protecci6 de dades de caracter personal. 

 

DOTZENA: Modificacions 

Les modificacions d'aquest conveni s'instrumentalitzaran mitjam;ant addenda. 

 

TRETZENA: Cessi6 

Les parts no podran cedir la seva posici6 en el Conveni, ni tampoc els drats i obligacions que se'n derivin 
a favor o al seu carrec 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 perdua d'expectatives o 
d'oportunitats 

2. Les parts no respondran dels danys i perjudicis ocasionats per causes de for a major. 

 

QUINZENA: lndependencia de /es parts 

La formalitzaci6 d'aquest Conveni no implica l'existencia d'associaci6 o creaci6 de cap tipus d'entitat 
conjunta de coHaboraci6, de manera que cap de les parts podra obligar i vincular l'altra en virtut d'aquest Conveni 
i romandran independents entre si, sense que hi hagi cap relaci6 de representaci6 o agencia. Aixi mateix 
cada part sera responsable de la gesti6, direcci6, control, supervisi6 i retribuci6 dels seus propis 
empleats. 

Res del que disposa aquest Conveni pot interpretar-se com una obligaci6 entre les parts de compartir les perdues 
o beneficis que puguin derivar-se del desenvolupament d'aquest ni de les activitats d'una d'elles, de manera 
que cada part assumira els costos, riscos i obligacions que puguin derivar-se del desenvolupament 
d'aquest Conveni per a cadascuna d'elles. 

 

SETZENA: Exclusivitat 

Aquest Conveni no es exclusiu ni excloent, i les parts poden subscriure altres convenis iguals o similars amb 
qualsevol entitat. 

 

DISSETENA: Jurisdicci6 

Les questions litigioses que puguin sorgir en la lnterpretaci6 i compliment d'aquest conveni saran de 
coneixement i competencia de l'ordre jurisdiccional contenci6s administratiu. 

 
I perque aixi consti, en prova de conformitat, ambdues parts signen i rubriquen el present document per 
duplicat i a un sol efecte en el lloc i data indicats. 



q• 

 

 

TICI  Salut 
S,_..o...,c.. ial 
·- '- .-l!t(l•♦ U,1 

 

 

 

 
 

Per la Fundaci6 TIC SALUT SOCIAL, Per la FUNDACJ6 HOSPITAL D'OLOT 
COMARCAL DE LA GARROTXA 

 
 
 

 

Director 
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ADDENDA AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIO ENTRE EL 

Fundacio Hospital d'Olot Comarcal de la Garrotxa I LA FUNDACIO TIC 

SALUT SOCIAL 

 
COMPAREIXEN 

 
D'una part, el Sr. Josue Salient, com a Director de la Fundació TIC Salut Social, i en representacó 

d'aquest, en virtut d'allo que disposa l'escriptura de poders signada davant notari Francisco Armas 

Omedes, el 25 de juliol de 2018, mimero 1985, i d' acord amb allo aprovat en sessi6 de Patronat de 

11 de juliol de 2018. 

I d'una altra, el Sr. Josep Ma Padrosa Macias, com a Director Gerent de Ia Fundaci6 Hospital d'Olot 

i Comarcal de la Garrotxa, en virtut d'allo que disposa l'escriptura de poders signada davant notari 

Angel Arregui Laborda, el 26 d'octubre de 2016, numero 2330. 

Els representants, es reconeixen mutuament capacitat juridica suficient, i subscriuen en nom de Jes 

respectives entitats la present addenda al vigent conveni mare i, a aquest efecte 

 

EXPOSEN 

 
I. Que en el conveni mare vigent, subscrit entre la Fundaci6 TIC Salut Social i la Fundaci6 

Hospital d'Olot Comarcal de la Garrotxa en data 08/11/2018, s'estableix un mare de 

col·laboraci6 entre les dues entitats per promoure iniciatives i projectes de recerca, 

desenvolupament i innovaci6 en l'ambit de l'aprofitament de les tecnologies de la 

informació i la comunicaci6 vinculades al sistema de salut i benestar social de 

Catalunya, Jes quals hauran de concretar-se mitjarn;ant annexos o addendes al conveni mare 

on s'haura d'establir els objectius concrets a assolir en un periode determinat de temps, 

la seva participaci6 i els recursos assignats necessaris per la consecuci6 d'aquests 

objectius. 

II. Que interessa a Jes parts determinar els objectius especifics, la participaci6 de Jes parts 

signataries en el mateix, aixi com, l 'assignaci6 de recursos per poder desenvolupar-los, 

motiu pel qua], ambdues parts atorguen la present ADDENDA al conveni mare de 

col·laboraci6, en base als segilents: 
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ACORDS 

 

Primer: Objecte 

Es objecte de la present addenda al Conveni Marc establir els objectius, calendari, i els tennes de 

la col·laboracio entre Fundacio TIC Salut Social i la Fundaci6 Hospital d'Olot Comarcal de Ia  

Garrotxa per dur a tenne el projecte REALITZACIO DE PiNDOLES AUDIOVISUALS 

IMMERSIVES EN 360° PER A REPRODUCCIO EN DISPOSITIUS DE REALITAT 

VIRTUAL. 

 

Segon: Objectius especifics de Ia col-laboraci6 

La funci6 d'aquests continguts es la de fonnar a professionals del mon assistencial, l'atencio 

social, cuidadors, familiars i estudiants sobre metodologies, tecniques i situacions basades en fets 

teals. 

 

Tercer. Descripcio del pla de treball, fases i cronologia 

En el tennini d'un any natural a partir del moment d'entrada en vigor de la present addenda, les 

parts es comprometen a realitzar un minim de tres pindoles, sense limitacions per realitzar-ne 

tantes com es consideri acordat entre les parts. 

Cada pindola es composa de quatre fases diferenciades: 
 

1. Deteccio del cas d'us per documentar. 

2. Filmaci6 del cas d'us. 

3. Edicio audiovisual del cas d'us. 

4. Entrega i difusi6 del cas d us. 

 

 
Quart. Descripcio del mitjans materials, humans necessaris per ambdues parts: 

Per poder portar a tenne els esmentats objectius la Fundaci6 TIC Salut Social desenvolupa les 

segiients actuacions: 

• Filmaci6 i edici6 de les pindoles audiovisuals. 

• Disposici6 de un professional i els materials per a realitzar Ies fases 2 i 3: 

► Cameres. 
► Microfonia. 
► Equip d'edici6. 
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► Coneixement tecnic. 
 

Per poder portar a terme els esmentats objectius la Fundaci6 Hospital d'Olot Comarcal de Ia 

Garrotxa desenvolupa les segiients actuacions: 

• Detecci6 deis casos d'us. 

• Informaci6 a l'equip de professionals i ciutadania que intervindran en Ia filmaci6. 
 

Cinque: Obligacions de cadascuna de les parts 

Aportacions de la Fundacio TIC Salut Social: 

• Les despeses del seu professional relatives a Ia dedicaci6 d'aquest projecte. 

• Document de cessi6 de drets d'imatge per a la realitzaci6 de les pindoles audiovisuals. Cada 

part rebra una copia, terceres persones participants incloses. 

• Entrega parcial de fins a dues mostres de resultats durant la fase 3 (edici6 audiovisual) abans 

de I'entrega final. 

• Entrega final de l 'arxiu editat. 

• La Fundaci6 TIC Salut Social utilitzara els continguts per fer difusi6 en congressos i jomades 

especialitzades del sector aixi com fer-ne difusi6 parcial a traves del seus canals de 

comunicaci6 habituals, principalment articles i xarxes socials. 

• En cap cas fara difusi6 integra del contingut de manera totalment oberta i de lliure acces. 

• Qualsevol persona que vulgui consultar els continguts haura d'adrec;ar- :c a la Fundaci6 TIC 

Salut Social a traves d'un formulari. 

 

 
Aportacions de Fundacio Hospital d'Olot Comarcal de la Garrotxa: 

 

• Les despeses del seu professional relatives a la dedicaci6 d'aquest projecte. 

• Cerca de la localitzaci6 per realitzar la filmaci6: instal·lacions propies o domiciliaries. 

 

 
Sise: Seguiment especific del projecte 

 

La Comissi6 Mixta establerta en la clausula sisena del Conveni Marc, es l'organ de proposta i 

concreci6 de plans d'acci6, informes de seguiment i avaluaci6 de les actuacions fetes en el mare 

d'aquest annex. 
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I, tal com ja esta establert; es reunira almenys un cop l'any i sempre que ho sol-liciti alguna de 

Jes parts. 

Sete: Regulacio especifica de la propietat i explotacio dels resultats 

Vuite: Vigencia 

Aquesta addenda al Conveni Marc entrara en vigor amb efectes de la firma i comprendra aquelles 

actuacions que s'hagin portat a terme en el mare de la coHaboraci6 establerta entre ambdues parts. 

La seva durada s'estableix en un any natural prorrogable en cas que cap de les dues parts expressi 

voluntat contraria. 

Nove R   Clausula de confidencialitat 
 

Les parts es comprometen a guardar estricta confidencialitat sabre la informaci6 que es derivi de 

les seves relacions, especialment en els termes del present conveni, i a utilitzar aquesta 

exclusivament per als fins que es pacten en aquest. Les parts s'abstindran de fer cap mena de 

tractament (reproducci6, us, conservaci6, etc.) de Jes <lades personals subministrades directament, 

o mitjam;:ant documents fisics o suports magnetics, durant la realitzaci6 de les activitats o projectes 

comuns. 

No Jes podran cedir a tercers, sense obtenir l'autoritzaci6 i complir els requisits pertinents, les 

dades esmentades o els arxius que les contenen, i mantindran un estricte compliment del que 

estableix la Llei organica 15/1999, de 13 de desembre, de protecci6 de <lades de caracter 

personal. 

 
Sete.- Jurisdiccio competent. 

Aquesta addenda al conveni mare te naturalesa administrativa, quedant exclos de la regulaci6 

continguda a la Llei de contractes de Jes Administracions Publiques, en virtut del que s'estableix 

a l'article 4.1.d). 

 
 

Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa, en el si de la comissi6 de seguiment 

prevista en aquest conveni, Jes discrepancies que puguin sorgir sobre la interpretaci6, 

desenvolupament, resoluci6 i efectes que poguessin derivar-se de la seva aplicaci6. 
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En qualsevol cas, les questions litigioses que l'execuci6 i compliment del present conveni puguin 

suscitar entre Jes parts seran competencia dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb 

remincia expressa a qualsevol altre fur que els pogues correspondre. 

 

 
I perque  aixi  consti  signen  aquest  document,  per duplicat,  en  el  Hoc  i  data esmentats  a 

I' encapi;:alament. 
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