
CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ TIC SALUT I EL 
CONSORCI SANITARI INTEGRAL PER LA PROMOCIÓ DE L'ADOPCIÓ DE 

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES MÒBILS EN EL MARC DE LA PLATAFORMA 
MCONNECTA 

 
 

A Barcelona, en la data de signatura electrònica del document, 

 
 

 
REUNITS 

 
D'una part, l'entitat FUNDACIÓ TIC SALUT, amb domicili social al C/ de Roc Boronat, 
81-95 08005 Barcelona i amb C.I.F número G-64350374, degudament representada per 
Josuè Sallent i Ribes, major d'edat i amb D.N.I número xxxxxxxxxxxx ( en endavant, “TIC 
SALUT”). 

 

D'una altra part, el CONSORCI SANITARI INTEGRAL, una entitat jurídica pública de la 
Generalitat de Catalunya, amb domicili social a l'Avinguda de Josep Molins, 29-41, 
08906 Hospitalet de Llobregat i amb CIF número Q5856254G, degudament 
representada per Carles Constante i Beitia, major d'edat i amb D.N.I número xxxxxxxxxx (en 
endavant, “CSI”). 

 

TIC SALUT i CSI es denominaran conjuntament les “Parts”, o qualsevol d'elles, 
individualment i si s'escau, la “Part”. 

 
Les Parts, en la qualitat en que intervenen, asseguren tenir la capacitat legal necessària per 
subscriure aquest Conveni Marc (el “Conveni”) i, a l'efecte, 

 

MANIFESTEN 
 

Que les Parts col·laboren sostingudament per impulsar projectes destinats a la 
millora del sistema català de salut, i que, dintre d'aquests projectes, tenen un 
paper preeminent el desenvolupament i la utilització de les TIC i el treball en xarxa en 
aquest àmbit. 

 

Que un dels projectes en l'àmbit de les TIC que TIC SALUT està ajudant a 
desenvolupar i impulsar, en la seva condició de gestor, és el projecte de la 
plataforma de mobilitat “mConnecta”. Aquest projecte consisteix en el 
desenvolupament d'una solució tecnològica que permeti integrar solucions de 
mobilitat en el procés assistencial sanitari català (la “Plataforma mConnecta” o 
"mConnecta”). 

 

Que la plataforma mConnecta neix a partir de l'aprovació a inicis del 2015 del Pla 
de Mobilitat mHeaIth.cat per part del Govern de Catalunya. Aquest Pla permet 
apropar els serveis sanitaris i de benestar a les persones a través de tecnologies 
de mobilitat i al mateix temps facilitar la transformació dels diferents processos 
assistencials i socials per aconseguir una atenció integrada i pròxima al pacient. 
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La mHealth és un ecosistema que permet integrar la gestió i prestació de serveis 
de salut i benestar social amb la gestió i prestació de serveis basats en tecnologia 
mòbil. 

 

La Plataforma mConnecta constitueix un vèrtex de mobilitat dels àmbits salut i 
social per fomentar que la ciutadania tingui cura del seu benestar mitjançant l'ús 
de la tecnologia mòbil:aplicacions mòbils, webApps, dispositius portables com 
rellotges intel·ligents o altres, i dispositius mèdics. 

 
La plataforma mConnecta es prendrà com a base des de la qual aplicar millores 
basades en solucions de mobilitat tecnològica a tractaments i necessitats 
assistencials concretes dintre del sistema sanitari català. 

 
IV. Que atenent a la voluntat de les Parts de promoure l'adopció entre la ciutadania 

d'aquelles solucions tecnològiques que facilitin el procés assistencial, les Parts 
acorden subscriure el present Conveni, que es regirà pels següents 

 

 
ACORDS 

 
 

Primer. Objecte: marc de col·laboració per a la promoció de solucions 
assistencials tecnologiques en mobilitat 

 

L'objecte general d'aquest Conveni és facilitar un marc de col·laboració estable entre les 
Parts, destinat a promoure el desenvolupament tecnològic i l'adopció entre els 
usuaris del sistema català de salut de totes aquelles solucions tecnològiques en mobilitat que 
facilitin el procés assistencial en el marc de la plataforma mConnecta. 

 
Cadascuna de les activitats concretes que desenvolupin conjuntament les Parts en el 
marc de la Plataforma mConnecta serà objecte d'una addenda que s'incIourà al present 
Conveni i a on s'hi regularan les condicions particulars del projecte. En el cas de 
discrepància entre el contingut del Conveni i de les respectives addendes prevaldrà el 
contingut d'aquestes últimes. 

 

Segon. Compromisos de les parts en la col laboració 
 

TIC SALUT, en tant que titular de la plataforma, centralitzarà el procés de detecció de 
necessitats assistencials concretes a les que es pugui donar resposta, o millorar la 
resposta existent, a partir de la plataforma, així com la direcció del desenvoIupament de les 
solucions identificades. 

 
El CSI, en tant que actor del sector sanitari català, aportarà la seva experiència en 
aquest àmbit per a desenvolupar i materialitzar en aplicacions concretes les necessitats 
indicades per TIC SALUT. 

 

TIC SALUT iTiitjançant la governança del projecte definirà les prioritats del projecte per 
a la implementació de solucions mòbils destinades a donar suport als processos 
assistencials del SISCAT. 
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Els compromisos que assumeixin les parts en cadascuna de les activitats específiques 
es detallarà en els corresponents projectes que s'incIouran com a addendes al present 
Conveni. 

 

Tercer. Propietat intel·lectuaI 
 

El règim de propietat intel·lectuaI de cadascun dels desenvolupaments tecnològics que 
es duguin a terme en l'execució del present Conveni Marc es definirà en les 
corresponents addendes. 

 
 

Ouart. Confidencialitat. 

Als efectes del Conveni, té la consideració de "Informació Confidencial" la informació 
relativa al know-how, patents, marques, models d'utiIitat, dissenys, logotips, manuals 
tècnics, codis font i objecte, i qualsevol altre dret de propietat industrial o intel·lectuaI que 
sigui propietat de les Parts. 

 

Les Parts acorden no divulgar i mantenir sota estricta confidencialitat i secret la 
Informació Confidencial relativa a l'altra Part o obtinguda de l'altra Part amb motiu del 
Conveni. Cadascuna de les Parts acorda no publicar, comunicar, divulgar, revelar, o 
utilitzar la Informació Confidencial obtinguda en virtut del Conveni, sense el 
consentiment previ i per escrit de l'altra Part, llevat que es prevegi expressament el 
contrari en el Conveni. 

 

Les restriccions d'aquesta clàusula no seran aplicables pel que fa a: 
 

a) La informació que, en el moment de subscripció del Conveni ja es trobi legítimament 
en possessió de la Part receptora, sense que s'hagi imposat cap obligació de 
confidencialitat a la Part que divulgui aquesta informació. 

 
b) La informació que en el moment de divulgar-se, ja sigui de domini públic o que, 
després de la seva divulgació, ja s'hagi publicat o passi a ser de domini públic, llevat 
que això passi com a conseqüència de la violació del Conveni per la Part que rebi la 
informació. 

 

c) La informació que hagi deixat de ser confidencial per acord escrit entre les Parts. 
 

d) La informació la publicació de la qual s'exigeixi de conformitat amb la Llei o per 
mandat de les autoritats judicials o administratives. 

 

Cinquè. Protecció de dades personals. 
 

En el cas que les activitats concretes que es regulin en les corresponents addendes 
impliquin el tractament de dades personals, les Parts es comprometen a donar 
compliment al contingut de la legislació vigent en matèria de protecció de dades 
personals que esdevingui aplicable. 

 
Així mateix , les dades personals de les Parts que figuren en el Conveni s'integraran en 
els respectius fitxers de dades de la seva titularitat per a la gestió i execució del Conveni. 
El tractament de les dades és necessari per executar el Conveni. Les dades es 
conservaran durant el termini previst per la normativa vigent (especialment, de tipus fiscal 
i comptable) i no es comunicaran a tercers excepte que hi hagi una obligació legal 
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que requereixi la comunicació a altres Administracions Públiques. La base legal per al 
tractament de dades és l'execució del Conveni. 

 

Les Parts podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, així com, si 
s'escau, de portabilitat i limitació en el domicili social de cada Part. En el supòsit que les Parts 
no obtinguin una resposta satisfactòria i desitgin formular una reclamació o obtenir més 
informació al respecte de qualsevol d'aquests drets, podran adreçar-se a l'Autoritat de 
Control. 

 

Sisè. Règim econòmic 
 
Es preveu que les col·laboracions que es puguin dur a terme en el marc del present 
Conveni no suposin l'assumpció de compromisos econòmics per les Parts. Malgrat 
l'anterior, en el cas que una determinada col·laboració porti aparellat un règim econòmic 
diferent, aquest es concretarà en la corresponent addenda. 

 

Setè. Col·laboració Institucional 
 

L'aplicació del Conveni no suposa l'assumpció per a les Parts d’obligacions més enllà de 
les estrictament establertes en aquest document. El compromís és de naturalesa 
institucional i, en conseqüència, no estableix el reconeixement de cap dret ni obligació 
de contingut econòmic exigible jurídicament entre les Parts. 

 
Les Parts es reconeixen recíprocament la potestat de fer difusió pública de la subscripció 
d'aquest marc de relació conjunt sempre que quedi emmarcada en l'esperit i la voluntat de 
col·laboració establerta entre elles. 

 

Vuitè. Comissió de seguiment 
 

Les Parts crearan una comissió de seguiment amb les següents finalitats: (i) supervisar 
la correcta execució del present Conveni i de qualsevol de les seves addendes; (ii) 
resoldre les possibles divergències sobre la interpretació i execució del Conveni i de 
qualsevol de les seves addendes; i (iii) estimular i coordinar les actuacions de les Parts. La 
Comissió de Seguiment estarà integrada per un representant lliurement designat per 
cadascuna de les Parts. 

 

La Comissió de Seguiment es reunirà quan ho sol·liciti quaIse\/oI dels seus integrants. 

 

Novè. Resolució 
 

El present Conveni podrà quedar sense efecte per mutu acord de les parts, sempre i  
quan els representants de les dues institucions expressin la seva voluntat de resoldre el 
Conveni de forma expressa i per escrit. 

 
Es pot procedir igualment a la resolució unilateral del Conveni per incompliment de les 
obligacions que conté per a cadascuna de les Parts, previ avís de dos mesos d’antelació a 
la resolució. 
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Desè. Comunicacions i notificacions 
 

Les comunicacions adreçades a les Parts s'hauran de fer arribar, per correu electrònic 
principalment, a les dades de contacte següents: 

 

TICSALUT 
 

Nom Núria Abdón 
Càrrec Responsable de la Plataforma de mobilitat mConnecta 
Adreça C/ de Roc Boronat, 81-95 08005 Barcelona 
Correu electrònic nabdon@ticsalutsocial.cat 

 

CSI 
 

Nom Javier Grueso 
Càrrec Director de Sistemes d'Informació 
Adreça Av. Josep Molins 29-41 08906 l'Hospitalet de Llobregat 
Correu electrònic Javier.grueso@csi.cat 

 

Onzè. Generalitats. 
 

Si qualsevol clàusula del Conveni és declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, 
aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a la disposició o a la part de la mateixa 
que resulti nul·la o ineficaç, i el Conveni romandrà vigent en tota la resta, tenint per no 
posada tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada. A tal efecte, el Conveni 
només deixarà de tenir validesa exclusivament respecte de la disposició nul·la o 
ineficaç, i cap altra part o disposició del Conveni quedarà anul·lada, invalidada, 
perjudicada o afectada per la nul·litat o ineficàcia, excepte que hagués d'afectar al 
Conveni de forma integral. 

 

El Conveni representa l'únic acord vàlid entre les Parts en relació amb l'objecte del 
mateix i deixa sense efecte qualsevol altres contractes o acord subscrits per les Parts 
amb anterioritat, ja siguin verbals o escrits. 

 

El Conveni té un període de vigència de quatre (4) anys a comptar des de la seva 
signatura. En quaI sevoI moment abans de la finalització d'aquest període de vigència 
les parts poden acordar, unànimement, la seva pròrroga per un període de fins a quatre 
(4) anys addicionals. 

 
No serà efectiva cap modificació del Conveni que no consti expressament per escrit i  
signada per les Parts. 

 

Dotzè. Llei aplicable i tribunals competents. 
 

El present Conveni té naturalesa administrativa i resta exclòs de la regulació continguda en 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, d'acord amb el que 
estableix I'article 6. 

 
Les parts es poden comprometre a resoldre de manera amistosa, en el sí de la Comissió de 
Seguiment prevista en aquest Conveni, les discrepàncies que puguin sorgir sobre la 
interpretació, desenvolupament, resolució i efectes que poguessin derivar-se de la aplicació. 
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En qualsevol cas, les qüestions litigioses que l'execució i compliment del present 
Conveni puguin suscitar entre les parts seran competència de l'ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu. 

 

Les parts amb renúncia expressa als seus propis furs, es sotmeten a la jurisdicció dels 
tribunals de la ciutat de Barcelona. 

 

I, en prova de conformitat, les Parts signen el Conveni en dos (2) exemplars i a un sol 
efecte en el lloc indicat en l'encapçalament. 

 

  

 
 
 
 

 
 

FUNDACIO TIC SALUT 
Josuè Sallent i Ribes 
Director 

 
 
 
 
  

 

CONSORCI SANITARI INTEGRAL 
Carles Constante i Beitia 
Director General 


