ADDENDA № 1 AL 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
PROJECTE: SEGUIMENT CMA-VARIUS
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, 8195 08005 Barcelona i amb C.l.F número G-64350374, degudament representada per Josuè
Sallent i Ribes, major d'edat i amb D.N.I número xxxxxxxxxx ( 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 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 (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 les parts han formalitzat el “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”, el qual preveu
desenvolupar projectes específics de col·laboració incorporats mitjançant addendes al
citat Conveni Marc.
Que, d'acord amb l'anterior marc, és voluntat de les parts subscriure la present
addenda, que es regirà pels següents

ACORDS
l.- Objecte

Descripció de la solució webapp
CMA-Varius
TIC SALUT, dintre de la primera fase d'expansió de la plataforma mConnecta, pretén
desenvolupar, a partir de la idea i la proposta de CSI existent al respecte, una aplicació web
per permetre als professionals sanitaris fer un seguiment de pacients sobre els que s'ha
practicat Cirurgia Major Ambulatòria en varius (en endavant, “CMA-Varius”).
Aquesta aplicació recollirà l'estat de salut dels pacients sotmesos a un procés de CMA de
varius mitjançant un qüestionari inclòs en una webapp que inclou preguntes respecte el seu
estat de salut. El professional podrà consultar els resultats informats pels ciutadans
mitjançant el Visor Professional de mConnecta, on apareixeran ordenats i classificats en
funció de les dades informades, generant alarmes visuals dins del visor.
II.- Obligacions de les parts
1. Desplegament.
CSI aportarà la idea de l'aplicació CMA-Varius, el coneixement i I’experiència en els
paràmetres assistencials i les variables que han de ser objecte de control en el seguiment
dels pacients que s'hagin sotmès a CMA de varius així com la definició dels criteris sota els
que s'hagin d’avaluar les respostes dels usuaris i la indicació dels motius d'alarma.
TIC SALUT desenvoluparà I ‘aplicació CMA-Varius des de la verificació de la seva
funcionalitat fins a la disponibilitat de l'aplicació, decidida de forma conjunta en el si del Grup
de Treball de Seguiment de CMA de la Plataforma mConnecta (“Grup de Treball”), la
composició del qual ve determinada per part del Servei Català de la Salut (“SCS”) .
2. Proves.
L'aplicació CMA-Varius es sotmetrà a l'estudi que sigui pertinent, per tal de contrastar i
verificar la se\la funcionalitat. Als efectes indicats, TIC SALUT i CSI elaboraran un protocol
que serà sotmès a l'aprovació dels centres als que es proposi participar en l'estudi, la gestió
del qual es desplegarà de forma coordinada per les parts.
En tot cas, l'estudi serà objecte d'un informe final en el que, a més de les dades de la seva
realització, es consignaran els resultats obtinguts i la seva disponibilitat operativa, si escau,
o els canvis i/o millores que calgui introduir-hi.

3. Implementaciò.
TIC SALUT posarà a disposició dels centres del Sistema Sanitari Integral d'UtiIització
Pública de Catalunya (“SISCAT”), a través de la Plataforma mConnecta, l'aplicació CMAVarius, comunicant a CSI els centres que s'hi adhereixin.
CSI oferirà la seva experiència i formació als centres que s'hi adhereixin.
4. Actualització.
Les parts es comprometen a compartir tota la informació relacionada amb el desplegament
de l'aplicació CMA-Varius que alerti o posi de manifest alguna disfunció o requeriment
d'intervenció així com tractar, en el marc del Grup de Treball, les propostes que puguin
contribuir a la seva actualització i millora.
Les parts reconeixen que els canvis en l'aplicació CMA-Varius, segons resulti definida a
resultes de l'estudi de validació indicat anteriorment, requeriran la conformitat del Grup de
Treball.
5. Responsabilitat.
En cap cas es podrà entendre que l'ús de l'aplicació CMA-Varius genera a les parts
responsabilitats diferents de les que derivin d'una imprudència greu en el compliment de les
obligacions contractuals respectives.
III-. Durada
La finalització del Conveni Marc de col·laboració determinarà la de la present addenda,
excepte en el cas que es derivin contraprestacions econòmiques, que es mantindran vigents
en els termes acordats.
IV.- Règim econòmic
La col·laboració que s'estableix en aquesta addenda no tindrà efectes ni contraprestacions
econòmiques, més enllà d'allò establert al punt “ VI- Drets de Propietat intel-lectual”.
V.- Modificació
No serà efectiva cap modificació de la present Addenda que no consti expressament per
escrit i signada per les Parts.
VI- Drets Propietat Intel lectual
CSI serà reconegut com a autor de l'aplicació CMA-Varius i així constarà en lloc destacat i
visible de l'aplicació.

Es reserva a CSI el dret d'enregistrar els drets de propietat intel·lectuaI que li corresponen,
comprometent-se TIC SALUT a facilitar totes les dades i la col·laboració que sigui
necessària als efectes indicats.
La celebració de la present Addenda no interferirà el dret de CSI de desplegar l'aplicació
web de que disposa en l'actualitat a fi del seguiment dels seus pacients.
En cas que l'aplicació CMA-Varius es vulgui comercialitzar fora de l'àmbit del sistema
sanitari públic de Catalunya i en tots els supòsits en que l'aplicació generi una
contraprestació, de qualsevol ordre, ambdues parts acordaran per escrit i abans de la seva
cessió, les condicions i els percentatges de participació en els drets d'explotació, prenent de
referència les aportacions respectives.
I en prova de conformitat amb el seu contingut les parts signen dos exemplars del present
document a un sol efecte en el lloc indicat a l'encapçalament
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