
ANNEX IV 

AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA 
BALMES I LA FUNDACIÓ TICSALUT PER A LA CREACIÓ I DESENVOLUPAMENT 

DE LA CÀTEDRA DE TIC I SALUT SIGNAT EL 16 DE DESEMBRE DE 2013 

 
 

Vic, 16 de desembre de 2019 (en endavant Data Efectiva). 

 
 
REUNITS 

 
 

D'una part, el Dr. Josep Eladi Baños Diez, Rector Magnífic de la Universitat de Vic — 
Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC), en el seu nom i representació. 

 
 
I de l'altra, el Dr. Josuè Sallent Ribes, Director de la Fundació Ticsalut, en el seu nom i 
representació. 

 
 

Reconeixent-se recíprocament la representació amb la qual els compareixents actuen i 
la capacitat legal suficient per subscriure aquest annex IV. 

 
 
MANIFESTEN 

I. Oue en data 16 de desembre de 2013, la Universitat de Vic i la Fundació TicSalut van 
subscriure un conveni, amb una vigència prevista fins 16 de desembre de 2015, per al 
desenvolupament de la Càtedra TIC i Salut. 

II. Que en data de 16 de desembre de 2015, les dues parts van signar l'Annex I de 
pròrroga del conveni, vigent fins al 16 de desembre de 2016. 

III. Que en data de 16 de desembre de 2016, les dues parts van signar l'Annex II de 
pròrroga del conveni, vigent fins al 16 de desembre de 2019. 

IV. Que en data de 30 de maig de 2019, les dues parts van signar l'Annex III, on s'acorda 
la modificació de la denominació de la Càtedra. 

III. Que atès l'interès per donar continuïtat al projecte objecte del conveni, les parts 
acorden subscriure aquest annex IV de pròrroga, que es regirà per les següents: 

 

 
CLÁUSULES 

 

 
Primera. Objecte 

1. L'objecte d'aquest annex IV és modificar la clàusula catorzena (vigència) del conveni 
signat entre la UVIC-UCC i la Fundació TicSalut en data 16 de desembre de 2013 i 
prorrogat fins el 16 de desembre de 2019, amb la voluntat de prorrogar-lo fins al 16 de 



desembre de 2023, d'acord amb l'article 49. h).1°. de la IIei 40/2015, d'1 d'octubre, de 

Règim Jurídic del Sector Públic. 

 
 
Segona. Termes de la prorroga 

Els pactes del conveni signat en data 16 de desembre de 2013 i les modificacions 

incorporades en els corresponents annexos, seguiran plenament vigents fins al 16 de 

desembre de 2023 en tot allò que no es vegi expressament alterat per aquest annex IV. 

 
 

 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen per duplicat i a un sol efecte aquest 
annex IV al conveni, al hoc i data esmentats a l'encapçalament. 

 
 
 

 

Per la Universitat de Vic - 
Universitat Central de Catalunya 

Per la Fundació TicSalut Social 

 

 

Dr. Josep Eladi Baños Díez 

Rector 

 
 

Dr. Josuè Salient Ribes 

Director 


