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ACORD DE XARXA

Esplugues de Llobregat, 29 de desembre 2022  

REUNITS 

la FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA RECERCA I LA DOCÈNCIA SANT JOAN DE DÉU (en endavant 
FS . 

Universitat Politècnica de Catalunya 

núm. 8424, de  3 de juny de 2021), amb seu social al carrer Jordi Girona, 31, 08034 Barcelona i 
amb NIF Q-

e desembre, 

Universitat de Barcelona (en endavant, UB), amb domicili a Gran Via de les 

representada en aquest acte pel Dr. Joan Guàrdia Olmos, Rector Magnífic de la UB, en virtut del 
nomenament per Decret 154/2020, de 29 de desembre (DOGC núm. 8307, de 31 de desembre), 

núm. 3993, . 

 altra part, el senyor Gabriel Capellá Munar amb DNI núm. 46114965B en nom i 
representació de Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge  (en endavant IDIBELL) amb NIF 
núm. G58863317. 

I, de altra, la doctora Rosa María Sebastián Pérez, 
Emprenedoria de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (en endavant UAB), segons 

7 de novembre de 

part de la UAB, amb seu social al Campus Universitari s/n, 08913 Bellaterra (Cerdanyola del 
-0818002-H.

39 314 899 X en nom i representació de la 
DE LA SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL
amb domicili social a Carretera Canyet sense número, CP 08916 Badalona, Barcelona, amb 
domicili a l'efecte de notificacions Carretera de Ca Ruti Camí dels Escoles s/n, Edifici Mar, CP 
08916 Badalona, Barcelona, i inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya 
amb el número 909 Actua en qualitat de Gerent per poder atorgat davant el notari de Barcelona, 
SR PEDRO ÁNGEL CASADO MARTIN, de data 30 de Març de 2022 escripturat amb el núm 607 del 
seu protocol (IGTP-AEC_2023-001) 
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la Fundació Institut de Recerca Biomèdica
amb NIF núm. G-63971451. 

representació de la Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (en endavant IBEC) amb 
NIF núm. G64045719. 

ente Lacambra amb DNI núm.25445668D en nom i 
representació de la Fundació Institut en Salut Global Barcelona (en endavant ISGlobal) amb CIF 
núm. G65341695. 

de la  (en endavant 
FIRHSCSP) amb NIF núm. G60136934. 

representació Fundació Hospital Universitari Vall - Institut de Recerca (en endavant 
VHIR) amb NIF núm. G-60594009. 

Gerent, respectivament, i en representació de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (en 
-59319681. 

Estatal CONSELL 
 (en endavant, CSIC) amb NIF Q2818002D, en 

virtut de les competències que té delegades per Resolució de 21 de gener de 2021 de la 
Presidència del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (BOE 28 de gener de 2021). 

Universitat Rovira i Virgili (en 
endavant, URV) en virtut del seu nomenament pel Decret 117/2022, de 14 de juny (DOGC 8690, 
de 16 de juny de 2022), que representa aques

Catalunya GOV/40/2022 de 8 de març (DOGC 8623 de 10 de març de 2022). La URV té el seu 
orxador, s/n, codi postal 43003 de Tarragona, i el seu NIF es Q-9350003-

A.
Institut 

d'Investigació Sanitària Pere Virgili IISPV  domicili 
social al c/Escorxador, s/n en la seva condició de director. 

José María Cabrera Marrero amb DNI núm. 42829074S      en nom 
i representació de la Fundació Privada Centre CIM (en endavant CIM) amb NIF núm. G63749162. 

-D i la Sra. Sonia 
Amorós Ramos amb DNI 52.395.677-K, actuant mancomunadament en nom i representació de 

 Privada (en 
endavant IQS) amb NIF núm. G58022849. 
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-A en nom i 
representació de ssociació Acondicionamiento Tarrasense - LEITAT (en endavant LEITAT)amb 
NIF núm. G-08360232. 

ltra part, la senyora Eulàlia de Nadal Clanchet, en condició de Vicerectora de 
Transferència del Coneixement, i en representació de la Universitat Pompeu Fabra (en endavant 

a de la Mercè, 
10-
del rector de 31 de maig del 2021 de delegació de competències en els vicerectors i en el 
secretari general. 

Picola Coromina amb DNI núm. 77905486R, en condició de 
Director, respectivament, i en representació de la Fundació per a la Docència i Recerca 
Biomèdica i Social Mútua Terrassa (en endavant Fundació Mutua Terrassa) amb NIF núm. 
G62331673. 
  

t, el senyor Lluís Blanch Torra  amb DNI núm. 39027206R en nom i representació 
de la Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (en endavant I3PT) amb NIF núm. 
G60331238. 

  amb DNI núm. 77731804S en nom i representació 
de la Fundació Institut de Ciències Fotòniques (en endavant ICFO) amb NIF núm. G62819537. 

. Josep Trueta
amb CIF G17432592,  

de la Fundació Eurecat (en endavant Eurecat) amb NIF núm. G66210345. 

nel Esteller Badosa amb DNI núm. 52194384R en nom i representació 
de la Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (en endavant IJC) amb NIF 
núm. G65454308. 

La Sra. Anna Font Jornet, en condició de Managing Director, i en representació de Centre 
 (en endavant CIMNE), amb número 

d'identificació fiscal (NIF) Q5850006G i seu social al carrer Gran Capità S/N, Edif.C1 del Campus 
Nord de la UPC, 08034 Barcelona, en virtut de les competèncias atorgadas per Notari de 
Barcelona D.Eugenio Corell Sancho, el dia 19 de setembre de 2017, amb nùmero 2435 de 
protocol. 

46619029F en nom i 
representació de la FUNDACIÓ JOAN COSTA ROMA (en endavant FJCR) amb NIF núm. G-
61.765.657. 

representació del Fundació Institut Universitari de Recerca en Atenció Primària Jordi Gol i 
Gurina  (en endavant IDIAPJGol) amb NIF núm. G60954104. 
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representació de la Universitat de Lleida (en endavant, UdL), amb domicili a la Plaça Víctor 
fiscal NIF Q7550001G, segons delegació 

de competències establerta en la Resolució de 4 de novembre de 2020 (DOGC número 8263, de 

unipersonals i segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, de 

D'aquí en endavant referits individual o col·lectivament com o com "la Part" o "les Parts". 

Les Parts, en la seva respectiva representació, es reconeixen en la seva capacitat legal necessària 
per a subscriure el present Acord de Xarxa (en endavant, l Acord
compromisos per a la conformació i regulació de la Xarxa, una agrupació sense personalitat 
jurídica entre diverses persones jurídiques, i a aquest efecte, 

EXPOSEN 

I. Que les Parts estan interessades en la creació i el desenvolupament del HUB 
D'INNOVACIÓ PEDIÀTRICA - i4KIDS (en endavant, la Xarxa consistent en desenvolupar 
un Programa de valoritz  en 
el marc de la convocatòria aprovada mitjançant Resolució REU/1728/2022 
de 13 de desembre , susceptible de rebre cofinançament 
pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). 

II. Que, per tot el que ha sigut exposat anteriorment, les Parts, subscriuen el present Acord 
amb subjecció als termes i condicions que s estableixen en les següents 

CLÀUSULES
1. DEFINICIONS

1.1. Acord Acord de Xarxa. 

1.2. Drets de PI

territori mundial, incloent sense limitació qualsevol patent, sol·licitud de patent i les 
seves divisions i ampliacions, model d utilitat, models i dibuixos industrials, marques, 
secrets comercials, drets d autor i altres drets de propietat intel·lectual, incloent 
drets sobre programes informàtics, drets sobre bases de dades i qualsevol altre dret 
de caràcter tangible o intangible. 

1.3. Emissora a Part que revela Informació Confidencial a una altra Part 
d acord amb aquest Acord. 

1.4. Informació Confidencial

les Parts ja sigui de forma oral, electrònica, visual, o en un document o una altra 
forma tangible i la naturalesa de la qual sigui confidencial o identificada com a 
confidencial per la Parts, en relació amb els seus respectius negocis o activitats; (b) 

know-how

obtinguda, produïda o desenvolupada per les Parts en relació amb el Projecte; i (c) 
els seus Resultats. 
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1.5. Receptora altra Part d acord 
amb aquest Acord. 

1.6. Resultats no, tals com a informació 
know-how

informació, i/o invencions obtingudes o desenvolupades directament per les Parts 
en el compliment del Projecte, incloent els Drets de PI derivats d aquests resultats. 

1.7. Resultats previs

know-how

informació, i/o invencions que han estat obtinguts per les Parts de manera prèvia a 
 i/o desevolupats de forma independent del Projecte. 

1.8.  part especificada com a tal en el present Acord que, a més de 
les seves obligacions com a part de la Xarxa, està obligat a exercir en el seu nom 
determinades tasques de coordinació i de representació indicades en el present 
Acord. 

1.9.

transferència d

cofinançada parcialment pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), 
així com modificacions posteriors degudament autoritzades per l'organisme 
finançador. 

1.10.

1.11. : 

TRL: El nivell de maduresa tecnològica (TRL, technology readiness level) és una forma 
acceptada per mesurar el grau de maduresa d'una tecnologia. Els diferents nivells són: 
TRL 1: principis bàsics observats i documentats. 
TRL 2: concepte tecnològic o aplicació formulada. 
TRL 3: funció analítica i funció experimental crítica o prova de concepte característica. 
TRL 4: component o validació de la placa de proves en un laboratori. 
TRL 5: component o validació de la placa de proves en un entorn rellevant. 

TRL 7: demostració del sistema prototip en un entorn operacional. 
TRL 8: sistema real completat i verificat a través de proves i demostracions. 
TRL 9: sistema provat amb èxit en un entorn real. 

SRL: El nivell de maduresa social (SLR, societal readiness level) és una manera d'avaluar el 
nivell d'adaptació social, per exemple, d'un projecte concret, una tecnologia, un 
coneixement, un procés, una invenció o una innovació (sigui social o bé tècnica) per ser 
integrada a la societat. Si s'espera que la maduresa social per a la solució social o tècnica 
sigui baixa, es necessiten suggeriments per a una transició realista per a l'adaptació social. 
Naturalment, com més baixa és l'adaptació social, millor ha de ser el pla per a la transició. 
SRL 1 és el nivell més baix i SRL 9 és el més a
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SRL 1: s'identifiquen el problema i la maduresa de la societat. 
SRL 2: es formula el problema i es proposen les solucions, l'impacte potencial i la 
maduresa de la societat esperada. 
SRL 3: es fan les primeres proves de les solucions proposades juntament amb actors 
socials interessats. 
SRL 4: es valida el problema per mitjà d'una prova pilot en ambient rellevant per 
corroborar l'impacte i la maduresa social proposats. 
SRL 5: es validen les solucions proposades, aquest cop per actors socials interessats en 
l'àrea. 
SRL 6: es demostren les solucions en ambient rellevant i en cooperació amb actors 
socials interessats per aconseguir feedback sobre l'impacte potencial. 
SRL 7: es refina el projecte o la solució i, si és necessari, es repeteixen les proves en 
ambients rellevants amb actors socials interessats. 
SRL 8: les solucions proposades i el pla per a l'adaptació social són complets i 
comprovats. 
SRL 9: les solucions al projecte real s'han provat en un ambient rellevant. 

2. OBJECTE DE L ACORD

objecte del present Acord és regular les relacions entre les Parts que en tant que

a terme programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca, susceptibles
de ser cofinançats parcialment pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), 
i en especial, i de conformitat amb les Bases Reguladores, el document regularà: 

- P ació a 
actuar amb poders delegats com a interlocutora de la Xarxa, en representació dels 
membres participants en la Xarxa, com E

- Les dades de les entitats que participen com a membres de la Xarxa, i que són les 
Parts que subscriuen el present Acord; 

- El procediment de modificació de la composició de la Xarxa i les responsabilitats que 

- Xarxa; 
- Establir la durada de la Xarxa; 
- Els drets i les obligacions dels membres de la Xarxa;  
- La definició del òrgans de governança; 
- La gestió interna de la Xarxa;  
- 

- Establir el marc regulador de la propietat intel·lectual i industrial;  
- Establir el marc regulador de la confidencialitat i de la divulgació; 
- Establir el marc per a la protecció de dades; 

ntitat Coordinadora de la Xarxa és la Fundació Sant Joan de Déu (FSJD). És 
representant i responsable de la coordinació general de la Xarxa, i qui sol·licita i rep l
El responsable és el Dr. Jaume Pérez Payarols (jperezpayarols@sjdhospital barcelona.org) 
i la persona de contacte la Sra. Roser Arnalte Olloquequi (rarnalte@fsjd.org). 

es 
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condicions de la convocatòria i els termes de la proposta tal i com detalla el Programa 

3. ÀMBIT I FINALITATS DE LA XARXA. 

Els principis de la Xarxa estan alineats amb els principis generals del model de recerca i 
 Sant Joan de Déu, i són els següents: 

- Contribuir a la transformació de la societat a través de la generació i la difusió del 
coneixement obtingut com a resultat de les activitats desenvolupades pels membres 
de la Xarxa, donant compliment en tot moment a les clàusules de confidencialitat, i de 
manera alineada amb les polítiques de Recerca i Innovació Responsable. 

- 
l·lectius vulnerables (pacient 

pediàtric), tenint sempre present el principi de beneficència i no maleficència.  
- 

- Aplicació de les bones pràctiques científiques i ètiques, promovent el principi de 
justícia.  

- 
comú en benefici de la societat. 

Al Programa d
Xarxa. Entre els principals objectius trobem:  

- Consolidar i millorar el programa de valorització i transferència que ofereix 
i4KIDS per impulsar innovacions que millorin la salut i benestar dels infants, 
adolescents i mares, dinamitzant les col·laboracions entre centres i el teixit 
industrial. 

- Identificar innovacions i incrementar-ne el TRL i BRL mitjançant les eines i 
finançament complementàries provenint de les aliances público-privades que 
s´han construït 

-
aprofundint la presència de la xarxa en aquests segments (professionals clínics, 

 i famílies, 
i expandint la marca a nivell internacional. 

-
termini que permetin fer créixer els programes i recursos de la xarxa a través de 

ecosistema, empreses del sector salut o 
altres clústers i xarxes. 

- Garantir la sostenibilitat de la xarxa diversificant les fonts de finançament 
competitiu amb fons europeus, complementarà els recursos a través de 
col·laboracions público-privades i buscarà estratègies de retorns amb els 
projectes valoritzats. 

4. MEMBRES DE LA XARXA

La Xarxa està formada per grups de recerca pertanyents a institucions del ecosistema 

grups membres.  



            

 Pàgina 10 de 50

Grup IP

Hospital Sant Joan de Déu /Fundación Sant Joan de Déu  

Tecnologies de la Salut i Innovació Jaume Pérez Payarols 

Origen dels sarcomes del desenvolupament Jaume Mora 

Genómica Traslacional/ Translational Genomics Cinzia Lavarino 

Leucèmia i hemopaties pediàtriques  Mireia Camós 

Epigenètica del Càncer Pediàtric Alexandra Avgustinova 

Tratamiento del cáncer pediátrico Ángel Montero 

Patients Engagement in Research (PERA) Begonya Nafría 

Malalties Infeccioses i Microbioma Carmen Muñoz Almagro 

Neurogenètica i Medicina Molecular Francesc Palau / Janet Hoenicka 

Medicina metabòlica y mitocondrial Rafa Artuch 

Investigacion aplicada en enfermedades neuromusculares  Cecilia Jiménez 

Enfermedades neurometabólicas de expresión en el SNC Angels García Cazorla 

BCNatal Eduard Gratacós 

Carles Lerin 

Neuromonitorització en el pacient crític cardíac Joan Sánchez de Toledo 

Universitat Politècnica de Catalunya

Biomechanical Engineering Lab (BIOMEC) Josep Maria Font Llagunes 

Speech Acquisition and Perception Group (SAP)  Nuria Sebastian Galles 

Reasoning and Infant Cognition Group (RICO) Luca Bonatti 

Bioinformatics and Biomedical Signals Laboratory Alexandre Perera 

BIOART Miguel Angel Mañanas Villanueva 

Robòtica Intel·ligent i Sistemes Alicia Casals 

Intelligent Data Science and Artificial Intelligence IDEAI-UPC Alfredo Vellido Alcacena y Karina Gibert 

Universitat de Barcelona 

Neurociencia cognitiva Carles Escera 

Brainlab  Grup de Recerca en Neurociència Cognitiva Carles Escera 

Psicologia clínica i de la salut (VR-PSY Lab)
José Gutiérrez 

Neural Development Lab (NDlab)  Soledad Alcántara 

Molecular bases of rare brain diseases and channelopathies Raúl Estévez Povedano 
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STEM CELL POTENCY Group Ángel Raya 

Grup de Malalties Neurometabòliques Aurora Pujol 

Sarcoma Research Group Óscar Martínez Tirado 

Universitat Autonomia de Barcelona (UAB)

Grup de Sensors i Biosensors (GSB) Julian Alonso-Chamarro

Tecnologia i aplicació multimèdia i digital als dissenys observacionals (GRID) Mariona Portell Vidal 

Barcelona Science and Technology Studies Group (STS-b) Miquel Domènech i Argemí 

Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP)

Grup de recerca translacional en patologia hepàtica i immunitat innata Carolina Armengol 

Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)

Comparative genomics Toni Gabaldon 

Signalling and Cell Cycle Laboratory Angel Rodríguez Nebreda 

Complex Metabolic Diseases and Mitochondria Antonio Zorzano  

Cell Division Lab Cayetano González 

Targeted Protein Degradation and Drug Discovery Cristina Mayor Ruiz 

Microtubule Organization Jens Lüders 

Gene Translation Laboratory Lluís Ribas de Pouplana 

Biomedical genomics (BBGLab) Núria López Bigas  

Stem Cells and Cancer Salvador Aznar Benitah 

Structural Bioinformatics and Network Biology Patrick Aloy 

Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

Nanoprobes and nanoswitches Pau Gorostiza 

Biomaterials for Regenerative Therapies Elisabeth Engel López 

Nanobioengineering Josep Samitier Martí

ISGLOBAL

Grup de Recerca en Epidemiologia i Salut Internacional (GRESI) Quique Bassat 

Fisiologia Molecular de la Sinapsi Alex Bayés 

Medicina Perinatal i de la Dona Elisa Llurba 

Recerca en Cures Infermeres Gemma Mas Dalmau 

Malalties Genètiques Pia Gallano 

Pediatria Susanna Boronat 

Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca (VHIR) 
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Childhood Cancer and Blood Disorders Lucas Moreno Martín Retortillo 

Neurologia Pediàtrica VHIR Alfons Macaya Ruiz 

Grup de Recerca en patologia neuromuscular i mitocondrial Ramon Martí 

Catalunya (IQAC-CSIC).  
Maria Pilar Marco Colás 

Universitat Rovira I Virgili 

PÓLIPO Angels Serra i Albet

Alimentación, Nutrición, Crecimiento y Salud Mental (NUTRCRSM) Jordi Salas 

  

Unitat de recerca en pediatria, nutrició i desenvolupament humà (URPNDH) Joaquin Escribano Subías i Ricardo Closa 
Monasterol  

NeuroÈpia - Neurociència Clínica i Epidemiològica Jordi Julvez Calvo 

FUNDACIÓ CIM

Fabricació Additiva Felip Fenollosa 

Universitat Pompeu Fabra

Full-Body Interaction Laboratory (FuBIntLab) a Unitat Technology, Society and 
Interaction (TESI) 

Narcís Parés i Burguès 

BCN MedTech Miguel Ángel González 

Grup de Recerca en Neurobiologia del Comportament (Grenec-NeuroBio) Olga Valverde Granados 

Speech Acquisition and Perception Group (SAP) & Reasoning and Infant Cognition 
Group (RICO) 

Nuria Sebastian Galles, Luca Bonatti 

Hospital Universitari Mútua Terrassa 

Grup de Recerca Interdisciplinar en Malalties Infeccioses MutuaTerrassa 
(GRIMIMT) 

Esther Calbo 

Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí 

Grup de malalties minoritàries Parc Taulí  Anna Ruiz Nel·lo 

Fundació Institut de Ciències Fotòniques - ICFO 

Super resolution light microscopy and nanoscopy lab Pablo Loza 

MEDICAL OPTICS Turgut Durduran 

Institut d'Investigació Biomèdica de Girona/ Hospital Universitari Dr. Josep Trueta 

a Abel López Bermejo  

Grup de Genètica Cardiovascular  Ramon Brugada 

Recerca Metabòlica Materno-Fetal Judit Bassols Casadevall 

EURECAT
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Felip Miralles i David Marí  

Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras

Leucèmia i immuno-oncologia Laura Belver 

Biologia de cèl·lules mare, leucèmia del desenvolupament i immunoteràpia Pablo Menéndez 

RNA regulador i cromatina Sònia Guil 

Desenvolupament i malalties limfocítiques Maribel Parra 

Organització 3D de la cromatina Biola M. Javierre

Institut Químic de Sarrià (IQS)

Salvador Borrós 

Computational Bioengineering Group Eduardo Soudah Prieto  

Consorci Sanitari de Terrassa (CST)  Fundació Joan Costa Roma

GRUP DE RECERCA EN PEDIATRIA ABEL MARTÍNEZ MEJÍAS 

MARIA CRETA LLISTOSELLA PIÑERO 

Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (FCRB) 

IncaSyM  Integrated Care & Systems Medicine (línia de recerca dins del grup de 
recerca 2.07.00 Mecanismes fisiopatològics de les malalties respiratòries). 

Josep Roca 

Diagnòstic molecular Laia Rodríguez-Revenga 

Neurobiologia dels receptors ionotròpics de glutamat en la salut i la malaltia Xavier Altafaj 

Universitat de Lleida 

Fisiopatologia metabòlica José Serrano Casasola 

IDIAPJGol 

Infància i Dieta Mediterrània (INFADIMED)  Jordi Fernández Blanco 

LEITAT

Health and Biomedicine Francesc Mitjans 
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5. MODIFICACIONS DE LA COMPOSICIÓ DE LA XARXA

donades les següents circumstàncies: 

-
competitivitat i que augmenta la capacitat de transferència de la Xarxa, es pot fer 

entitat adherida. Un cop aprovat al Comitè de Direcció es modificarà la composició de 
la Xarxa adhesió als termes del present Acord, 

.   
-

ntitat Coordinadora i 
indicant les raons de l'extinció de la seva participació, amb una antelació mínima de 
dos mesos a la data d'abandó. La sol·licitud haurà d'estar suficientment motivada, 
deguda a causes sobrevingudes que no poguessin preveure prèviament o a causa de 
força major, acompanyada de la documentació acreditativa dels supòsits que motiven 

far
modificarà la composició de la Xarxa i es realitzarà una addenda al present Acord.  
Aquest abandonament no afectarà a les seves obligacions respecte de  la 
confidencialitat, publicacions o drets de propietat intel·lectual o industrial, tenint les 
següents conseqüències: 

o Tractarà com Confidencial tota la informació identificada fins que aquesta no 
es faci pública i no podrà publicar qualsevol informació o resultat de la Xarxa 
obtingut després de la data del seu abandonament sense permís de la Xarxa. 

o Perdrà els Drets d'Accés (tal com es defineix més avall) als resultats finals o 
posteriors al seu abandonament de la Xarxa i al Coneixement preexistent (tal 
com es defineix més avall) dels altres Parts. 

o Permetrà que les altres Parts mantinguin, per als propòsits de la investigació 
duta a terme en l'àmbit de la Xarxa, els Drets d'Accés als seus Coneixements 
preexistents i als resultats per ell obtinguts fins a la data del seu 
abandonament. 

o Retornarà tots els equips i materials lliurats per altres Parts o els destruirà 
sota sol·licitud expressa als seus propis costos. 

o Proporcionarà les corresponents justificacions tècniques del període durant 
el qual va participar en la Xarxa, fins i tot després de la data del seu 
abandonament. 

sense perjudici als drets de les altres Parts, s'aplicarà el que disposa la present 
clàusula. Això mateix és aplicable en el cas que qualsevol de les parts entri en concurs 
de creditors. 

- Exclusió d'una Part: en cas d'incompliment, per part d'una Part, de les seves 
obligacions recollides en aquest Acord, que afecti o pugui afectar de forma 
significativa el correcte desenvolupament de les activitats indicades al Programa 

vot unànime, a excepció de la Part afectada si en forma part, l'exclusió de la Xarxa de 
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L'exclusió d'una part ha de considerar-se com la finalització de la seva participació en 
la Xarxa i per tant ha de complir amb les seves obligacions respecte de  la 
confidencialitat, publicacions o drets de propietat intel·lectual o industrial, tenint les 

participació 
Les conseqüències anteriorment indicades també seran aplicables en el cas que la 

entrés en una situació que suposés un cessament de la seva activitat. 
L'exclusió de la Part no implica l'exempció de les obligacions que tingui pendents, 
incloses en el seu cas les obligacions de justificació tècnica que sigui exigida per 

6. DURADA DE LA XARXA 

el present Acord serà el dia en què es formalitzi la darrera 
signatura del present document (en endavant, Data efectiva).  

a la finalització de la 
darrera de les actuacions previstes en el Programa  fins que s'hagin efectuat 
tots els informes i pagaments previstos, fins que s'hagin complert totes les obligacions 
amb l'Administració i fins que hagi transcorregut el termini de prescripció que preveuen 
els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en 

 i, en tot cas, ha 
de continuar vigent després de la data de la seva extinció tot allò compromès en les 
clàusules de confidencialitat, divulgació, propietat i explotació de resultats. 

7. DRETS I OBLIGACIONS DELS MEMBRES

a) Prendre part al Programa 
de les activitats; 
b) Participar en els òrgans de govern en la forma prevista en aquest Acord; 
c) Rebre la informació pertinent relativa al desenvolupament del P

atès a les demandes 
presentades. 

T

a) Participar de manera diligent en el desenvolupament de les activitats de la Xarxa; 
b) Desenvolupar lació 
aplicable i els seus propis estàndards i procediments; 
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c
i de indicadors ; 
d) Notifica
pogués afectar les activitats que aquesta desenvolupa. 

8. ÒRGANS DE GOVERNANÇA

L'estructura organitzativa de la Xarxa comprèn els següents òrgans de govern encarregats 
de la gestió: 

- Entitat Coordinadora, Coordinador i Promotor de la Xarxa 
- Equip de gestió 
- Comitè de Direcció 
- Assemblea General 
- Consell Assessor 

Entitat Coordinadora 

Serà l'entitat legal sol·licitant de l'ajut, representant de la Xarxa i interlocutora davant 
l'Adminis

- Canalitzarà la relació amb els participants durant l'execució del Programa 
mb l'Administració i presentarà en temps i forma a l'organisme 

finançador la documentació justificativa de la realització del Programa 
encarregant-se, a més, de presentar aquells altres informes i altres documents que 
puguin ser requerits pel Administració en relació a l'ajut concedit. 

- Tota comunicació de caràcter general amb l'Administració s'efectuarà a través de 

- Transmetrà a les parts, en forma i termini i de manera fefaent, qualsevol informació, 
notificació o requeriment remès per l'Administració en relació amb l'ajuda concedida.  

- Supervisarà el progrés del Programa 
o el fixat per comú acord de les parts. 

- S'encarregarà, a través del Coordinador de la Xarxa, de la convocatòria de les reunions 

- Totes aquelles altres funcions que la Llei General de Subvencions atorga a les entitats 
representants d'agrupacions sense personalitat jurídica beneficiàries d'ajuts. 

- Els signants acorden que l'Entitat Coordinadora, i el seu representant legal, representi 
a la Xarxa només als efectes del compliment de les obligacions davant l'Administració, 
i d'acord amb les previsions contingudes en l'article 11.3 i concordants de la Llei 
General de Subvencions. 

- 

activitats del programa. 

Entitat Coordinadora contractarà un promotor/a, per tal de donar suport al 
desenvolupament de les tasques descrites a la base 5 de la convocatòria, en cooperació 
amb les respectives entitats titulars. El promotor/a de la Xarxa tindrà principalment les 
funcions següents: 
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- Identificació de resultats de recerca amb potencial de transferència. 
- Confecció de la cartera de productes i serveis susceptibles de ser valoritzats. 
- Assessorament en el procés de valorització i transferència. 
- Estudis de mercat i activitats que permetin conèixer el potencial de comercialització 

de la tecnologia o coneixement. 
- Estudis de patentabilitat. 
- Formació específica lligada directament a activitats concretes del programa de 

valorització i transferència. 
- Suport a aquelles activitats que permetin augmentar significativament el nivell de

maduresa tecnològica (TRL) i el nivell de maduresa social (SRL) de les tecnologies o el
coneixement (descrites a l'apartat ).

- Pla de comercialització de la tecnologia o el coneixement i activitats que permetin 
validar amb dades reals el model de negoci. 

- Suport en l'elaboració de l'estructura financera i en la cerca d'inversors i socis, per a 
la creació d'empreses de base tecnològica (EBT). 

- Suport a la coordinació de projectes de valorització i transferència entre diferents 
entitats. 

- Altres actuacions que tinguin l'objectiu clar d'impulsar i donar suport a la 
transferència de coneixement com, per exemple, la comunicació i la divulgació dels 
productes i els serveis de la Xarxa. 

- Tasques d'organització per a la realització de les activitats. 
- Tasques de coordinació amb totes les Parts implicades quan qualsevol de les seves 

Parts. 

Comitè de Direcció 

El Comitè de Direcció de la Xarxa estarà format per almenys un representant de les 

Hospitals i Pacients). Es proposaran com a membres del Comitè de Direcció a la Entitat 
Coordinadora i a les entitats amb més participació en la xarxa i els llocs seran ocupats per 
persones amb perfil de transferència. Un 
dels membres del Comitè de Direcció serà seleccionat en Assemblea per a dur a terme la 
figura de mediació dav El Comitè de Direcció es reunirà 
almenys semestralment 

Programa per consens entre les Parts. Anualment es convidarà 
rà en les reunions sense dret de vot sobre les decisions. Les 

entitats adherides també podran considerar-se per a participar en el Comitè de Direcció 
de la Xarxa.  

En les reunions del Comitè de Direcció 
previstes dins  i es tractaran temes com els següents: 

- Programa 
, prèvia ; 

- Seguiment a la execució del Programa s, als objectius assolits i als 

- Aprovar les memòries justificatives de seguiment i final; 
- Modificacions en la composició dels membres de la Xarxa; 
- Gestió de conflictes i proposta de solució en ; 
- Gestió de conflictes sobre la propietat dels resultats. Proposta de solució; 
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- Altres relacionats amb el present Acord. 

Assemblea General 

L Assemblea General de la Xarxa es les Parts hi tenen representació i dret 
a participació. Estarà formada per delegats designats de cada entitat membre i de les 
entitats adherides a la Xarxa. 

uació i seguiment intern de la Xarxa. 
presidida pel Coordinador de la Xarxa. 

à a representants 
finançadora i altres entitats amb interès en el desenvolupament de la Xarxa. En aquestes 
reunions es tractaran els següents temes: 

- Avenç sobre el Programa 
- Previsió de futures activitats; 
- Informe de desviacions sobre el previst a la Memòria inicial del Programa 

- Recomanacions del Consell Assessor; 
- 

- Temes  proposats per qualsevol membre de la Xarxa; 
- Altres relacionats amb el present Acord. 

Consell Assessor 

Òrgan consultiu que serà designat i convocat amb una periodicitat anual pel Comitè de 
Direcció. La seva funció serà la de a i avaluar 

per tal de fer recomanacions sobre el Programa actuacions que 
maximitzin  Consell Assessor estarà 
format per representants de   català en 
Pediatria: Acadèmia (Universitats i Hospitals), Empresa (Empreses, Clústers), Societat 
(Associacions o representats dels pacients) i Govern (Agències reguladores). També es 
convidarà a persones referents del sector de la transferència en Salut internacional.  

9. GESTIÓ INTERNA

L'Entitat Coordinadora realitzarà la gestió interna de la Xarxa, per a la qual cosa disposarà 
del finançament corresponent. 

10. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL 

-how) i/o 
informació, en qualsevol format, tangible o intangible, així com dels drets de propietat 
intel·lectual/industrial, que siguin de la seva titularitat abans de la firma del present Acord 
i/o desevolupades de forma independentment del present Acord i, conseqüentment, no 

-se com una cessió o transferència de 
cap Dret de PI pertanyent a les Parts. En conseqüència, les Parts es comprometen a 
respectar els seus respectius drets de propietat sobre aquests Drets de PI en tot moment. 
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La titularitat dels drets de pr

Si una Part propietària d'un Resultat decidís no sol·licitar protecció per patent o registre, 
o no mantenir aquesta protecció, podrà oferir la transferència d'aquests drets o dels seus 
drets d'explotació a qualsevol altre Part participant que desitgi adquirir-los, sense 
perjudici dels eventuals drets que puguin ostentar els inventors que han participat a 

la Part interessada podrà obtenir la titularitat de la patent o registre, o dret d'explotació. 
Aquest acord es farà en condicions justes i raonables. 

Quan un Resultat hagi estat generat per diferents Parts de manera conjunta sobre els 
quals no sigui possible determinar les contribucions individuals de cadascuna de les parts, 
o quan no sigui possible separar tals Resultats conjunts a efectes de sol·licitar, obtenir o 
mantenir títols de propietat intel·lectual o industrial, les Parts han de tenir propietat 
conjunta sobre els esmentats resultats. 

de regular la proporció de titularitat de cada una de les Parts sobre els Resultats, així com 

majoritària en la titularitat serà responsable de la protecció, manteniment i defensa dels 
Drets de PI sobre els Resultats. Les Parts cotitulars cooperaran en tot el necessari per 
facilitar aquesta protecció, manteniment i defensa dels Drets de PI relatius als Resultats. 

seva quota d
cotitulars podrà explotar directament ni llicenciar el  Resultat conjunt i únicament el podrà 

En qualsevol cas, la prot
dels inventors o autors, incloent expressament el dret a ser esmentats com a tals en les 
sol·licituds dels corresponents títols de protecció. 

ts , drets de PI  o Coneixements 
preexistents 

projecte col·laboratiu.  

11. CONFIDENCIALITAT I PUBLICACIÓ DE RESULTATS

La Informació Confidencial serà tractada confidencialment per la Receptora, els seus 
empleats i col·laboradors, i no serà revelada, total o parcialment, sense el consentiment 

En particular, la Receptora adoptarà les mesures necessàries per evitar que tercers no 

Informació Confidencial a aquells dels seus empleats o col·laboradors que precisin 
-los idèntica o anàloga obligació 

de confidencialitat a la qual es recull en el present Acord. En general, la Receptora 
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utilitzarà, almenys, la mateixa diligència, pel que fa a la Informació Confidencial, que 
usaria per salvaguardar la seva pròpia informació confidencial. 

informació que: 
- Hagués estat publicada amb anterioritat a la data del present Acord; 
- Esdevingui de domini públic per causes diferents a la infracció de les condicions de 

confidencialitat del present Acord 
- 

sotmesa 
a obligació de confidencialitat; 

- La Receptora pugui acreditar que ha estat independentment desenvolupada per 
aquesta; 

- 

confidencialitat; o  
- Hagi de revelar- a ordre de naturalesa judicial o administrativa. 

possible a fi que aquesta pugui adoptar les accions que estimi oportunes. 

cord amb aquest Acord romandran en 
vigor no només mentre estigui en vigor el Acord, sinó mentre la Informació Confidencial 
sigui secreta i confidencial per un període il·limitat. 

àcter 
confidencial per les altres Parts. 

Quan una de les Parts vulgui utilitzar els Resultats parcials o finals, en part o en la seva 
totalitat, obtinguts de forma conjunta amb altres membres de la Xarxa,  per a la seva 
publicació com a article, conferènc
mitjançant un mètode de comunicació fefaent, la qual haurà de respondre per escrit en 
un termini màxim de trenta (30) dies, comunicant la seva autorització, reserva o 
disconformitat sobre la publicació dels resultats. Transcorregut aquest termini sense 
obtenir resposta, s'entendrà que el silenci és la tàcita autorització per a la seva difusió. La 

la capacitat de protecció i explotació del resultat concret o d'un altre tipus si el tingués. 
Les Parts hauran d'assolir un acord al respecte en el termini màxim de 2 mesos després 

proced
decisió dels tribunals competents. 

12. GESTIÓ DELS CONFLICTES D INTERESSOS

L -
seu desenvolupament, bé directe o indirectament. 

persona designada pel Comitè de Direcció a tal efecte. Aquesta persona actuarà com a

Comitè de Direcció, que serà el responsable de resoldre el conflicte. 
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13. PROTECCIÓ DE DADES

Les Parts tractaran de manera confidencial les dades de caràcter personal de les altres 

projecte, complint adequadament i en tot moment les disposicions contingudes a la Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets 

persones físiques en quant al tractament de dades personals i la lliure circulació 
tes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE i en qualsevol altres normes 

vigents o que en el futur puguin promulgar-se sobre la matèria. 

persones quines dades personals hagin de ser tractades i/o cedides, sempre amb 

tractar i/o cedir. 

Cada una de les Parts es compromet a tractar les dades de caràcter personal conforme a 
les instruccions de la Part que hagi proporcionat les dades de caràcter personal, a no 
aplicar-les ni utilitzar-les amb una finalitat diferent llevat el consentiment previ i exprés 
de la Part en qüestió.   

Així mateix, les Parts es comprometen a adoptar i aplicar les mesures tècniques i
organitzatives necessàries per garantir un nivell de seguretat que eviti la seva alteració, 
pèrdua, tractament o accés no autoritzat, t
naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estiguin exposades, conforme 

14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

El present Acord es regirà per la legislació espanyola i té naturalesa de document de 
Acord de Xarxa entre les Parts.  

Amb expressa renúncia a qualsevol altra jurisdicció que pogués correspondre a cadascuna 
de les Parts, qualsevol tipus de discrepància o disputa entre les Parts en relació al present
Acord, en connexió amb o resultant del present Acord que no pugui ser resolta 

tribunals de la ciutat de Barcelona. 

I EN PROVA DE CONFORMITAT, les Parts firmen digitalment el present Acord en la Data Efectiva. 

  



�������� �����

�

� ������������	�����������	��

���������������

� ����������	
����

����������������	�
�
������	���������������������

�

�

�

�

�

�����������������������������������������-�������������������O�

�

�

�

�

�

�

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT� �

����� � � � � �

�
�!��&��"�!!����"����� � � � � �

����	����

�

�

� �

46131297J EMILI 

BARGALLO 

(R:G62978689)

Firmado digitalmente por 

46131297J EMILI 

BARGALLO (R:G62978689) 

Fecha: 2023.01.11 

08:03:40 +01'00'





             
 

 Hub d’Innovació Pediàtrica 
Xarxes d’R+D+I 

 Pàgina 24 de 49 

ACORD DE XARXA D’R+D+I HUB D’INNOVACIÓ PEDIÀTRICA 
 
 
 
 
 

UNIVERSITAT DE BARCELONA 
 
 
 
 
 
 
_______________________________  
UB      
Joan Guàrdia Olmos      
Rector 
 
 
  

Signat digitalment per: 

Joan Guàrdia Olmos 

Rector 

 

 

Firmado digitalmente por 

46322931B JOAN GUARDIA 

(R: Q0818001J) 

Fecha: 2023.01.12 09:11:03 

+01'00'



�������� �����

�

� ���������������������������

�����	���������

� ����������	
����

����������������	�
�
������	���������������������

�

�

�

�

�

���������"�������&��������!-���������������&����

�

�

�

�

�

�

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN� �

��������� � � � �

7�����!�4� �!!F�D����� � � � � �

���������

�

�

� �

46114965B 

GABRIEL 

CAPELLA (R: 

G58863317)

Firmado digitalmente 

por 46114965B 

GABRIEL CAPELLA (R: 

G58863317) 

Fecha: 2023.01.11 

10:06:22 +01'00'



             

 

 
ACORD DE XARXA D’R+D+I HUB D’INNOVACIÓ PEDIÀTRICA 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 

 

 

 

 

 

_______________________________  

UAB      

M. Rosa Sebastián Pérez      

Vicerectora d’Innovació, Transferència i Emprenedoria 

Signat digitalment per:  
 
Rosa Maria Sebastián Pérez  
Vicerectora d’Innovació, Transferència i Emprenedoria 

ucc

Fecha: 

2023.01.11 

10:03:39 

+01'00'



�������� �����

�

� ���������������������������

�����	���������

� ����������	
����

����������������	�
�
������	���������������������

�

�

�

�

�

�����������������	�������&�����&��!�����������������

�

�

�

�

�

�

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN� � � � � �

�&��� � � � � �

2�)�4��!�	��	A������C������� � � � � �

7������

�

�

� �

Digitally signed by Carles Esquerré Victorí - DNI 
39314899X (TCAT)
DN: C=ES, O=Fundació Institut d'Investigació en 
Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol, 
OID.2.5.4.97=VATES-G60805462, OU=Empleat 
públic de nivell mig, T=Gerent, SN=Esquerré 
Victorí - DNI 39314899X, G=Carles, 
SERIALNUMBER=IDCES-39314899X, CN=Carles 
Esquerré Victorí - DNI 39314899X (TCAT)
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023-01-12 10:12:33
Foxit PhantomPDF Version: 9.7.5

Carles 
Esquerré 

Victorí - DNI 
39314899X 

(TCAT)



            

Hub d’Innovació Pediàtrica

Xarxes d’R+D+I

Pàgina 28 de 50

ACORD DE XARXA D’R+D+I HUB D’INNOVACIÓ PEDIÀTRICA

FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA

_______________________________

IRB BARCELONA

Francesc Posas

Director

Francesc 

Posas - DNI 

77303568

Q (TCAT)

Digitally signed 

by Francesc Posas 

- DNI 77303568Q 

(TCAT) 

Date: 2023.01.11 

14:14:59 +01'00'



             

 

 Hub d’Innovació Pediàtrica 

Xarxes d’R+D+I 
 Pàgina 29 de 49 

ACORD DE XARXA D’R+D+I HUB D’INNOVACIÓ PEDIÀTRICA 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓ INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA 

 

 

 

 

 

_______________________________  

IBEC      

Josep Samitier Marti      

Director 

 

 

  

38424107P 

JOSEP SAMITIER 

(R: G64045719)

Firmado digitalmente por 38424107P JOSEP 

SAMITIER (R: G64045719) 

Nombre de reconocimiento (DN): 

2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0438/PUESTO 

1/90147/23122022134951, 

serialNumber=IDCES-38424107P, 

givenName=JOSEP, sn=SAMITIER MARTI, 

cn=38424107P JOSEP SAMITIER (R: G64045719), 

2.5.4.97=VATES-G64045719, o=FUNDACIO 

INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA, c=ES 

Fecha: 2022.12.29 11:45:04 +01'00'



Hub d’Innovació Pediàtrica 

Xarxes d’R+D+I 

Pàgina 30 de 49 

ACORD DE XARXA D’R+D+I HUB D’INNOVACIÓ PEDIÀTRICA 

FUNDACIÓ INSTITUT EN SALUT GLOBAL BARCELONA 

_______________________________ 

ISGLOBAL 

Gonzalo Vicente Lacambra 

Gerente

25445668D 

GONZALO 

VICENTE (R: 

G65341695)

Firmado 

digitalmente por 

25445668D 

GONZALO VICENTE 

(R: G65341695) 

Fecha: 2022.12.30 

14:53:12 +01'00'



            

Hub d’Innovació Pediàtrica

Xarxes d’R+D+I

Pàgina 31 de 49

ACORD DE XARXA D’R+D+I HUB D’INNOVACIÓ PEDIÀTRICA

FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

_______________________________

FIRHSCSP

Jordi Surrallés Calonge

Director Científic

39177023L 

JORDI 

SURRALLES (R: 

G60136934)

Firmado digitalmente 

por 39177023L JORDI 

SURRALLES (R: 

G60136934) 

Fecha: 2022.12.28 

12:09:44 +01'00'
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FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON - INSTITUT DE RECERCA

_______________________________

VHIR

Montserrat Giménez Prous

Gerent

37745593V 

MONTSERRAT 

GIMENEZ (R: 

G60594009)

Firmado digitalmente 

por 37745593V 

MONTSERRAT GIMENEZ 

(R: G60594009) 

Fecha: 2023.01.12 

14:33:54 +01'00'
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FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA RECERCA BIOMÈDICA (FCRB) 
 
 
 
 

 

 

_______________________________  

FCRB      
Elías Campo Güerri      

Director 

 

 

 

 

 

_______________________________  

FCRB      
Rosa Vilavella Gasull      

Gerent 

 

 

 

 

  

40908557K 

ELIAS GABRIEL 

CAMPO (R: 

G59319681)

Firmado digitalmente 

por 40908557K ELIAS 

GABRIEL CAMPO (R: 

G59319681) 

Fecha: 2023.01.13 

08:11:42 +01'00'

40287781S 

ROSA VILAVELLA 

(R: G59319681)

Firmado digitalmente por 

40287781S ROSA 

VILAVELLA (R: G59319681) 

Fecha: 2023.01.13 08:12:07 

+01'00'
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AGENCIA ESTATAL CONSELL SUPERIOR D’INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES M.P.

_______________________________

CSIC

José María Martell Berrocal

Vicepresident d’Investigació Científica i Tècnica

Firmado digitalmente por 01926565Q JOSE 

MARIA MARTELL (R: Q2818002D) 

Nombre de reconocimiento (DN): 

2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0381/PUESTO 

1/88796/04082022101840, 

serialNumber=IDCES-01926565Q, 

givenName=JOSE MARIA, sn=MARTELL 

BERROCAL, cn=01926565Q JOSE MARIA 

MARTELL (R: Q2818002D), 2.5.4.97=VATES-

Q2818002D, o=AGENCIA ESTATAL CONSEJO 

SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS, 

c=ES 

Fecha: 2023.01.05 12:03:18 +01'00'
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UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

_______________________________ 

URV 

Josep Pallarès Marzal
Rector 

78577939A 

JOSEP PALLARES 

(R: Q9350003A) 

2023.01.12 

13:53:43 +01'00'
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INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA PERE VIRGILI 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________  

IISPV      

Joan Josep Vendrell Ortega      

Director 

 

 

 

  

39663032S 

JUAN JOSE 

VENDRELL (R: 

G43814045)

Firmado digitalmente 

por 39663032S JUAN 

JOSE VENDRELL (R: 

G43814045) 

Fecha: 2023.01.10 

09:41:27 +01'00'
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42829074S 

JOSE MARIA 

CABRERA (R: 

G63749162)

Firmado digitalmente 

por 42829074S JOSE 

MARIA CABRERA (R: 

G63749162) 

Fecha: 2023.01.11 

10:29:59 +01'00'
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52395677K 

SONIA 

AMOROS (R: 

G58022849)

Firmado digitalmente 

por 52395677K SONIA 

AMOROS (R: 

G58022849) 

Fecha: 2023.01.11 

14:03:03 +01'00'

Date: 

2023.01.11 

14:13:46 

+01'00'
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ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE - LEITAT

_______________________________

LEITAT

Joan Parra Farré

Vicepresident/CEO

35103615A 

JOAN PARRA 

(R: 

G08360232)

Firmado digitalmente 

por 35103615A JOAN 

PARRA (R: 

G08360232) 

Fecha: 2023.01.11 

13:51:44 +01'00'
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UNIVERSITAT POMPEU FABRA 

 

 

 

 

 

 

_______________________________  

UPF      

Sra. Eulàlia de Nadal Clanchet 

Vicerectora de Transferència del Coneixement 

P.D. Rector, Resolució de 31 de Maig de 2021 

 

 

  

EULALIA DE 

NADAL 

CLANCHET - DNI 

46123827H 

(TCAT)

Digitally signed by 

EULALIA DE NADAL 

CLANCHET - DNI 

46123827H (TCAT) 

Date: 2023.01.12 

09:20:01 +01'00'
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FUNDACIÓ PER A LA DOCÈNCIA I RECERCA BIOMÈDICA I SOCIAL MÚTUA TERRASSA 

 

 

 

 

 

 

_______________________________  

FUNDACIÓ MUTUA TERRASSA      

Esteve Picola Coromina    

Apoderat 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________  

FUNDACIÓ MUTUA TERRASSA      

David Dalmau Juanola    

Director 

 

  

33864070C 

DAVID DALMAU 

(C:G62331673)

Firmado digitalmente por 

33864070C DAVID DALMAU 

(C:G62331673) 

Fecha: 2023.01.10 16:37:07 

+01'00'

77905486R 

ESTEVE 

PICOLA (R: 

G62331673)

Firmado digitalmente 

por 77905486R 

ESTEVE PICOLA (R: 

G62331673) 

Fecha: 2023.01.11 

11:49:00 +01'00'
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FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ PARC TAULÍ 

 

 

 

 

 

 

_______________________________  

I3PT      

Lluís Blanch Torra        

Representant Legal 

 

 

  

BLANCH 

TORRA 

LLUIS - 

39027206R

Firmado 

digitalmente por 

BLANCH TORRA 

LLUIS - 39027206R 

Fecha: 2023.01.10 

12:19:19 +01'00'
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FUNDACIÓ INSTITUT DE CIÈNCIES FOTÒNIQUES 

 

 

 

 

 

 

_______________________________  

ICFO      

Lluís Torner Sabata       

Director 

 

 

  

Digitally signed by 

77731804S LLUIS 

TORNER (R: 

G62819537) 

Date: 2023.01.09 

19:20:17 +01'00'
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FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA

_______________________________

IDIBGI

Marga Nadal  

Directora

MARGARITA 
NADAL SÀNCHEZ 
- DNI 46332587F 
(TCAT)

Firmado digitalmente 
por MARGARITA 
NADAL SÀNCHEZ - DNI 
46332587F (TCAT) 
Fecha: 2023.01.03 
10:01:25 +01'00'



              
 

  Hub d’Innovació Pediàtrica 
Xarxes d’R+D+I 

  Pàgina 44 de 49 

 
 

ACORD DE XARXA D’R+D+I HUB D’INNOVACIÓ PEDIÀTRICA 
 
 
 
 
 

FUNDACIÓ EURECAT 
 
 
 
 
 
 
_______________________________   
EURECAT           
Xavier López Luján           
Director General Corporatiu i d’Operacions 
 
 
   

46329553D 

JAVIER LOPEZ 

(R: G66210345)

Firmado digitalmente 

por 46329553D JAVIER 

LOPEZ (R: G66210345) 

Fecha: 2023.01.10 

08:06:50 +01'00'



�������� �����

�

� ���������������������������

�����	���������

� ����������	
����

�

����������������	�
�
������	���������������������

�

�

�

�

/012340565�;2��820;6��

�

�

�

�

�

�

�

�

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN� �

/012340565�;2��820;6� � � � � �

>!"��D���E��&�!!�	�� � � � � �

C������������������������I���	9��B�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Firmado digitalmente 

por Olga Martin Belloso 

- DNI 16528057G (TCAT) 

Fecha: 2023.01.11 

09:52:56 +01'00'
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46609098N 

ANNA FONT (R: 

Q5850006G)

Firmado digitalmente 

por 46609098N ANNA 

FONT (R: Q5850006G) 

Fecha: 2023.01.11 

11:41:42 +01'00'
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Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras 

 

 

 

 

 

 

_______________________________  

IJC 

Manel Esteller Badosa      

Director  

  

MANEL 

ESTELLER 

BADOSA - DNI 

52194384R

Firmado digitalmente 

por MANEL ESTELLER 

BADOSA - DNI 

52194384R 

Fecha: 2023.01.09 

15:12:26 +01'00'
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Fundació Institut Universitari de Recerca en Atenció Primària Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol) 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________  
IDIAPJGOL   
Josep Basora Gallisà      
Director  
  

39858326Q 

JOSEP 

BASORA (R: 

G60954104)

Firmado digitalmente 

por 39858326Q JOSEP 

BASORA (R: 

G60954104) 

Fecha: 2023.01.09 

14:51:35 +01'00'
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XAVIER 
VERDAGUER 
FARNÓS - DNI 
46619029F (SIG)

Firmado digitalmente 
por XAVIER 
VERDAGUER FARNÓS 
- DNI 46619029F (SIG) 
Fecha: 2023.01.09 
16:09:21 +01'00'


