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ACORD D’AGRUPACIÓ I COL·LABORACIÓ DE LES ENTITATS PARTICIPANTS EN LA 

XARXA XARSMART 

 

Per a la formació de la Xarxa XARSMART: Programa de Valorització i Transferència dels resultats de la 

recerca al mercat de medicina personalitzada, dades en salut, plataformes i economia del coneixement 

 

 

REUNITS 

 

D’una part, Gabriel Capellà Munar, major d’edat, amb DNI 46114965B, i actuant en nom i 

representació de l’Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (d’ara en endavant, el “Entitat 

Coordinadora” o “IDIBELL”), amb CIF G58863317, i domicili social a L’Hospitalet de Llobregat 

(08908), Gran Via de l’Hospitalet 199-203, 3a.planta, en la seva condició de Director General. 

 

D’una altra part, el Dr. Joan Guàrdia Olmos, Rector Magnífic de la Universitat de Barcelona (d’ara 

en endavant, “UB”), en virtut del nomenament per Decret 154/2020, de 29 de desembre (DOGC núm. 

8307, de 31 de desembre), com a representant legal d’aquesta institució, amb domiciliació a Gran Via 

de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona, en virtut de les competències que estan previstes en 

l’Estatut de la Universitat de Barcelona aprovat per Decret 246/2003, de 8 d’octubre (DOGC núm. 

3993, de 22 d’octubre). 

 

D’una altra part, José Jerónimo Navas Palacios, i actuant en nom i representació de l’Institut de 

Recerca i Innovació en ciències de la Vida i de la Salut a la Catalunya Central (d’ara en endavant, 

“IRIS-CC”) amb CIF G09998055, i domicili social a Carretera de Roda, 70, 08500 Vic en la seva 

condició de Director. 

 

D’una altra part, Dr. Manuel Álvarez del Castillo, i actuant en nom i representació del Consorci 

Sanitari Integral (d’ara en endavant, “CSI”) amb CIF Q-5856254-G, i domicili social a en la Av. Josep 

Molins, 29-41, de L’Hospitalet de Llobregat (08906) en la seva condició de de Director General i 

representant legal.  

 

D’una altra part, Xavier López Luján, major d’edat, amb DNI 46329553D, i actuant en nom i 

representació de la Fundació Eurecat (d’ara en endavant, “EURECAT”) amb CIF G66210345, i 

domicili social a Av. Universitat Autònoma, 23, 08290 Cerdanyola del Vallès,  en la seva condició de 

Director General Corporatiu i d’Operacions. 

 

D’una altra part, Josep Basora i Gallisà, i actuant en nom i representació de la Fundació Institut 

Universitari per a la recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (d’ara en endavant, 

“IDIAPJGol”) amb CIF G-60954104, i domicili social a Gran Via de Les Corts Catalanes 587 àtic, 08007 

Barcelona en la seva condició de Director. 

 

D’una altra part, Marga Nadal Sánchez amb DNI 46332587F, i actuant en nom i representació de 

l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (d’ara en endavant, “IDIBGI”) amb 

CIF G17432592, i domicili social al Carrer Dr. Castany s/n, Edifici M2, Parc Hospitalari Martí i Julià, 

17190 Salt, Girona, en la seva condició de Directora. 
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D’una altra part, el Sr. Joan Vendrell Ortega, i actuant en nom i representació de l’Institut 

d'Investigació Sanitària Pere Virgili (d’ara en endavant, “IISPV”) amb CIF G43814045, i domicili 

social al c/Escorxador, s/n en la seva condició de director. 

 

D’una altra part, Diego Arango Del Corro, i actuant en nom i representació de l’Institut de Recerca 

Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré (d’ara en endavant, “IRBLleida”) amb CIF G25314394, i 

domicili social a Lleida, Av. Alcalde Rovira Roure, 80, 25198 en la seva condició de director. 

 

D’una altra part, Jordi Surrallés Calonge, i actuant en nom i representació de la FundacióInstitut de 

Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (d’ara en endavant, “FIRHSCSP”) amb CIF 

G60136934, i domicili social a C. Sant Quintí 77-79, 08041 Barcelona, en la seva condició de Director 

Científic, en virtut de l’escriptura d’apoderament atorgada en data 29 de juliol de 2022, davant el 

notari de Barcelona, el Sr. Joan Carles Ollé Favaró, amb el número 3.219 del seu protocol. 

 

D’una altra part, Emili Bargalló Angerri, i actuant en nom i representació de FUNDACIÓ PRIVADA 

PER A LA RECERCA I LA DOCÈNCIA SANT JOAN DE DÉU (d’ara en endavant, “FSJD”) amb 

CIF G62978689, i domicili social a Calle Santa Rosa, número 39, 08950, en la seva condició de Director. 

 

Les parts intervinents (d’ara en endavant, es denominaran conjuntament les “Parts” i individualment 

com la “Part”) es reconeixen recíprocament la capacitat en la que respectivament intervenen per a 

subscriure el present Acord de col·laboració i de mutu i comú acord:  

 

EXPOSEN 

 

I. Que amb data 2 de juny de 2022 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

la Resolució REU/1672/2022, de 31 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels 

ajuts per a xarxes d'R+D+I per dur a terme programes de valorització i transferència dels 

resultats de la recerca. 

 

II. Que posteriorment, amb data 8 de juny de 2022 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat 

de Catalunya la Resolució REU/1728/2022, de 2 de juny, per la qual s'obre la convocatòria 

dels ajuts per a xarxes d'R+D+I per dur a terme programes de valorització i transferència dels 

resultats de la recerca per a l'any 2021 (ref. BDNS 631006). 

 

III. Que en el marc de la convocatòria, les Parts han presentat una proposta per a la formació de 

la Xarxa XARSMART: Programa de Valorització i Transferència dels resultats de la recerca 

al mercat de medicina personalitzada, dades en salut, plataformes i economia del 

coneixement (en endavant, la “Xarxa”) per dur a terme programes de valorització i 

transferència dels resultats de la recerca. 

 

IV. Que d’acord amb la resolució de concessió d’ajuts de 13 de desembre de 2022 l’esmentada 

subvenció per a la realització d’aquest programa ha estat aprovada segons consta a l’Annex 

I.  

 

V. Que el passat 31 de Maig es va fer la reunió constituent de l’IRIS-CC, Fundació Privada que 

governa, dirigeix i gestiona l’Institut de Recerca i Innovació en Ciències de la Vida i de la 

Salut a la Catalunya Central i és el resultat d’una aliança estratègica entre 14 institucions 

acadèmiques i sanitàries de la Catalunya Central i la seva àrea d’influència, la Fundació 
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Universitària Balmes, Fundació Privada Elisava, Fundació d’Estudis Superiors en Ciències 

de la Salut, Fundació Universitària Bages, Fundació Althaia, Institut Català de la Salut a la 

Catalunya Central, Fundació Consorci Hospitalari de Vic, Fundació Hospital de la Santa 

Creu, Fundació Hospital d’Olot Comarcal de la Garrotxa, Fundació Sant Andreu Salut, 

Fundació Osonament, Fundació Hospital de Campdevànol, EBA-Vic Sud i Fundació 

Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. A partir d’aquesta data, l’IRIS-CC centralitza tota la 

recerca i innovació relacionada amb l’àmbit de Ciències de la Vida i de la Salut. 

 

VI. Que de conformitat amb la clàusula anterior, IRIS-CC subscriu el present Acord de col·laboració 

en representació de la Fundació Althaia (Althaia) i la Fundació Universitaria Bages (FUB).  

 

VII. Que de conformitat amb els articles 11.2 i 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 

de Subvencions, (i) la condició de beneficiari es pot estendre als membres associats del 

beneficiari que es comprometin a efectuar la totalitat o una part de les activitats que 

fonamenten la concessió de la subvenció en nom i per compte del primer, o bé a (ii) les 

agrupacions de persones jurídiques, públiques o privades, que, tot i que no tinguin 

personalitat jurídica, puguin portar a terme els projectes, les activitats o els comportaments 

o bé estiguin en la situació que motiva la concessió de la subvenció.  

 

VIII. Que, en el sentit anterior, les agrupacions de persones jurídiques sense personalitat jurídica 

han de presentar un document de formalització de l’acord entre aquestes per a la realització 

conjunta de l’activitat subvencionada, amb els compromisos assumits per cada entitat, en el 

qual ha de constar, així mateix, la designació d’una persona representant o apoderada única 

de l’agrupació, que actua com a interlocutora amb l’Administració, i que ha de comptar amb 

poders suficients per sol·licitar, gestionar i percebre les subvencions corresponents i per 

complir les obligacions que com a beneficiària corresponen a l’agrupació. 

 

IX. Que, en conseqüència, es vol establir un acord marc que reguli la participació i els 

compromisos que adquirirà cada Part per a la realització d’aquest Programa. 

 

X. Que, addicionalment, les Parts accepten que l’Entitat Coordinadora assumeix la direcció i 

coordinació del Programa, així com la representació de l’Agrupació davant l’Administració.  

 

Per tot l’exposat, les Parts acorden formalitzar el present Acord de col·laboració (d’ara endavant, 

l’“Acord”) conforme a les següents: 

 

CLÀUSULES 

 

1. Definicions 

 

1.1. Per a la interpretació de l’Acord s’atendrà a les següents definicions: 

 

1.1.1. “Acord” significa el present Acord de col·laboració que les Parts subscriuen per establir els 

drets i obligacions de les Parts relatius la formació i gestió de la Xarxa. 

 

1.1.2. “Administració” significa la Generalitat de Catalunya, i, en particular, l’Agència de Gestió 

d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) o qualsevol dels òrgans, departaments, organismes o 

agències que puguin succeir-li en la gestió de la Subvenció. 
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1.1.3. “Agrupació” significa l’agrupació sense personalitat jurídica que es constitueix per les Parts, 

en virtut de la signatura del present Acord, per a la formació i gestió de la Xarxa, conforme el previst 

en l’article 11.3, paràgraf segon, de la Llei 38/2003 i la Base 2.5 de la Resolució REU/1672/2022, de 31 

de maig. 

 

1.1.4. “Coneixements Preexistents” significa tots els coneixements, informació i dades, així com 

els Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial que (i) estiguin en poder de les Parts amb anterioritat 

a aquest o que s’adquireixin paral·lelament a l’activitat de la Xarxa; i (ii) s’aportin per les Parts per 

l’activitat de la Xarxa. 

 

1.1.5. “Entitat Coordinadora” significa la Part especificada com a tal en el present Acord que, a 

més de les seves obligacions com a Part, està obligada a exercir en nom de l’Agrupació determinades 

tasques de direcció, coordinació i representació de l’Agrupació referides a l’article 11.3, paràgraf 

segon, de la Llei 38/2003, així com les expressament indicades al present Acord. 

 

1.1.6. “Divulgació” significa la divulgació dels Resultats mitjançant qualsevol forma diferent de la 

publicació derivada de les formalitats de protecció dels Resultats, així com qualsevol acte de 

Divulgació de les activitats de la Xarxa. 

 

1.1.7. “Drets d’Accés” significa les llicències i drets d’ús sobre els Coneixements preexistents que, 

si escau, les Parts s’atorgaran en virtut del present Acord. 

 

1.1.8. “Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial” significa tots els drets susceptibles de 

protecció legal dels Resultats, entre els quals s’inclouen amb caràcter no limitatiu les patents, models 

d’utilitat, dissenys industrials; les marques nacionals, comunitàries i internacionals; els noms 

comercials i logotips; els noms de domini; els drets de propietat intel·lectual tals com els drets d’autor; 

els secrets industrials o comercials i know-how; els drets sobre Programari, websites i bases de dades. 

 

1.1.9. “Explotació” significa la utilització directa o indirecta dels Resultats en altres activitats de 

recerca derivades de la Xarxa o per a la creació, el desenvolupament i la comercialització d’un 

producte, procediment o servei. 

 

1.1.10. “Informació Confidencial” significa tota informació intercanviada entre les Parts com a 

conseqüència de la Xarxa així com les dades i informació obtingudes i incloses als informes derivats 

de la Xarxa. A més, seran considerats Informació Confidencial els Coneixements Preexistents aportats 

per les Parts a la Xarxa així com els Resultats. 

 

1.1.11. “Material” significa qualsevol material proporcionat per una Part a una altra Part per al 

desenvolupament de la Xarxa. 

 

1.1.12. “Part” significa cadascuna de les Parts, en la seva condició d’entitat participant de 

l’Agrupació sol·licitant i beneficiària de la Subvenció. 

 

1.1.13. “Programa” significa el conjunt d’activitats a desenvolupar en el marc de la Xarxa. 

 

1.1.14.  “Resultats” significa tots els resultats, inclosos els coneixements, informació i dades que es 

generin com a conseqüència de l’execució de la Xarxa per qualsevol Part o Subcontractista, tant si 
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aquests es poguessin protegir o no, de qualsevol naturalesa i sota qualsevol forma de presentació i 

materialització, així com els Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial corresponents a aquests 

resultats. 

 

1.1.15. “Subcontracte” significa un contracte per a la prestació de serveis relacionats amb les tasques 

requerides per la Xarxa subscrit entre una Part i un o més Subcontractistes. 

 

1.1.16.  “Subcontractista” significa un tercer que duu a terme alguna o algunes de les tasques 

contingudes en la documentació tècnica-econòmica de la Xarxa conforme a un subcontracte amb una 

o més Parts. 

 

1.1.17. “Subvenció” significa la subvenció corresponent a la convocatòria dels ajuts per a xarxes 

d'R+D+I per dur a terme programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca. 

 

2. Objecte 

 

2.1. L’objecte del present Acord és constituir l’Agrupació i regular els drets, obligacions i les 

relacions entre les Parts per a la formació i gestió de la Xarxa. 

 

2.2. La Xarxa tindrà com a objecte la realització d’actuacions de suport a la valorització i la 

transferència de coneixement derivat de les activitats de recerca i innovació de les Parts, incloent de 

forma específica les següents: 

 

2.2.1. Identificació de resultats de la recerca amb potencial de transferència. 

2.2.2. Confecció de la cartera de productes i serveis susceptibles de ser valoritzats. 

2.2.3. Assessorament en el procés de valorització i transferència. 

2.2.4. Estudis de mercat i activitats que permetin conèixer el potencial de comercialització 

de la tecnologia o coneixement. 

2.2.5. Formació específica lligada directament a activitats concretes del programa de 

valorització i transferència. 

2.2.6. 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. 

2.2.7. 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). 

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

entitats. 

2.2.9. 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. 

2.2.10. Tasques d’organització per a la realització de les activitats. 

 

3.- Sol·licitud i acceptació de la Subvenció 

 

3.1. Les Parts acorden realitzar el Programa d’acord amb les condicions de la convocatòria i els 

termes de la memòria tècnica, pressupost, sol·licitud de la Subvenció i altres documents 

exigibles per a la formalització i presentació de la sol·licitud de concessió de la Subvenció, i 

declaren cadascú d’ells el ple coneixement i acceptació del seu contingut. 
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3.2. En cas que l’import o les condicions de la Subvenció previstos a la resolució de concessió 

diferissin de la sol·licitada, les Parts hauran d’acordar l’acceptació de la Subvenció, o bé, el 

desistiment de la Subvenció. L’acceptació formal de la Subvenció per part de l’Entitat 

Coordinadora en representació de l’Agrupació. 

 

4.- Execució del Programa 

 

4.1. L’Entitat Coordinadora actuarà com a entitat representant de l’Agrupació i serà responsable 

de la coordinació general del Programa i altres funcions previstes al present Acord.  

 

4.2. Totes les Parts que formen part de l’Agrupació tindran la condició de beneficiàries de la 

Subvenció i hauran de complir les seves obligacions com a tals segons el present Acord i la 

legislació aplicable. 

 

4.3. Totes les Parts declaren conèixer tots els documents de la proposta del Programa, sent 

aquesta documentació limitativa de l’abast dels drets i obligacions de les Parts quant a 

tasques i pressupost a executar.  

 

4.4. Una vegada concedida la Subvenció, les possibles sol·licituds de modificació de les 

condicions tècniques i econòmiques de la resolució de concessió seran presentades per 

l’Entitat Coordinadora davant l’Administració en representació de l’Agrupació, tals com 

modificacions al pressupost i justificació. 

 

4.5. Les modificacions de la Memòria i del Pressupost es consideraran incorporades al present 

Acord com a Annex II, una vegada acceptades per part de l’Administració. 

 

5.- Àmbit d’actuació i finalitats de la Xarxa 

 

Xarxa d'R+D+I multidisciplinària en l’àmbit de la Medicina de precisió amb una visió integradora 

amb l'aproximació triple, exposoma, fenoma i genoma entre les tecnologias digitals i la ciència de les 

dades per dur a terme programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca generat  

en smart Health, tecnologies digitals, productes sanitaris i solucions per la salut per impulsar la 

competitivitat del sector de la medicina (medtech), en eines reventives, pronòstic, diagnòstic, 

avaluació dels resultats, reclasificació de les malalties i teràpies individualitzades així com afavorir 

la localització de noves empreses relacionades amb les tecnologies mèdiques, la biomedicina, la 

indústria farmacèutica i de serveis i la reactivació dels sistemes productiu. 

 

Membres de la Xarxa 

 

5.1. Els Grups membres de la xarxa es relacionen a continuació, indicant al costat l’entitat a la 

qual pertanyen: 

 

INSTITUCIÓ NOM DEL GRUP IP CODI SGR 

IDIBELL NEFROLOGIA I TRASPLANTAMENT RENAL  Josep Maria Cruzado 
Garrit 

2017SGR00189 

IDIBELL Diagnóstico por la Imagen y Medicina 
Nuclear 

Nahum Calvo Malvar - 
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IDIBELL Cancer prevention Victor Raul Moreno 
Aguado 

2017SGR723 

IDIBELL Stem Cell Potency Group Angel Raya 
Chamorro 

2017SGR899 

IDIBELL Stem Cell Aging Carolina Florian - 

IDIBELL Grup BIOHEART  Josep Comin Colet   - 
IDIBELL  Psychooncology and Digital Health 

(PSODIG) 
Cristian Ochoa 
Arnedo  

- 

IDIBELL Psiconeurobiologia dels Trastorns de la 
Conducta Alimentària i Conductes 
Addictives 

Susana Jiménez 
Murcia 

2017SGR1247 

IDIBELL Laboratori de Malalties 
Neurometabòliques 

Aurora Pujol Onofre 2017SGR1206 

IDIBELL Stem Cell and Neurodegeneration Antonella Consiglio 2017SGR899 

UB Neurofarmacologia i Dolor (NEUFARDOL) Francisco Ciruela 2017SGR1604 

IDIBELL Patología y Terapéutica Odontológica y 
Maxilofacial 

Eduard Valmaseda 
Rui Figueiredo  

- 

IISPV Diabetes and metabolic associated 
disease research group 

Sonia Fernandez 
Veledo // Joan 
Vendrell Ortega 

2017SGR01440 

IISPV Inflamatory bowel diseases research 
group 

Carolina Serena 
Perelló 

- 

IISPV Neurociència clínica i Epidemiològica Jordi Júlvez Calvo - 

IISPV Retiprogram ophthalmology research 
group 

Pere Romero Aroca 2017SGR356 

IISPV Grup de recerca nutrició, alimentació, 
creixement i salut mental 

Jordi Salas-Salvadó 2017SGR691 

IISPV Sepsis, inflamació i seguretat del pacient 
crític 

Maria Bodí Saera // 
Alejandro Rodriguez 
Oviedo 

2017SGR00127 

IISPV Metabolomics interdisciplinary lab Maria Vinaixa 2017SGR01119 

IISPV Genètica i ambient en psiquiatria Elisabet Viella 
Cuadrada 

2017SGR444 

FUB 
(IRIS-CC) 

Grup de Recerca en Innovació 
Transformativa i Simulació (GRITS) 

Carlota Riera Claret  2021SGR01593  

ALTHAIA 
(IRIS-CC) 

Grup d’innovació digital Althaia Pere Guerrero Obis  - 

CSI Grup de Recerca en Risc Vascular del 
Consorci Sanitari Integral 

Pedro Armario 
García 

2017SGR00432  

EURECAT Unitat de Digital Health Felip Miralles 
Barrachina 

- 

IDIAP Grup d’innovació en Atenció Primària i 
Comunitària (GRInnAPiC) 

Josep Basora  - 

IDIBGI Neurodegeneració i Neuroinflamació Lluís Ramió i 
Torrentà   

2017SGR01444 

FIRHSCSP Unitat de Salut Digital Mar Gomis-Pastor - 

SJD Tecnologies de la Salut i Innovació Jaume Pérez 
Payarols 

- 
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SJD Patient Engagement in Research Begonya Nafria  - 

IRB LLEIDA +Pec Proteomics Research Group Aida Serra Maqueda 
// Xavier Gallart-
Palau 

SGR2021: 
9015-

818954/2022 
 

6.- Estructura organitzativa del Programa 

 

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

gestió:  

 

- Entitat Coordinadora, Director i Promotor de la Xarxa 

- Comitè de Direcció 

- Assemblea General 

- Industry Board 

 

Entitat Coordinadora 

 

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

l'Administració. L’Entitat Coordinadora nomenarà un Director de la Xarxa, per a la seva 

representació. En concret, l’Entitat Coordinadora exercirà les següents funcions: 

 

- Canalitzarà la relació amb els participants durant l'execució del Programa d’actuacions i 

amb l'Administració i presentarà en temps i forma a l'organisme finançador la 

documentació justificativa de la realització del Programa d’ actuacions; 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 l’Entitat 

Coordinadora. 

- 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 d’actuacions d'acord amb el pla de treball previst o 

el fixat per comú acord de les parts. 

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

l’Assemblea General i de l'elaboració i remissió de les actes. 

- 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. 

- L’Entitat Coordinadora serà la única responsable econòmica davant l’Administració i 

s’encarregarà de presentar les justificacions tècniques i financeres de totes les activitats del 

programa. 

 

L’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. 

- 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 Definicions d’aquest Acord). 

- 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 taques 

amunt esmentades siguin d’interès o afectin als interessos de qualsevol de les Parts. 

 

Comitè de Direcció 

 

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

tipologies d’entitats membres de la Xarxa (Universitats, Centres d’R+D+I, Hospitals i Centres 

Tecnològics). 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. S’aprovarà la composició a l’Assemblea General. Un dels membres del 

Comitè de Direcció serà seleccionat en Assemblea per a dur a terme la figura de mediació 

davant la gestió d’un conflicte. El Comitè de Direcció es reunirà almenys semestralment on es 

prendran les decisions necessàries per a l’avenç de l’execució del Programa d’actuacions per 

consens entre les Parts. Anualment es convidarà a l’AGAUR, que participarà 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 es farà seguiment a l’execució de les activitats previstes 

dins el Programa d’actuacions i es tractaran temes com els següents: 

- Revisar l’estratègia de la Xarxa i realitzar les modificacions pertinents al Programa 

d’actuacions, prèvia autorització de l’AGAUR; 

- Seguiment a la execució del Programa d’actuacions, als objectius assolits i als indicadors 

d’activitat; 

- Aprovar les memòries justificatives de seguiment i final; 

- Canvis de partida  en l’assignació pressupostària; 

- Modificacions en la composició dels membres de la Xarxa; 

- Gestió de conflictes i proposta de solució en la interpretació de l'Acord d’agrupació; 

- 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 és l’òrgan on totes 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. Qualsevol dels membres podrà proposar la presència d’un membre 

extern de reconeguda experiència en l’àmbit d’actuació si es considera que pot afegir valor a 

l’avaluació i seguiment intern de la Xarxa. L’assemblea general estarà presidida pel Director 

de la Xarxa. 

 

L’assemblea es reunirà almenys un cop l’any i es convidarà a representants de l’entitat 

finançadora i altres entitats amb interès en el desenvolupament de la Xarxa. En aquestes 

reunions es tractaran els següents temes: 

- Avenç sobre el Programa d’actuacions; 

- Previsió de futures activitats; 

- Informe de desviacions sobre el previst a la Memòria inicial del Programa d’Actuacions; 

- Recomanacions del Consell Assessor; 

- Informe de resultats, impacte i seguiment d’indicadors; 

- Temes d’interès proposats per qualsevol membre de la Xarxa; 

- Altres relacionats amb el present Acord. 

 

Industry Board 

 

Òrgan consultiu que serà designat per l’Entitat Coordinadora i addicionalment a les seves 

funcions d’assessorament als projectes dels membres de la Xarxa, serà convocat amb una 

periodicitat anual pel Comitè de Direcció. La seva funció serà la de assessorar sobre l’estratègia 

de la Xarxa i avaluar l’activitat de la Xarxa per tal de fer recomanacions sobre el Programa 

d’actuacions que maximitzin la capacitat de transferència i l’impacte de la Xarxa. 

 

7.- Entitat Coordinadora i coordinació entre les Parts. 

 

L’Entitat Coordinadora es compromet, enfront a les altres Parts, a: 

 

7.1. Coordinar i aportar la documentació justificativa (tècnica i econòmica) de la realització del 

Programa davant l’Administració, sense perjudici dels drets i obligacions derivats de la 

condició de beneficiaris que tenen les Parts. 

 

7.2. Presentar dins del termini i en la forma pertinent la documentació i/o informació que 

correspongui davant l’Administració que, si escau, hagi de presentar-se al llarg del període 

de vigència del Programa. 

 

7.3. Informar a les Parts de qualsevol informació que li transmeti l’Administració, així com 

qualsevol altra que conegui i que pugui afectar a la realització del Programa. 

 

7.4. Actuar d’intermediari entre l’Agrupació i l’Administració. 

 

Cada Part es compromet, davant de l’Entitat Coordinadora, a: 
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7.5. Complir amb les obligacions del Programa i d’aquest Acord. 

 

7.6. Preparar i lliurar a l’Entitat Coordinadora, en un període de com a mínim deu (10) dies 

hàbils abans del període establert de justificació per part de l’Administració, tots els 

informes o documents que es puguin requerir en relació amb la justificació a l’Administració 

de la realització del Programa o de l’aplicació dels fons de la Subvenció.  

 

7.7. Les Parts proporcionaran a l’Entitat Coordinadora i, en el seu cas, l’Administració, la 

informació que els hi sigui raonablement requerida per a verificar l’exactitud i veracitat de 

les dades objecte. 

 

7.8. Notificar sense demora a l’Entitat Coordinadora qualsevol informació relacionada amb el 

Programa, especialment els canvis que puguin afectar de forma substancial al seu normal 

desenvolupament. 

 

Cada Part es compromet, enfront de les altres Parts, a: 

 

7.9. Realitzar a temps les seves tasques assignades al pla de treball del Programa, i facilitar les 

informacions i l’accés als Resultats a les altres Parts, en la mesura en que siguin necessaris 

per a l’execució de les activitats del Programa prèviament acordades i, en tot cas, quan així 

s’hagi acordat pel Comitè de Direcció. 

 

7.10. Notificar a l’Entitat Coordinadora, per a que aquesta notifiqui a les altres Parts qualsevol 

retard en la seva execució del pla de treball del Programa o incidència que pugui afectar a 

les tasques a realitzar per a la resta de Parts. 

 

7.11. Informar a les altres Parts de qualsevol informació externa que els hi pugui interessar per a 

la realització del Programa. 

 

7.12. Complir amb totes les obligacions legals lligades a la condició d’entitat beneficiària d’ajuts 

públics, amb les condicions pròpies de la convocatòria i amb les condicions tècnic-

econòmiques específiques de la Subvenció concedida. 

 

8.- Resolució de conflictes d’interès 

 

8.1. Els membres de la Xarxa i, per tant, les Parts d’aquest Acord, poden ser susceptibles de 

trobar‐se en situacions de conflicte d’interès, bé directe o indirecte. La Part en situació de 

conflicte d’interès haurà de: 

8.1.1 Comunicar per escrit la situació de conflicte a l’Entitat Coordinadora de la 

Xarxa;  

8.1.2 Abstenir‐se de votar l’acord en el qual detecta l’indicat conflicte d’interès. 

 

8.2. Qualsevol dels òrgans de govern de la Xarxa podran identificar la situació de conflicte 

d’interès i comunicar‐la a la Part implicada. 
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8.3. El protocol a seguir en cas de possibles conflictes d’interès quan dos o més grups proposen 

de forma individual a la Xarxa projectes que tenen per objectiu solventar la mateixa 

necessitat mèdica serà el següent: 

8.3.1. La persona Promotora de la Xarxa, que serà qui tindrà un contacte més 

directe amb els grups i els projectes, identificarà el potencial conflicte i ho 

posarà en coneixement de la resta de membres de l’equip de treball de 

l’Entitat Coordinadora, incloent el Director del Programa.  

8.3.2. Es notificarà als grups involucrats per informar-los del conflicte d’interès 

identificat i de les actuacions a desenvolupar per resoldre’l. 

8.3.3. Quan això sigui possible per les característiques del projecte i la 

compatibilitat del grup, es prioritzarà la col·laboració per tal que les Parts 

implicades desenvolupin conjuntament el projecte. 

8.3.4. En cas que no sigui possible, l’Entitat Coordinadora de la Xarxa analitzarà 

els resultats de l’avaluació dels projectes efectuada, així com el feedback de 

l’Industry Board, per determinar quin dels porjectes es prioritza. 

 

9.- Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial i Explotació dels Resultats  

 

9.1. Cada Part seguirà sent titular dels Coneixements Preexistents aportats al Programa. No s’entenen 

implícitament transferits a cap altre Part en virtut del present Acord, ni per llicència ni per cessió, 

cap dels Coneixements Preexistents. 

 

9.2. Cadascuna de les Parts serà propietària d’aquells coneixements, informació tècnica i dades que 

generi. 

 

9.3. En cas de coneixements, información técnica i dades generades conjuntamente entre dos o més 

Parts, aquestes firmaran un acord de cotitularitat en la que es regularà el règim de titularitat dels 

resultats. 

 

10.- Confidencialitat 

 

10.1. Les Parts es comprometen a utilitzar la Informació Confidencial rebuda única i 

exclusivament en relació a la finalitat per la que es revela i en qualsevol cas dins de l’àmbit de 

l’objecte del present Acord i només pels usos previstos en el mateix, i no podran utilitzar-la per 

a una altra finalitat ni revelar-la a tercers, ja siguin persones físiques o jurídiques, ni divulgar-la 

mitjançant la seva publicació en qualsevol mitjà de comunicació, o difosa de qualsevol altra 

forma, sense la prèvia autorització escrita de la Part reveladora de la Informació Confidencial. 

 

10.2. S’exceptuen de l’anterior els Subcontractistes, els qui podran accedir a la Informació 

Confidencial sempre que sigui estrictament necessari per exercir la tasca subcontractada i prèvia 

signatura d’un compromís de confidencialitat d’iguals característiques a l’establert en l’actual 

clàusula. No obstant això, la Part subcontractant serà responsable de qualsevol incompliment 

dels Subcontractistes. 

 

10.3. Una Part no infringirà el compromís de confidencialitat quan la Informació Confidencial: 

 

o Estigui en el seu poder amb anterioritat a la signatura d’aquest Acord i no l’hagi 

rebut de l’altra Part o d’un tercer subjecte a una obligació de confidencialitat. 
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o L’hagi rebut d’un tercer amb caràcter no confidencial, si la tercera part no està 

subjecte a una obligació de confidencialitat. 

 

o Si ja fos de domini públic en la signatura del present Acord, o amb posterioritat hagi 

passat a ser de domini públic per causes no imputables a la Part receptora. 

 

o Si es requereix per llei o per una autoritat competent.  

 

10.4. Les Parts es comprometen a retornar, immediatament, prèvia petició per escrit de la Part 

reveladora tota la Informació Confidencial de les altres Parts que estigui en el seu poder, signant 

declaració en aquest sentit, conforme no han retingut cap còpia ni cap arxiu. 

 

10.5. Les clàusules anteriors no seran interpretades en el sentit que constitueixi per la Part 

receptora de la Informació Confidencial la prohibició de dedicar-se en el futur a qualsevol altra 

activitat professional o de col·laboració similar a la del present Acord, excepte en el cas que 

aquesta nova activitat o col·laboració impliqués la utilització de la Informació Confidencial. 

 

10.6. Les obligacions de confidencialitat previstes en la present clàusula subsistiran a la terminació 

del present Acord mentre la Informació Confidencial sigui considerada com a secreta i 

confidencial pel seu titular. 

 

11.- Divulgació 

 

11.1. Quan una Part, incloent l’Entitat Coordinadora, desitgi utilitzar informació o coneixement 

de titularitat total o parcial d’una altra Part, per a la seva Divulgació, haurà de sol·licitar a l’altra 

Part per escrit, mitjançant carta certificada, correu electrònic amb confirmació de lliurament o per 

qualsevol altre mitjà de comunicació fefaent, amb una antelació no inferior a seixanta (60) dies 

naturals abans de la data prevista per a la Divulgació, una còpia de suport de la informació que 

desitja publicar, el qual haurà de respondre per escrit en un termini màxim de quinze (15) dies 

naturals, comunicant la seva autorització, reserves o disconformitat sobre la publicació d’aquells 

resultats. Transcorregut aquest termini sense obtenir resposta, s’entendrà que el silenci és la no 

autorització per a la seva Divulgació. 

 

11.2. En els actes de Divulgació s’esmentarà sempre als autors o inventors.  

 

12.- Responsabilitat financera 

 

12.1. Sense perjudici de les responsabilitats que, conforme als articles 40.1 i 53 de la Llei 38/2003, 

puguin correspondre, l’Entitat Coordinadora serà responsable del compliment de les activitats a 

realitzar, així com del pressupost assignat per dur-les a terme. Haurà de respondre en els termes 

establerts en els articles 40.2 i 53.a) de la Llei 38/2003. 

 

12.2. En el supòsit que l’Administració revoqués la Subvenció concedida, l’Entitat Coordinadora 

es compromet a retornar, en el temps i la forma requerits, l’import de la subvenció rebuda (més 

els eventuals interessos de demora que estipuli l’Administració), la justificació del qual no hagués 

estat admesa, sense que això limiti el dret que si escau li assisteixi per a la presentació de les 
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al·legacions i justificacions que s’estimin pertinents. Aquesta devolució haurà d’efectuar-se dins 

del termini màxim requerit per l’Administració. 

 

13.- Sortida de les Parts de l’Agrupació 

 

Renuncia d’una Part 

 

13.1. Qualsevol Part pot sol·licitar la finalització de la seva participació en el Programa notificant 

per escrit amb correu certificat a l’Entitat Coordinadora que informarà a la resta de Parts, per 

correu certificat amb justificant de recepció, correu electrònic amb confirmació de lliurament o 

per qualsevol altre mitjà de comunicació fefaent, la intenció de finalitzar la seva participació en 

el Programa, indicant les raons de l’extinció de la seva participació, amb una antelació mínima 

de tres (3) mesos a la data de renuncia. 

 

13.2. Aquesta terminació requerirà el previ consentiment escrit de la resta de les Parts i de 

l’Administració, a partir de sol·licitud formulada per l’Entitat Coordinadora, al costat d’una 

proposta de reassignació de tasques i, si escau, de pressupost.  

 

13.3. La terminació de la participació d’una Part tindrà efecte en la data d’autorització per 

l’Administració. 

 

13.4. Tractarà com a confidencial tota la Informació Confidencial identificada en aquest Acord, 

durant el període indicat en aquesta i no podrà sol·licitar cap patent, ni reclamar un altre dret de 

propietat, ni publicar Informació Confidencial obtinguda després de la data de la seva renuncia. 

 

13.5. Proporcionarà les corresponents justificacions del període durant el qual va participar en el 

Programa, fins i tot després de la data de la seva renuncia. 

 

Exclusió d’una Part 

 

13.6. 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 al correcte desenvolupament de les 

activitats del Programa i que no sigui esmenat dins dels trenta (30) dies naturals següents després 

de la prevenció escrita de l’Entitat Coordinadora, en el qual es requereixi la immediata esmena 

de l’incompliment, el Comitè de Direcciò podrà decidir, per vot unànime, a excepció del 

d’aquesta Part, l’exclusió de l’Agrupació de la Part incomplidora. 

 

13.7. L’exclusió d’una Part ha de considerar-se com la finalització de la seva participació en el 

Programa (cas anterior). 

 

13.8. La Part exclosa ractarà com a confidencial tota la Informació Confidencial identificada en 

aquest Acord, durant el període indicat en aquesta clàusula i no podrà sol·licitar cap patent, ni 

reclamar un altre dret de propietat, ni publicar Informació Confidencial o Resultat del Programa 

obtinguda després de la data de la seva exclusió. 

 

13.9. L’exclusió d’una Part no implica l’exempció de les obligacions de justificació que puguin 

quedar pendents. La terminació de la participació farà efecte en la data d’autorització per 

l’Administració. 
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14.- Entrada en vigor i durada de l’Acord 

 

14.1. L’Acord entrarà en vigor el dia de la seva signatura per totes les Parts, subjecte a la condició 

suspensiva de l’efectiu atorgament i acceptació de la Subvenció. La seva durada coincidirà amb 

la prevista en el desenvolupament del Programa.  

 

14.2. Sens perjudici de la durada establerta segons aquest Acord: 

 

14.3. L’Acord no quedarà extingit fins que (i) l’Administració hagi certificat la terminació del 

Programa; (ii) s’hagin efectuat tots els pagaments previstos, incloses les amortitzacions dels 

préstecs concedits en virtut de la resolució d’atorgament de la Subvenció; i (iii) hagi transcorregut 

el termini de prescripció establert pels articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

General de Subvencions. 

 

14.4. L’Acord quedarà automàticament resolt en cas de denegació per part de l’Administració o 

no acceptació per l’Agrupació de la Subvenció. 

 

14.5. Les obligacions i drets que per la seva naturalesa hagin de romandre en vigor 

indefinidament, incloent de forma no exhaustiva els relatius a la titularitat de drets de propietat 

intel·lectual o industrial, la confidencialitat, la divulgació, la responsabilitat o la indemnitat de 

les Parts romandran en vigor indefinidament excepte acord en contrari. 

 

14.6. Aquest Acord constitueix l’acord íntegre entre les Parts respecte el Programa. 

 

Modificació i seguiment 

 

14.7. Les Parts podran modificar o donar per acabat el present Acord per mutu acord i per escrit 

dins del període de vigència del mateix, d’acord amb el present Acord. Qualsevol modificació 

haurà de formalitzar-se mitjançant document signat a l’Entitat Coordinadora i aquesta informarà 

per correu certificat a les Parts, incloent-lo com a addenda al present Acord i s’haurà d’informar 

a l’Administració. 

 

14.8. Les modificacions introduïdes al present Acord no podran entrar en contradicció amb les 

previsions contingudes en la convocatòria de la Subvenció i altra normativa reguladora. 

 

15.- Protecció de dades 

 

15.1. De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de 

caràcter personal, i especialment el Reglament 2016/679 relatiu a la protecció de dades de les 

persones físiques en el que respecte el tractament de les dades personals i la lliure circulació 

d’aquestes dades (en endavant, “GDPR”) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció 

de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les Parts s’obliguen, en relació a (i) les dades de 

caràcter personal de l’altra Part o (ii) les dades a les que una de les Parts accedeixi per compte de 

l’altra amb motiu del Contracte, a:  
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15.1.1. Tractar les dades únicament conforme a les instruccions del seu titular i de manera adequada, 

pertinent i limitada al que sigui necessari en relació amb les finalitats per las que siguin 

tractades;  

 

15.1.2. No aplicar o utilitzar les dades amb les finalitats diferents o incompatibles a les que figuren 

en el Contracte;  

 

15.1.3. Assegurar l’exactitud i, si fos necessari, la actualització de les dades;  

 

15.1.4. Mantenir les dades de forma que es permeti la identificació dels interessats durant no més 

temps del necessari atenent a les finalitats del tractament de les dades personals;  

 

15.1.5. No comunicar les dades a tercers, ni tant sols per a la seva conservació;  

 

15.1.6. Facilitar a l’interessat l’exercici dels drets reconeguts en el GDPR: drets de transparència, 

informació, accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades, 

oposició i a no ser objecte de decisions automatitzades;  

 

15.1.7. Implementar les mesures de seguretat que reglamentàriament siguin d’aplicació, amb objecte 

de preservar la integritat, confidencialitat i disponibilitat de les dades; i  

 

15.1.8. Destruir o retornar les dades al seu titular, igual que a qualsevol suport o document en el que 

pugui constar alguna dada que hagi sigut objecte del tractament un cop finalitzat el 

Contracte. 

 

15.2. Les dades personals proporcionades es conservaran mentrestant es mantingui la relació 

contractual, i una vegada finalitzada, a fi de poder complir amb les respectives responsabilitats 

legals. Només es cediran dades a tercers quan una norma o requeriment judicial ho exigeixi. 

 

15.3. L’Entitat Coordinadora permet exercir els  seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, 

limitació del tractament, portabilitat de les dades, dirigint-se amb una copia del seu DNI a la 

direcció postal que figura a l’encapçalament del present contracte, o a través de la direcció de 

correu electrònic dataprotection@idibell.cat. El Delegat de Protecció de Dades de la responsable 

és la FUNDACIÓ TIC SALUT SOCIAL, amb CIF G64350374, i direcció de correu electrònica 

dpd@ticsalutsocial.cat. També pot obtenir més informació sobre el tractament de dades realitzat 

a l’apartat de “política de privacitat” inclosa a la pàgina web www.idibell.cat. 

 

 

15.4. Les Parts tenen dret de presentar una reclamació davant l’Autoritat de control si consideren 

que els seus drets han estat vulnerats. 

 

16.- Transparència 

 

16.1. Les Parts podran fer públic, d’acord amb el que requereixen les obligacions de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern, tota la informació relativa al present Acord que sigui 

legalment exigible i, en particular, de conformitat amb l’article 8.1.b) de la Llei estatal 19/2013 i 

l’article 14 de la Llei catalana 19/2014.  
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17.- Comunicacions 

 

17.1. Tret que expressament es disposi una altra cosa en el present Acord, les comunicacions i 

notificacions entre les Parts que es requereixin per aplicació del seu contingut, seran vàlides 

i tindran plens efectes sempre que es realitzin per escrit i de manera que es permeti provar 

raonablement que la comunicació va ser efectuada i el destinatari va haver de rebre-la, tals 

com el burofax, i addicionalment per correu electrònic amb justificant de recepció. 

 

17.2. En general, les comunicacions i notificacions entre les Parts hauran de ser remeses als 

domicilis i persones següents: 

 

IDIBELL 

At.: Miguel Ángel Souto Mora 

Telèfon: +34 610 429 755 

E-mail: msouto@idibell.cat  

Direcció: Avinguda de la Gran Via, 199, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona 

 

UB 

At.: Directora Innovació i Transferència, Fundació Bosch i Gimpera 

Telèfon: +34 934 039 900 

E-mail: idea@fbg.ub.edu  

Direcció: C/ Baldiri Reixac, 4-6, 08028 Barcelona 

 

IRIS-CC 

At.: Juan Manuel Barroso Beltran 

Telèfon: +34 621 198 498 

Adreça electrònica: jmbarroso@iris-cc.cat 

Adreça: Carretera de Roda, 70, 08500 Vic, Barcelona 

 

CSI 

At.: Montserrat Martín Baranera 

Telèfon: 935 53 12 00 

Adreça electrònica: montse.martin@sanitatintegral.org 

Adreça: Av. Josep Molins, 29-41, de L’Hospitalet de Llobregat  

 

EURECAT 

At.: Unitat Fiscal i Legal 

Telèfon: +34932381400 

E-mail: legal@eurecat.org 

Direcció: carrer de Bilbao, 72;  edifici A -  0805 Barcelona 

 

IDIAPJGol 

At.: Josep Basora i Gallisà 

Telèfon: +34 669 70 78 40 

Email: jbasora@idiapjgol.org 

Direcció: Gran Via de Les Corts Catalanes 587 àtic 08007 Barcelona 

 

mailto:msouto@idibell.cat
mailto:jmbarroso@iris-cc.cat
mailto:montse.martin@sanitatintegral.org
mailto:legal@eurecat.org
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IDIBGI 

At.: Departament d’Innovació  

Telèfon: +34 872 98 70 87 

E-mail: innovacio@idibgi.org 

Direcció: Carrer Dr. Castany s/n, Edifici M2, Parc Hospitalari Martí i Julià, 17190 Salt, 

Girona.  

 

IISPV 

At.: Maria J. Guilera 

Telèfon: +34 977 297 997 

E-mail: valoritzacio@iispv.cat  

Direcció: Parc Sanitari Joan XXIII, C/ Doctor Mallafrè, 4, 43005 Tarragona 

 

IRBLleida 

At.: Judith Muñoz Vega 

Telèfon: +34 973 00 36 68 

E-mail: innovacio@irblleida.cat 

Direcció: Avinguda Alcalde Rovira Roure, 80, 25198 Lleida, Lleida 

 

FIRHSCSP 

At. Miriam Ors Griera 

Telèfon +34 699 099 853 

E-mail: innovacio@santpau.cat 

Direcció: C. Sant Quintí 77-79, 08041 Barcelona 

 

FSJD 

At.: Arnau Valls 

Telèfon: 93 600 97 51 

E-mail: arnau.valls@sjd.es 

Direcció: Edificio SJD Pediatric Cancer Center. Santa Rosa, 39-57 08950 Esplugues del 

Llobregat (Barcelona) 

 

 

18.- Solució de controvèrsies i jurisdicció 

 

18.1. Les parts es comprometen a resoldre amigablement qualsevol diferència que sobre el present 

Acord pugui sorgir i, en el seu defecte, sotmetre-la a la consideració del Comitè de Direcció, 

que podrà actuar com a mediador. En aquest supòsit, les Parts interessades hauran d’excusar-

se de participar en les actuacions del Comitè.  

 

18.2. Sens perjudici de l’anterior, en cas que no sigui possible una solució amigable i resulti 

procedent un litigi judicial, les Parts acorden, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur 

que pogués correspondre’ls, sotmetre’s a la jurisdicció exclusiva dels jutjats de la ciutat de 

Barcelona. 

 

 

I EN PROVA DE CONFORMITAT, signen el present contracte mitjançant signatura 

electrònica. Amb aquest objectiu, els representants legals de les parts hauran de posseir un 

mailto:innovacio@idibgi.org
mailto:valoritzacio@iispv.cat
mailto:innovacio@irblleida.cat
mailto:innovacio@santpau.cat
mailto:arnau.valls@sjd.es
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certificat de signatura electrònica de persona física amb dispositiu de seguretat lliurat per 

qualsevol entitat de certificació classificada pel Consorci “Administració Oberta de 

Catalunya”, o bé DNI electrònic. 

 

 

 

 

______________________________ ______________________________ 

IDIBELL    UB     

Dr. Gabriel Capellá Munar  Joan Guàrdia Olmos 

Director    Rector 

 

 

______________________________ ______________________________ 

CSI     EURECAT 

Dr. Manuel Álvarez del Castillo  Xavier López Luján 

Director General    Director General Corporatiu i d’Operacions 

 

 

_____________________________ ______________________________ 

IDIAPJGol    IDIBGI 

Josep Basora i Gallisà   Marga Nadal Sanchez 

Director     Directora 

 

 

 

______________________________ ______________________________ 

IISPV     IRBLleida 

Sr. Joan Vendrell Ortega   Dr. Diego Arango Del Corro 

Director     Director 

 

 

 

______________________________ ______________________________ 

FIRHSCSP    FSJD 

Jordi Surrallés Calonge   Emili Bargalló Angerri 

Director Científic   Director 

 

 

 

______________________________ 

IRIS-CC 

Dr. José Jerónimo Navas Palacios 

Director de l’IRIS-CC 
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