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CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE SALUT I SOCIAL DE CATALUNYA I EL CONSORCI SANITARI DE 

L’ANOIA 

 

 
Barcelona, 16 de març de 2022 

 

 
REUNITS 

 

 
D’una part, el Sr. José Augusto Garcia Navarro, actuant en nom i representació com a director general del Consorci de 

Salut i d’Atenció Social de Catalunya, amb domicili a l’Avinguda del Tibidabo, 21, 08022 de Barcelona, NIF P0800004D 

i inscrita al Registre d’Entitats Locals amb el codi d’identificació 9804040003. Fa ús de les facultats que li té concedides 

l’entitat segons consta a l’escriptura pública atorgada davant el Notari de Barcelona Sr. Ricardo Ferrer Marsal, en data 

22 de gener de 2013, amb número del seu protocol 190 (en endavant, CSC). 

De l’altra, el Sr. Ferran García i Cardona, en nom i representació del Consorci Sanitari de l’Anoia, amb domicilia a l’Avda. 

Catalunya 11, 08700 d’Igualada, proveït de CIF Q0801091J, en la seva qualitat de Gerent, mitjançant escriptura pública 

amb núm. de protocol 1243, atorgada pel notari d’Igualada, Sr. Carlos Calatayud Chollet, el 7 de novembre de 2011, 

de conformitat amb els Estatuts de l’esmentada entitat aprovats mitjançant Acord de Govern 58/2016, de 10 de maig. 

Reconeixent-se mútuament les Parts que tenen la representació i la capacitat necessàries per a la concessió d'aquest 

Conveni de Col·laboració. 

 

 
EXPOSEN 

 

 
I. Que el CSA té com objectiu l'execució d'activitats hospitalàries, assistencials, preventives, rehabilitadores, docents i 

de recerca al servei, principalment, de la població resident a l'àmbit sanitari de la comarca de l'Anoia i la seva àrea 

sanitària d'influència. 

II. Que el CSC, d'acord amb l'article 3 dels seus Estatuts, és una entitat pública local de caràcter associatiu amb vocació 

de servei públic que, entre d'altres, té com a missió principal l'impuls de models sanitaris i socials excel·lents i 

sostenibles per millorar la qualitat de vida de les persones. 

III. Que el CSC ha impulsat el hub iNexesCSC amb l´objectiu d´establir un xarxa de col·laboració per promoure el 

desenvolupament i l´escalabilitat de projectes innovadors amb el lema “Identificant necessitats, co-creant solucions 

innovadores”. 

IV. Que el CSA vol participar en el hub iNexesCSC. 
 

 
Por tot l’exposat, les parts 

ACORDEN 
 

Primer.- Objecte 
 

Formalitzar el compromís de participació de les entitats associades al CSC en el hub iNexesCSC “identificant necessitats, 

co-creant solucions innovadores” i assolir els objectius que s´estableixin en la citada iniciativa. 

Segon.- Obligacions de les parts  
 

El Consorci de Salut i Social de Catalunya dinamitzarà el hub iNexesCSC a través de les 3 funcions encarregades: 
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- Promoure una comunitat de practica sobre innovació amb les organitzacions participants. 

- Identificar necessitats conjuntes, promoure projectes col·laboratius i cercar recursos per a la seva execució. 

- Impulsar l’adopció de la innovació així com la seva escalabilitat. 
 

 
Tercer.- Compromisos econòmics 

 

La signatura d'aquest acord no implica cap compromís financer per a cap de les parts. 
 

Cinquè- Òrgan de direcció i seguiment 
 

Es constitueix un òrgan de direcció i seguiment de iNexesCSC format pels responsables d’innovació de les 

organitzacions i entitats participants. S’encarrega a la Direcció d’innovació i partenariat del Consorci la secretaria 

tècnica de l’òrgan així com la coordinació del mateix. 

L’òrgan de direcció i seguiment avaluarà i coordinarà les activitats que es desenvolupin en el marc del hub iNexesCSC 

i garantirà el correcte desenvolupament del contingut del Conveni. 

Sisè.- Ús de la imatge institucional 
 

La signatura d'aquest conveni autoritza a les parts a fer ús del logotip o marca de l'altra part només amb la finalitat 

d’informar, promocionar o citar el hub iNexesCSC. 

Setè.- Vigència 
 

Aquest Conveni entrarà en vigor en la data estipulada a l’encapçalament i es renovarà automàticament cada any si no 

hi cap impediment explicitat per alguna de les parts. En qualsevol moment, les parts podran cancel·lar aquest acord 

mitjançant comunicació expressa tres (3) mesos abans de la seva caducitat. 

No obstant això, en cas de rescindir aquest acord, ambdues parts han d'assegurar-se que es completin els projectes i 

iniciatives que ja s'han iniciat. 

Qualsevol modificació d'aquest document es realitzarà per acord comú d'ambdues institucions, i requerirà el mateix 

procediment que per a la seva elaboració inicial. 

Vuitè.- Causes d’extinció del conveni 
 

Les causes següents són les causes de finalització d'aquest Conveni: 
 

a) La finalització del període de vigència d’aquest acord. 

b) El mutu acord entre les parts abans de la finalització del termini establert. 
c) La impossibilitat legal o material de complir amb l'objecte del conveni. 
d) La denúncia d'una de les parts, comunicada a l'altra part expressament i per escrit. 

e) Per decisió judicial declarant la nul·litat de l'acord. 

f) Qualsevol altre que contempli la normativa vigent aplicable. 

Novè.- Naturalesa i règim jurídic aplicable 
 

Aquest Conveni té caràcter administratiu i es regeix per les disposicions contingudes en el mateix i pel que disposa la 

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, així com per les normes complementàries que li siguin 

aplicables per raó del seu objecte. 

 

 
Desè.- Protecció de dades 

 

10.1 Protecció de dades personals derivades del present acord marc 
 

Cada part serà responsable del compliment de les obligacions en funció de la responsabilitat atorgada conjuntament 

en el contracte de corresponsabilitat firmat entre ambdues parts i en virtut del que s’estableix en l’article 26 del 
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Reglament (UE) 2016/679 de protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure 

circulació d’aquestes (“RGPD”) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia 

dels drets digitals (“LOPD”). 

Quan, en el marc del present conveni, s’estableixi una relació entre les parts que suposi un encàrrec de tractament, 

serà necessari formalitzar un document que reculli els aspectes previstos a l’article 28.3 del Reglament General de 

Protecció de Dades. 

En el cas que, en el marc del present conveni, s’estableixi una corresponsabilitat entre les parts en el tractament de 

dades personals, les parts es comprometen a col·laborar en l’adopció de les mesures tècniques i organitzatives 

adequades per tal de garantir la seguretat del tractament, en col·laborar en la realització de les avaluacions d’impacte 

i anàlisi de risc i en la reparació i comunicació, si escau, de les violacions de seguretat que afectin les dades tractades 

en el marc de la corresponsabilitat. 

Així mateix, cada part adoptarà totes les mesures tècniques i organitzatives adequades per a garantir que les dades 

controlades conjuntament es tractin d’acord amb les lleis vigents en matèria de protecció de dades, el present conveni 

i qualsevol altra mesura o pràctica acordada entre ambdues parts en el contracte de corresponsabilitat. 

Cada part es considerarà responsable de les dades que es tractin a) a les pròpies instal·lacions, b) amb els propis 

sistemes de tractament de la informació, c) pel personal propi del responsable i d) d’acord amb les instruccions 

específiques establertes per un corresponsable. 

El punt de contacte entre les parts en relació als tractaments de dades seran els respectius delegats de protecció de 

dades, a través de les següents adreces de correu: 

- Consorci Sanitari de l’Anoia: protecciodades@csa.cat 

- Consorci de Salut i Social de Catalunya: dpd@consorci.org 

 

 

10.2. Informació relativa a la protecció de dades personals dels representants de les parts 
 

En relació amb les dades personals dels representants de les parts incorporades en el present conveni, les parts 

informen que els mateixos seran tractats per cada una d’elles com responsables del tractament. La finalitat del 

tractament és la gestió de la relació contractual d’aquest conveni i les respectives addendes que se’n derivin així com, 

atendre els aspectes comptables, fiscals i administratius, i a les obligacions de transparència previstes. La base legal 

del tractament és l’execució del contracte subscrit d’acord amb el que es disposa en l’article 6.1.b) del RGPD. Les dades 

no es comunicaran a tercers, llevat en els casos que existeixi una obligació legal o sigui necessari per complir amb les 

obligacions contractuals. 

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual o durat el temps necessari per 

complir amb les nostres obligacions legals que es derivin de la dita relació contractual. Si les parts proporcionen dades 

de caràcter personal de terceres persones, garanteixen que han informat prèviament d’aquestes comunicacions. 

Poden exercir els seus drets contactant amb el Delegat de Protecció de Dades designat per cada un dels responsables 

del tractament a qui es dirigeixi la seva petició, per escrit a les següents adreces electròniques de contacte: 

- Consorci Sanitari de l’Anoia: protecciodades@csa.cat 

- Consorci de Salut i Social de Catalunya: dpd@consorci.org 
 

En cas de considerar vulnerats els seus drets, poden presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció 

de Dades (www.apdcat.cat). 

 

 

El CSC tractarà les dades dels professionals indicats pel Consorci Sanitari de l’Anoia en el marc de la relació d’aquests 

amb l’entitat i per a l’assoliment de l’objecte del present conveni en funció de les relacions entre el CSC i la persona 

jurídica en la qual l’interessat presta els seus serveis, d’acord al que disposen els articles 19.1b i 19.3 de la LOPD. 

mailto:protecciodades@csa.cat
mailto:dpd@consorci.org
mailto:protecciodades@csa.cat
mailto:dpd@consorci.org
http://www.apdcat.cat/
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Onzè.- Confidencialitat 

 

Les parts es comprometen a mantenir la màxima confidencialitat respecte de les dades que puguin conèixer l’altra part 

o el seu personal amb l’execució del present acord. Per poder dur a terme la relació contractual establerta en aquest 

document, les parts es comprometen a tractar la informació a la qual tinguin accés amb motiu d’aquesta amb total 

confidencialitat. Les estipulacions de confidencialitat contingudes en aquestes clàusules continuaran en vigor un cop 

finalitzada la relació contractual o resolució de l’acord de col·laboració. 

Dotzè.- Qüestions litigioses 
 

Les parts es comprometen a intentar resoldre amistosament qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació 
o compliment d'aquest acord. Si aquest acord no és possible, es sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la 
Ciutat de Barcelona. 

 

Tretzè.- Transparència y accés a la informació pública 
 

El conveni signat podrà posar-se a disposició dels ciutadans en el corresponent Portal de Transparència en aplicació 

del que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el 

Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública i altres normes de 

desplegament de la matèria aplicables. 

 

 
I com a prova de conformitat, signen aquest Acord per duplicat i a efectes únics a Barcelona, en les dates que s'indiquen 

a continuació. 

 
 

 

 

José Augusto García Navarro Ferran Garcia Cardona 
Director General Gerent 
Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya Consorci Sanitari de l’Anoia 


