CONVENIS DE COL.LABORACIÓ VIGENTS DEL 01/01/2016 AL 30/04/2019
DATA INICI

ENTITATS SIGNANTS

OBJECTE

OBLIGATS A LA REALITZACIÓ PRESTACIONS

VIGÈNCIA

PREST ECONÒMIC

25/01/2016

Eurecat. Centre Tecnològic de
Catalunya

Conveni sobre dret d'autoria, propietat intel.lectua per al desenvolupament del producte
Protector Integral del Peu (PIP)

Interès de les parts regular la determinació de la
titulariat dels resultats del projecte PIP

Prorrogable anualment

SI

01/07/2016

Consorci Sanitari del Maresme

Conveni de cessió per part del CSdM dels espais
ubicats dins l'edifici de l'Hospital de Mataró
situats planta soterrani-1

Els espais cedits seran destinats per la Fundació a la
ubicació de serveis assistencials, inicialment una
Unitat d'Odontologia

Vigència 5 anys

SI

09/01/2017

Fundació Eurecat

Contrato de compromiso de adaptación y licencia
de derechos de explotación de la aplicación de
monitorización de salud eKenKu

Eurecat cede una licencia no exclusiva, y con límite
territorial en España para la explotación comercial del
producto eKenKu

Renovación automática

NO

24/03/2017

Fundació Blanquerna i
equips clínics del CSdM

Conveni de col.laboració per a desenvolupar el
Projecte Help! (en anglès: Hope for Emotional
Lability People)

Regular la col.laboració a partir del desenvolupament:
creació d'una aplicació per a dispositius mòbils en el
tractament de les crisis emocionals en persones

Vigència 2 anys.

NO

01/12/2017

Fundació Eurecat

Conveni de col.laboració i cooperació per a iniciatives
conjuntes en els àmbits sanitaris, sòcio-sanitaris,
de les ciències de la salut, docents, d'innovació

Les activitats específiques de recerca i innovació que
es desenvolupin a l'empara d'aquest conveni

Vigència 2 anys

NO

17/07/2018

Universitat Autònoma
de Barcelona

Conveni de col.laboració relatiu a estudis de
postgrau. Recerca i Innovació en Ciències Salut
Alteracions de la Deglució. Swallowing Disorders

Els cursos es duran a terme d'acord amb el calendari i
el temari que ambdues parts establiran de comú acord
i compliran amb la normativa aplicable a la UAB

Curs acadèmic 2018-2019

NO

01/01/2019

Consorcio Centro Investigación
Biomédica en Red (CIBER)

Conveni de col·laboració establir el marc en que
es desenvoluparan les relacions entre el CIBER i les
institucions integrades en el consorci

Les obligacions de col·laboració per part de les institucions integrades en el consorci, per part de l CIBER i
per ambdues parts

Vigència 4 anys

SI

29/01/2019

Universitat Autònoma
de Barcelona

Conveni de col.laboració pel desenvolupament
de les pràctiques acadèmiques curriculars del
diploma de postgrau en Alteracions de la Deglució

Els estudiants desenvoluparan les seves pràctiques
curriculars a l'Hospital de Mataró - Fundació Salut CSdM

Curs acadèmic 2018-2019

NO

