
 

 

 

ADDENDA AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPSALUT  i 
L'INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA (INEFC), PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL  PROJECTE  D’INNOVACIÓ I RECERCA 

“QUICKRESCUE” 

 

  

 
 

REUNITS 
 

D’una part, el Sr. Jordi Solà Grancha, director de l’Institut Nacional d’Educació Física 

de Catalunya (INEFC), amb NIF Q0840010C en virtut del nomenament fet pel Decret 
272/2016, de 12 de juliol (Diari Oficial  de la Generalitat de Catalunya núm. 7162, de 
14 de juliol). 

 
De l’altra part, la senyora Maria Puig i Ferrer, presidenta de l’Organisme Autònom de 

Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), amb NIF Q1700565C, actuant en 
nom i representació d’aquesta institució, i assistida pel secretari de Dipsalut, Sr. Jordi 
Batllori i Nouvilas. 

 
 

INTERVENEN 
 

El primer, en nom i representació de l’INEFC, en virtut de les facultats que li confereix 
l’art. 9.2.c) de la Llei de Catalunya 11/1984, de 5 de març, de creació de l’organisme 
autònom Institut Nacional  d’Educació Física de Catalunya, amb CIF núm. Q0840010C 
i domicili a Barcelona (CP 08038), Avda. de l’Estadi, 12-22, Anella Olímpica de 
Montjuïc. 

 
La segona, en nom i representació de Dipsalut en virtut de la delegació efectuada per 
Resolució de la Presidència de la Diputació de Girona, per Decret de 23 de juliol de 
2019 i l’acord del Consell Rector de Dipsalut, reunit en sessió número 2018/07, de 10 
de juliol de 2018, amb CIF núm. Q1700565C i domicili a (CP 17003) Girona, C/ Pic de 
Peguera, 15. La Creueta. 

 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per formalitzar aquest conveni i, 

 
 

MANIFESTEN 
 

I. Que en data 10 de juliol de 2018, l’INEFC i Dipsalut van signar un conveni de 
col·laboració per dur a terme conjuntament activitats relacionades amb la formació, 
recerca i intercanvi d’informació en l’àmbit de l’educació física, l’esport i la salut 
pública. 



 

 
 
 

 

II. Que en l’acord segon del conveni s’estableix que entre els objectius específics 
d’aquest hi ha la col·laboració i l’assessorament  en  projectes  de 
desenvolupament de material relacionat amb l’esport i la salut així com impulsar i 
fomentar, de manera conjunta, la recerca científica en matèries específiques 
d’educació física, esports i salut pública. 

 

III. Que en l’acord tercer del conveni s’indica que aquest  es posarà en pràctica 
mitjançant l’establiment d’acords específics entre ambdues  parts  que 
s’incorporaran com a addendes al mateix. 

 

IV. Així mateix i d’acord amb la clàusula quarta es faculta a la presidència de Dipsalut 
a subscriure les addendes del conveni marc que puguin sorgir en el 
desenvolupament de la col·laboració. 

 

V. Que Dipsalut està interessat en col·laborar amb INEFC per desenvolupar el projecte 
“QUICKRESCUE” ja que aquest organisme compta amb professorat  especialista 
en primers auxilis i socorrisme aquàtic que, atesa  la seva formació  i 
especialització, seria el més idoni per poder dirigir el projecte. 

 
 

Per tot l’exposat, les parts estableixen aquest ACORD ESPECÍFIC, que es regirà pels 

següents: 

 
 

PACTES 
 

Primer. L’INEFC i Dipsalut col·laboraran en la realització del projecte  d’innovació  i 
recerca “QUICKRESCUE” amb la participació de la professora de l’INEFC Dra. Silvia 
Aranda García com a assessora especialista de l’àmbit dels primers auxilis i el 
socorrisme aquàtic i investigadora, la qual  signa aquest document en prova de 
conformitat, i el personal tècnic especialista que s’estableixi. 

 
Segon. L’indicat projecte es realitzarà en el període comprès entre el 10 de gener  i el  
30 de novembre de 2019. 

 

Tercer. La participació de l’INEFC, i en concret de la Dra. Silvia Aranda García, estarà 
relacionada amb la consecució dels objectius i metodologia establerts d’acord amb les 
necessitats i interessos del projecte, enfocats a: 

 

a) Participar en el procediment per a una nova avaluació qualitativa del disseny 
millorat d’un nou dispositiu de rescat aquàtic autoinflable denominat “llauna 
quickrescue”, mitjançant la realització de proves en diferents mitjans aquàtics 
amb la col·laboració d’un equip de socorristes que determinarà conjuntament 
l’INEFC i Dipsalut. 

 
b) Realitzar amb metodologia científica  el disseny d’estudis que afavoreixin 

generar coneixement científic del projecte per determinar si els socorristes llecs 
poden aprendre l’ús de la llauna quickrescue pel rescat de víctimes en el medi 
aquàtic. 



 

 
 
 
 

 

c) Participar com a principal autora en l’elaboració d’un manuscrit sobre  la  
validació de la llauna quickrescue de cara a promoure futures publicacions 
científiques que tinguin per objecte la divulgació del coneixement provat en les 
intervencions del projecte en revistes d’alt impacte de l’àmbit del salvament 
aquàtic. 

 
d) Coordinar i participar d’un informe tècnic elaborat amb la col·laboració de 

socorristes col·laboradors i científics experts en socorrisme. L’informe serà sota 
una perspectiva professional del socorrisme i amb criteri científic per fer una 
transferència del coneixement al món professional del socorrisme. Englobarà 
aspectes relacionats amb l’ús del dispositiu “quickrescue”  amb  la  portabilitat, 
l’ús en diferents entorns, l’ús amb diferents tipus de víctimes, la combinació amb 
d’altres materials de rescat i la incorporació en la praxis professional. Hi 
participaran en Roberto Barcala Furelos com a investigador principal del Grupo 
de investigación en actividades acuáticas y socorrismo  (GIAAS) de la 
Universidad de Vigo, i en Cristian Abelairas Gómez com a investigador del grup 
de recerca CLINURSID de la Universidade de Santiago de Compostela. 

 
 

Quart. Dipsalut facilitarà la consecució dels interessos i necessitats descrits en l’anterior 
pacte i aportarà a l’INEFC l’import màxim de NOU MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA- 
NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS (9.469,46 €) corresponent als costos 

generals màxims per fer front a les despeses ocasionades fruit de la participació de la 
Dra. Silvia Aranda García i els seus col·laboradors d’acord amb la previsió de pressupost 
que s’indica tot seguit. 

 

PREVISIÓ DESPESES PER ACORD ESPECÍFIC INEFC PROJECTE QUICKRESCUE 

 2019 

 Hores 
previstes 

Total 

Reunions de treball 22 728,42 € 

Proves nou dispositiu 28 927,08 € 

Manuscrit per revista científica 73 2.417,03 € 

Col·laborador manuscrit 22 728,42 € 

Projecte aprenentatge 30 993,30 € 

Informe tècnic (proves, col·laboradors, desplaçament...) 85 2.814,35 € 

10% despeses generals INEFC  860,86 € 

TOTAL 9.469,46 € 

 

Es justificaran els costos en funció de les hores finalment dedicades a cadascun dels 

aspectes indicats. 



 

 
 
 

 

Es tractarà de despeses en concepte de reunions de treball, proves del material i hores 
de treball per l’elaboració d’un manuscrit científic, divulgació del coneixement i l’informe 
tècnic. 
Segons certificat emès pel gerent de l’INEFC el dia 19 de setembre de 2019, el  cost 
horari de la senyora Sílvia Aranda és de 33,11 euros per hora, import que s’ha fet servir 
com a referent a la relació de costos de la taula anterior i que cobreix, per tant,  el cost  
per l’INEFC sense que es derivi cap mena de lucre. 

 
Dipsalut abonarà a l’INEFC l’import correctament justificat un cop presentada una 
memòria amb el detall d’activitats i les despeses realitzades. Posteriorment l’INEFC serà 
l’encarregat de la gestió del pressupost i de fer els pagaments corresponents a la Dra. 
Silvia Aranda García i als seus col·laboradors. 

 

L’abonament del preu es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 5/3110/22706 
Serveis tècnics d’assistència municipal protecció del  pressupost d’enguany  de 

Dipsalut. 
 

Aquesta col·laboració està marcada per l’absència d’onerositat per part de cap de les 
dues parts intervinents, que actuen sense ànim de lucre. Els costos indicats són la 
resposta als costos necessaris per a dur a terme el desenvolupament del projecte 
d’innovació i recerca “quickrescue”, no existint benefici per part de l’INEFC i suposant un 
intercanvi basat en la col·laboració conjunta en un projecte que respon a les pròpies 
competències dels ens que hi participen. 

 
Aquesta sinergia entre ambdues entitats en el marc del desenvolupament de les seves 
finalitats, es realitzarà de manera cooperativa, sense que hi hagi un control de  la 
execució anàleg al que realitzaria Dipsalut en el seu propi ens, sinó que es durà a terme 
de forma complementària, unint el treball i la experiència per a elaborar un projecte comú 
relacionat amb la salut pública i l’esport. 

 
Cinquè. Correspondran a Dipsalut les següents funcions: 

 

 L’aportació del material necessari per les proves del nou dispositiu. 
 

 La cessió del material de “quickrescue” i l’aportació dels recursos necessaris per 
l’informe tècnic, establint els contactes necessaris amb els serveis de socorrisme 
de les platges del litoral català per la cessió de material per a la realització de 
l’informe. 

 

 La cessió del material de “quickrescue” per la realització de l’estudi sobre 
l’aprenentatge de l’ús del dispositiu per socorristes llecs. 

 

 Abonar l’import indicat al pacte quart d’aquesta addenda, en les condicions que 
s’hi preveuen. 

 

Sisè. En finalitzar la col·laboració ambdues parts es comprometen a redactar un informe 
sobre les activitats realitzades per lliurar-lo a la Comissió de seguiment designada en el 
pacte setè del conveni marc de col·laboració que l’INEFC i Dipsalut van  signar  en data 
10 de juliol de 2018. 



 

 
 
 

Setè En les publicacions científiques que esdevinguin de la present col·laboració haurà 
de constar l’autoria de la Dra. Silvia Aranda García com a professora de l’INEFC- 
Barcelona i pertanyent al Grup de Recerca en Activitat física i Salut (GRAFIS 2017 SGR 
741). 

 
Els drets d’explotació (reproducció, distribució, comunicació publicació i transformació) 
d’aquests i altres textos resultants del projecte correspondran conjuntament a les parts 
signants del conveni, sense límit territorial ni temporal. Els drets sobre les publicacions 
posteriors en revistes d’alt impacte de l’àmbit del salvament aquàtic correspondran en 
exclusiva a la persona autora, que els podrà administrar segons el seu criteri respectant, 
en tot moment, la previsió establerta a l’article 37 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la 
Ciència, la Tecnologia i la Innovació. 

 

Vuitè. El present acord serà vigent fins a la finalització del programa indicat al pacte 
segon i la seva completa liquidació econòmica. 

 

Novè. Qualsevol conflicte que es derivi d’aquest acord serà tractat, en primera 
instància, per la comissió de seguiment del conveni. En el cas  de no arribar  a un  
acord entre les parts, aquestes se sotmetran a la jurisdicció contenciós-administrativa 
dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona. 

 
 

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen  aquesta addenda. 
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