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Conveni de cessió gratuïta d’ús de desfibril·ladors i gestió de la seva xarxa 

a favor de l’Ajuntament de Sant Ferriol 
 
 
Reunits 
 
D’una part, la senyora Maria Puig i Ferrer, presidenta delegada de l'Organisme 
Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, assistida pel secretari de 
Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 
 
I de l'altra, l’Il·lm. Sr. Albert Fàbrega i Sánchez, alcalde de l’Ajuntament de Sant Ferriol, 
assistit per la secretària municipal, senyora Maria Puigdemont i Viñals. 
 
Actuen 
 
La primera, en nom i representació de l'Organisme Autònom de Salut Pública de la 
Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, amb CIF Q1700565C, amb domicili al 
carrer Pic de Peguera, 15 (Edifici Jaume Casademont – Parc Científic i Tecnològic de 
la Universitat de Girona), 17003 Girona, en virtut de les facultats que li atorga l'acord 
del Consell Rector d’11 de febrer de 2020 i d'acord amb la delegació efectuada per 
Decret de la Presidència de la Diputació de Girona, en data 23 de juliol de 2019. 
 
El segon, en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Ferriol, en endavant 
l’Ajuntament, en ús de les atribucions que li atorga l’acord del Ple municipal de 4 
d’agost de 2021. 
 

Ambdues parts, en l'exercici de les funcions pròpies dels seus càrrecs, reconeixent-se 
mútua i plena capacitat per atorgar el present conveni i a aquest efecte, 
 
Manifesten i exposen  
 

I. Que Dipsalut, organisme encarregat de realitzar funcions d’assistència i cooperació 
als municipis de la demarcació de Girona en matèria de salut pública, va crear l’any 
2009 el programa de promoció de la salut Pm05 “Girona, territori cardioprotegit” que 
s’impulsa anualment en el marc del Catàleg de Serveis, com una de les diferents 
actuacions que realitza, com és la protecció i promoció de la salut d’acord amb el que 
disposa l’article 11 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema 
Nacional de Salut i en aplicació de l’article 91 i 92, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 
demés normativa que sigui d’aplicació. 
 

II. Que el programa Pm05 té com a objectiu implantar desfibril·ladors automàtics fixos i 
mòbils arreu de la demarcació de Girona mitjançant la cessió d’ús gratuïta de 
desfibril·ladors lliures, facilitar-ne l’ús i el manteniment, per cobrir esdeveniments que 
concentrin un nombre elevat de persones, activitats de risc, poblacions de risc, actes 
esportius, socials i culturals, o per reforçar zones en funció de les activitats d’estiu o 
hivern, creant una xarxa de desfibril·ladors que doni cobertura a una necessitat de 
primer nivell com és rebre l’atenció medico-sanitària immediata en cas de patir una 
aturada cardíaca. 
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III. Que els desfibril·ladors externs automàtics són classificats com aparells sanitaris i, 
com a tals, obliguen el fabricant a complir estrictes normatives nacionals i 
internacionals que garanteixen la màxima seguretat tant per a l’usuari com per al 
pacient que participen en el seu ús. Aquestes normatives eximeixen tant a Dipsalut, 
com a propietària, com a tot ajuntament o persona usuària de qualsevol responsabilitat 
respecte un possible mal funcionament de l’aparell. 
 
IV. Que l’Ajuntament en exercici de les competències per a prestar els serveis mínims 
en matèria de salut pública relatius a la gestió del risc per a la salut als equipaments 
públics i als llocs habitats que li atribueixen la Llei 15/1990, d'ordenació sanitària de 
Catalunya, el Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya i de conformitat amb els articles 52 i 53 
de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, va signar amb Dipsalut un 
conveni de cessió d’ús, conservant-ne Dipsalut la propietat, dels aparells de la xarxa 
de desfibril·ladors del municipi, composta per 1 desfibril·ladors mòbil. 
 

V. Que ambdues parts estant interessades a renovar i mantenir la cessió d’ús, de 
caràcter gratuït, així com d’adequar la col·laboració per a la gestió de la xarxa de 
desfibril·ladors a la nova normativa vigent en matèria de convenis, d’acord amb la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 

I per tot l’exposat i amb aquesta finalitat han convingut en formalitzar el present 
conveni amb subjecció a les següents:  
 

CLÀUSULES 
Primer. Objecte i finalitat  
 
L’objecte i finalitat d’aquest conveni és definir i establir els termes i condicions de la 
cessió d’ús gratuïta dels béns propietat de Dipsalut que es detallen a la clàusula 
segona, a favor de l’Ajuntament, el qual com a cessionari accepta. 
 
També és objecte d’aquest conveni definir i establir les condicions per a la gestió de la 
xarxa dels desfibril·ladors instal·lats en el terme municipal de l’Ajuntament, en el marc 
del desplegament del programa Pm05 “Girona, territori cardioprotegit”. 
 
Segona. Béns objecte de cessió 
 
Els béns propietat de Dipsalut dels quals es cedeix el seu ús de manera gratuïta a 
favor de l’Ajuntament, de conformitat amb els articles 75 i 76 del Decret 336/1998, de 
17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament de patrimoni dels ens locals, són els 
següents:  
 

• 1 desfibril·ladors mòbil PowerHeart G3 AED 9300  
 
La cessió d’ús resta subjecta a que els béns cedits es destinin a l’ús i funcions que els 
són pròpies i d’acord amb les condicions establertes en aquest conveni.  
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En cas que l’Ajuntament no compleixi amb aquestes finalitats i/o condicions d’ús sobre 
els béns cedits, aquests revertiran automàticament de ple dret al patrimoni de Dipsalut, 
el qual tindrà dret a rebre, si escau, el valor dels danys i perjudicis causats i el del 
detriment experimentat pels béns. 
 
L’Ajuntament no resta en relació de dependència respecte a Dipsalut i l’ús dels 
desfibril·ladors  és gratuït i merament tolerat, d’acord amb el que disposa l’article 75.4 
del Reglament de patrimoni de les entitats locals regulat per Decret 336/1988. 
 
Tercera. Obligacions i compromisos de Dipsalut  
 
Per a la consecució de les finalitat i objectius d’aquest conveni, Dipsalut es compromet 
i obliga a: 
 
a) Responsabilitzar-se de la gestió integral del control, la vigilància, la informació i el 
manteniment de la xarxa de desfibril·ladors.  
 
b) Realitzar el manteniment dels desfibril·ladors dins dels paràmetres següents: 

 

b. 1. Assumir el cost de la mà d’obra del manteniment. 
 
b.2. Assumir el cost dels desplaçaments que comporti el manteniment. 
 
b.3. Revisar un cop l’any tots els desfibril·ladors per a la neteja i la constatació 
del bon estat de tots els seus components. 
 
b.4. Substituir i/o reparar, tot assumint els costos, dels elements fungibles 
necessaris, en cas d’incidència o avaria tècnica, dins del període de 24 hores 
posteriors a la incidència, per garantir el ple funcionament del desfibril·lador i de 
tots els seus components, inclòs el canvi de les bateries i els elèctrodes quan 
correspon.  
 
b.5. Substituir els elements necessaris dels desfibril·ladors, en cas d’utilització, 
garantint-ne el ple funcionament. 
 
b.6. Actualitzar el software dels desfibril·ladors, si escau, per al compliment de 
les normatives vigents en cada moment. 
 
b.7. Efectuar el canvi dels elèctrodes i les bateries un mes abans de la seva data 
de caducitat. 

 

c) Realitzar inspeccions als desfibril·ladors cedits al municipi. Si durant aquestes 
inspeccions es detecten desperfectes que no estan compresos dins del servei de 
manteniment que presta Dipsalut, s’atorgarà a l’Ajuntament un termini de 30 dies per a 
reparar-los i assumir-ne el cost. Passat el termini, Dipsalut tornarà a inspeccionar els 
béns i, si els desperfectes no han estat reparats, podrà optar per la reversió dels béns, 
regulada en el pacte onzè.  
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d) Reposar, en la mesura que sigui possible, amb la cessió de nous desfibril·ladors, 
aquells aparells que hagin estat sostrets o quedat inutilitzats com a conseqüència 
d’actes vandàlics, mitjançant la formalització d’una addenda a aquest conveni. Les 
despeses que origini aquesta mena de reparacions aniran a càrrec de l’Ajuntament. 
 
e) Proporcionar material de divulgació (vídeos, tríptics, espais radiofònics, bàners 
d'enllaç al web de la iniciativa...) perquè es difonguin des dels canals de comunicació 
municipals com poden ser el web corporatiu, publicacions editades per l'Ajuntament o 
mitjans de comunicació de titularitat pública. 
 
f) Oferir formació bàsica i continuada en l’ús de desfibril·ladors al personal designat per 
l’Ajuntament, especialment primers intervinents, de conformitat amb el decret 
151/2012, de 20 de novembre pel qual s’estableixen els requisits per a la instal·lació i 
l’ús de desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari i per a l’autorització d’entitats 
formadores en aquest ús. 
 
g) Assumir, si així es sol·licita, la defensa jurídica de les persones que, com a 
conseqüència de l’ús benintencionat d’un dels desfibril·ladors cedit, puguin ésser 
demandades. 
 

Quarta. Obligacions i compromisos per part de l’Ajuntament  
 
Per a la consecució de les finalitat i objectius del present conveni l’Ajuntament es 
compromet i obliga a: 
 
a. Mantenir els desfibril·ladors mòbils en els vehicles dels serveis d’emergència de 
primera actuació (cotxes de la policia local, cotxes de protecció civil, etc.). 
 
b. Comunicar tant a Dipsalut com al servei tècnic qualsevol incidència que tingui lloc en 
el municipi relacionada amb els desfibril·ladors, mitjançant el telèfon 902 221 229 o el 
correu electrònic incidencia@gironaterritoricardioprotegit.cat. 
 
c. Col·laborar i vetllar pel correcte funcionament i conservació dels desfibril·ladors, per 
tal de mantenir-ne l’estat òptim, el nivell màxim de seguretat, així com conservar-ne 
l’estètica i la funcionalitat.  
 
d. Vetllar perquè la connexió a la xarxa elèctrica  i a la xarxa de veu i dades estiguin 
operatives amb l’objectiu de mantenir els nivells òptims de funcionament dels serveis 
de vigilància i connexió als serveis de emergències dels desfibril·ladors fixos. 

 
e. Inscriure el personal designat per l’Ajuntament als cursos de formació bàsica i 
continuada en l’ús de desfibril·ladors organitzats per Dipsalut segons requereixi la 
normativa vigent. 
 
f. Posar a disposició de Dipsalut les dades que fossin necessàries a fi i efecte de donar 
unitat i cohesió als futurs estudis mèdics que preveu el pacte cinquè d’aquest conveni. 
 
g. Autoritzar, sense que calgui avís previ, la intervenció del Servei Tècnic que realitza 
la gestió i vigilància necessària per al manteniment dels desfibril·ladors fixos i mòbils.  

mailto:incidencia@gironaterritoricardioprotegit.cat
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h. Assumir econòmicament les avaries que afectin qualsevol dels components 
produïdes per l’ús inadequat, accions vandàliques, accidents diversos, pujades d’alta 
tensió elèctrica o inclemències meteorològiques.  
 
i. Facilitar els requeriments tècnics i materials necessaris (punt de llum, espais...) per al 
desenvolupament d’actes de sensibilització, difusió i formació en l’ús de desfibril·ladors 
que Dipsalut organitzi. 

 
j. Assumir les despeses derivades de la resolució de les incidències tècniques sempre 
que no estiguin cobertes per la garantia dels aparells. 

 
k. Fer constar, en tot acte de publicitat, informació o difusió en general de l’ Ajuntament 
relatius a l’objecte d’aquest conveni, la col·laboració de Dipsalut amb els anagrames 
corresponents, com a cedent dels béns. 

 
l. Convidar Dipsalut als actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest conveni 
per tal de que nomeni un/a representant, coordinant-se amb Dipsalut per a la 
realització de qualsevol acció de caràcter protocol·lari. 

 
m. Contractar la corresponent pòlissa d’assegurança contra robatoris nominant com a 
beneficiari a Dipsalut  
 
Cinquena. Obligacions específiques respecte a futurs estudis mèdics 
 
Dipsalut podrà a posar a disposició de tercers les dades mèdiques anonimitzades que 
quedin   dipositades  en cada  desfibril·lador  en  ocasió del seu  ús amb  la finalitat  de 
realitzar estudis de recerca mèdica que contribueixen a la possible millora de la 
supervivència de pacients amb aturada cardíaca. 
 
Si fruit de l’esmentat estudi o d’altra evidència científica, o pel propi desenvolupament 
de la tecnologia, es posa de relleu la necessitat d’adequar el projecte, Dipsalut i 
l’Ajuntament iniciarien els canvis i adaptacions  necessàries per a dur-los a terme i, si 
s’escau, es comprometen a formalitzar-les mitjançant les corresponents addendes. 
 
Sisena. Règim econòmic 
 
El valor econòmic dels desfibril·ladors cedits per Dipsalut és el següent: 
 

Tipus de desfibril·lador 
Cost / unitat 
(sense IVA) 

Núm. 
d’unitats 

Total 
(sense IVA) 

Mòbil 1.000,00 € 1 1.000,00 € 

 
Així mateix, cadascuna de les parts haurà de fer front a les despeses derivades de les 
obligacions contingudes a les clàusules tercera i quarta d’aquest conveni, segons s’hi 
estipula. 
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Setena. Durada  
 
La vigència d'aquest conveni s’estableix en quatre (4) anys a comptar des de la data 
de la seva signatura. 
 
En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst a l’apartat anterior, els 
signants del conveni en poden acordar unànimement la pròrroga per un període de fins 
a quatre anys addicionals o la seva extinció. 
 
Un cop finalitzat aquest termini, Dipsalut es compromet a estudiar i proposar a 
l’Ajuntament les opcions més viables del manteniment i el subministrament dels 
recanvis dels desfibril·ladors i els seus components. 
 
Vuitena. Mesures de seguretat, confidencialitat i protecció de dades 
 
Cada part tractarà les dades personals dels representants o interlocutors de l’altra part 
com a Responsable del Tractament en el sentit de l’article 4.7 del Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d’aquestes dades (Reglament general de protecció de dades o RGPD).  
 
La finalitat del tractament serà gestionar el conveni i portar a terme les actuacions que 
se’n deriven. La legitimació del tractament té el seu fonament en les relacions 
jurídiques formalitzades per mitjà d’aquest document (art. 6.1.b RGPD). Per a l’exercici 
dels drets reconeguts al Reglament general de protecció de dades (accés a les dades, 
rectificació, portabilitat, supressió, sol·licitar-ne la limitació del tractament i oposició) 
cada part es podrà adreçar a l’altra a les referències i adreces que figuren a 
l’encapçalament del present conveni. 
 
Les dades (imatge) que s’obtinguin pel funcionament del sistema de vídeo o fotografia 
que s’activa per l’extracció del desfibril·lador de la cabina seran responsabilitat de 
Dipsalut en els termes de l’article 4.7 del Reglament general de protecció de dades. 
Mitjançant textos informatius clarament visibles s’informarà als usuaris de la captació 
de les imatges, de la responsabilitat del tractament de les dades i l’exercici dels drets 
per part de les persones interessades en compliment del RGPD i de la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals.  Correspondrà a Dipsalut, com a responsable del tractament, indicar la 
informació que hi ha de figurar i la manera de presentar-la. L’Ajuntament podrà 
sol·licitar accés a les imatges de la càmera dels desfibril·ladors mitjançant petició de 
l’alcalde al correu electrònic del servei tècnic que Dipsalut posa a disposició dels 
ajuntaments. 
 
Les parts es comprometen a guardar estricte secret de tota aquella informació a la 
qual tingui accés i al compliment de totes aquelles mesures tècniques i organitzatives 
que s’estableixin per garantir la confidencialitat. En conseqüència es comprometen a 
no divulgar aquesta informació a terceres persones senes el consentiment exprés i per 
escrit de les altres parts. 
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Novena. Comissió de seguiment 
 
En el termini màxim de dos mesos des de la formalització del present conveni, es 
constituirà una comissió paritària, constituïda per un representant designat per 
cadascuna de les parts. 
 
Aquesta Comissió vetllarà pel desenvolupament i la consecució de les finalitats 
establertes i s'encarregarà de l'intercanvi d'informació i de l'elaboració d'informes 
d'avaluació i de valoració pertinents.  
 
Es reunirà de forma ordinària una vegada a l'any i de forma extraordinària quan així ho 
estimi la pròpia Comissió o a instància de qualsevol d’ambdues parts. Les decisions 
requeriran acord unànime. 
 
Desena. Modificacions del conveni 
 
A instancià de qualsevol de les parts signatàries o de la comissió de seguiment es 
podrà acordar la  modificació del contingut del present conveni la qual requerirà l’acord 
unànime d’ambdues parts. Aquesta modificació es formalitzarà amb una addenda al 
conveni. 
 
Onzena. Causes d’extinció i reversió del bé 
 
1. Causes d’extinció 
 
Aquest Conveni podrà finalitzar per les causes següents: 
 
a) Per venciment del seu termini de vigència. 
 
b) Per mutu acord entre les dues entitats que signen. 
 
c) Per reclamació del bé per part de Dipsalut amb el requeriment previ a l’Ajuntament 
amb un mes d'antelació. L’Ajuntament respon de tots els perjudicis que s'originin al bé 
després d'haver-li estat reclamat. 
 
d) Per devolució del bé per part de l’Ajuntament. 
 
e) Per destinació del bé a una altra finalitat. 
 
f) Per incompliment greu dels pactes del Conveni, especialment pel que fa a les 
obligacions i compromisos d’ambdues de les parts. Aquest incompliment comportarà 
assumir per  cadascuna de les parts  les despeses i perjudicis que generi a l’altre part. 
 
g) Per la impossibilitat legal o material, sobrevinguda de donar compliment a l’objecte 
del conveni. 
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2. Reversió  dels béns 
 
Un cop finalitzat el conveni o en cas que l’Ajuntament incompleixi les seves 
obligacions,  els desfibril·ladors cedits hauran de retornar a la propietat de Dipsalut.  
 
El procediment i termini per procedir a la reversió seran fixats per Dipsalut. 
 
Tanmateix les parts podran acordar que, un cop finalitzat el conveni, els desfibril·ladors 
es mantinguin en el municipi cas que hi hagi la voluntat de signar un nou conveni de 
cessió d’ús a precari d’aquests béns a favor de l’Ajuntament. En aquest cas no 
procedirà la reversió dels béns. 
 
Dotzena. Règim jurídic 
 
De conformitat amb l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, el present conveni té naturalesa administrativa i, en conseqüència, per a 
la resolució de les qüestions litigioses que es puguin produir sobre la interpretació, 
modificació, resolució i efectes, que no  s’hagin pogut  resoldre’s en el si de la comissió 
de seguiment o mitjançant la mediació i l’arbitratge, un cop esgotada la via 
administrativa, seran resoltes per la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Disposició final. Fi de la vigència del Conveni signat. 
 
Per mutu acord de les parts, a partir de l’entrada en vigor d’aquest conveni resta sense 
efecte el conveni de cessió anterior, si n’hi hagués, signat entre ambdues parts, 
conservant Dipsalut la propietat dels aparells de la xarxa de desfibril·ladors del 
municipi, composta per 1 desfibril·ladors mòbil, malgrat que, per la renovació 
continguda en aquest conveni, els béns continuaran essent cedits per al seu ús per 
part de l’Ajuntament.  
 
I en prova de conformitat, les parts signen aquest document en les dates 
corresponents a les respectives signatures electròniques, essent aplicable a efectes de 
vigència del conveni la més recent. 
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