
 

 
 

Addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre el Departament 
d’Interior i l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) per 
a la cessió d’ús temporal gratuïta de 107 desfibril·ladors a la Policia de la 
Generalitat – Mossos d’Esquadra de la Regió Policial de Girona 
 
 
INTERVENEN: 
 
D’una part, l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona 
(Dipsalut), representat per la seva presidenta delegada, senyora Maria Puig i Ferrer, 
en virtut de les facultats que li atorga l'acord del Consell Rector de 13 de setembre de 
2022, i de conformitat amb la delegació efectuada per Decret de la Presidència de la 
Diputació de Girona, en data 23 de juliol de 2019 i assistida pel secretari de Dipsalut, 
senyor Jordi Batllori i Nouvillas. 
 
D’altra part, el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, representat pel 
senyor Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller del Departament d’Interior, nomenat pel 
Decret 22/2021, de 26 de maig (DOGC núm. 8418A, de 26.5.2021), i en virtut de les 
facultats atribuïdes per l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
En virtut de l’esmentat, MANIFESTEN: 
 
1. Que en data 24 de novembre de 2022, data de la darrera signatura digital, Dipsalut i 
el Departament d’Interior van signar un Conveni de col·laboració per a establir els 
termes i condicions de la cessió d’ús temporal gratuïta de desfibril·ladors mòbils a la 
Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de la Regió Policial de Girona. 
 
2. Que és voluntat d’ambdues Parts prorrogar aquest Conveni, d’acord amb el que 
preveu el seu pacte novè (Vigència): 
 

«La vigència d’aquest Conveni és des de la seva signatura fins el 31 de desembre de 
2022. D’acord amb l’article 49.h.2) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic 
del Sector Públic (en endavant LRJSP), en qualsevol moment abans de la finalització 
del termini previst, aquest conveni es podrà prorrogar per un període màxim d’una 
anualitat addicional.» 

 
Amb aquesta finalitat, ambdues parts acorden la formalització d’aquesta Addenda al 
conveni, de conformitat amb els PACTES següents: 
 
Primer.- Les Parts acorden prorrogar la vigència del Conveni per un període màxim 
d’una anualitat addicional, amb una vigència des de l’1 de gener de 2023 fins al 31 de 
desembre de 2023. 
 
Segon.- Respecte del que no estigui expressament previst en el present document, la 
relació de col·laboració es continua regint per allò previst en el conveni de data 24 de 
de novembre de 2022. 



 

 
 

Tercer.- S’estableix l’obligació de publicar l’Addenda de pròrroga en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya (DOGC) i el web del Registre de convenis de col·laboració 
i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal de la Transparència, 
d’acord amb els articles 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés de la informació pública i bon govern i 8, 9 i 10 del Decret 52/2005, de 5 d’abril, 
de creació i regulació del Registre de convenis de col·laboració i cooperació. 
 
I com a prova de conformitat i per a la deguda constància del que s’ha convingut, les 
parts subscriuen aquesta addenda, en les dates corresponents a les respectives 
signatures electròniques. 


