
 

 
 

Conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i Dipsalut 
per a la recerca, la formació, la divulgació i la transferència de coneixements 

en l’àmbit de la salut pública 
 

 
Reunits 

 
 
D’una part, el doctor Joaquim Salvi i Mas, en nom i representació de la Universitat de 
Girona (en endavant, la “UdG” o la “Universitat”), amb seu a Girona, a la Plaça Sant 
Domènec 3, i amb CIF Q-6750002E. 
 
Actua en la seva qualitat de Rector Magnífic de la Universitat, en virtut del Decret 
401/2021 del Govern de la Generalitat i de la publicació d’aquest en el DOGC núm. 
8564, de 16 de desembre de 2021, de nomenament del rector de la Universitat de 
Girona, i de conformitat amb el que s’estableix als articles 93 i 97 dels Estatuts de la 
Universitat de Girona, aprovats per acord GOV/94/2011 de 7 de juny (DOGC núm. 
5897 de 9 de juny de 2011). 
 
D’altra part, la senyora Maria Puig i Ferrer, actuant en representació de l’Organisme 
Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (en endavant, “Dipsalut”), 
amb domicilia al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona – Edifici Jaume 
Casademont (Carrer Pic de Peguera, 15, 17003 Girona) i CIF Q1700565C. 
 
Actua en la seva qualitat de presidenta, segons es desprèn dels Estatuts de 
l’Organisme, en virtut de la delegació de funcions de la Presidència de la Diputació de 
Girona, per Decret de 23 de juliol de 2019, i de l’acord del Ple de la Diputació de 
Girona, de 15 de juny de 2021, i amb l’assistència del secretari de Dipsalut, senyor 
Jordi Batllori i Nouvilas. 
 
En endavant, la UdG i Dipsalut es denominaran, conjuntament, “les parts”. 
 
En la seva respectiva representació, les parts es reconeixen recíprocament capacitat 
legal suficient per a l’atorgament del present acord i 
 
 

Exposen 
 
 
Que Dipsalut és un organisme autònom de caràcter administratiu, creat per la 
Diputació de Girona, d’acord amb els Estatuts de l’Organisme, la versió vigent dels 
quals va ser aprovada pel Ple de la Diputació de Girona en data 15 de juny de 2021 i 
publicada al BOP de Girona núm. 119 del dia 22 de juny de 2021. 

 
Que d’acord amb l’article 36 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases sobre 
el règim local i dels articles 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, Dipsalut té 
competències en l’assistència i cooperació als municipis de la demarcació de Girona 



 

 
 

en totes aquells competències atribuïdes als ajuntaments per la legislació de règim 
local i sectorial vigent. Entre aquestes competències hi ha la de promoció de la salut. 
 
Que, així mateix, segons la Llei 18/2009 de salut pública de Catalunya, els 
ajuntaments són competents per prestar els serveis mínims en l’àmbit de la salut 
pública, els quals es troben relacionats en al seu article 52, que recull entre d’altres 
l’educació sanitària en l’àmbit de les competències locals. 
 
Que a més de treballar per i amb els ajuntaments, Dipsalut dedica esforços a la 
formació dels diferents actors que intervenen en salut pública i a la recerca en aquest 
camp. Fruit de la decidida aposta per la investigació n’és, per exemple, la Càtedra de 
Promoció de la Salut (en endavant la “Càtedra”), la creació de la qual va ser 
acordada per l’Organisme i la Universitat de Girona l’any 2008, primera en aquest àmbit 
tant a Catalunya com a Espanya. 
 
Que la Càtedra es destaca pel seu dinamisme i per la voluntat de mantenir-se com a 
referent de qualitat en aquesta branca del coneixement, fomentant-ne la transferència i 
la recerca, organitzant  jornades, seminaris i cursos, actuant com a punt de trobada 
entre institucions i empreses sanitàries i portant a terme una tasca de sensibilització i 
assessorament als professionals. La Càtedra s’erigeix, per tant, com un actiu 
fonamental en l’àmbit gràcies a la seva posició pionera i de lideratge. 
 
Que la seva missió és facilitar i gestionar la creació, la transferència i la divulgació de 
coneixement i esdevenir un escenari de formació tècnica i professional a través de la 
docència, la investigació i la difusió del saber, participant en el progrés i 
desenvolupament de la societat i en la millora del sistema educatiu, promovent 
activitats d'extensió universitària i l'intercanvi de coneixements i informacions amb 
altres institucions.  
 
Que la Càtedra de Promoció de la Salut treballa per: 
  

• Crear un punt de trobada on institucions i empreses sanitàries puguin 
explicitar les seves necessitats formatives i on la Universitat pugui satisfer-les 
mitjançant la planificació de la transferència del coneixement. 

• Sensibilitzar els professionals de la salut de les comarques gironines respecte 
de la importància de la promoció i promoure les bones pràctiques en les 
institucions incorporant-hi la promoció de la salut. 

• Actualitzar la formació dels professionals de la salut i transferir coneixements 
de salut a la comunitat. 

• Assessorar els professionals i les institucions en temes de promoció i facilitar 
l’accés a les fonts d’informació segons les necessitats específiques. 

• Organitzar seminaris, jornades i conferències relacionades i consolidar un 
espai formatiu virtual d'especialització. 

 
Que el recorregut que la Càtedra ha realitzat fins avui l’ha posicionat com un dels 
actors més dinàmics en l’àmbit i com a centre de referència en formació, investigació, 
difusió i transferència de coneixement en promoció de la salut. Actualment , treballa 
amb els reptes d’oferir formació d’alta qualitat, participar en aliances estratègiques 
amb universitats, organismes, institucions i centres sanitaris, desenvolupar programes 



 

 
 

d’investigació, incorporar les tecnologies de la informació i vincular-se amb la societat. 
La Càtedra posa un èmfasi especial en la seva projecció internacional, mitjà per 
garantir la identificació de l’excel·lència científica, l’agregació de capacitats i la pròpia 
visualització i posicionament. 
 
Que la salut afecta tothom, i per això cal una implicació generalitzada en la seva 
promoció, tasca que s’ha de fer sempre des d’una perspectiva positiva, no en 
contraposició a la malaltia, mirant allò que generi salut més que les limitacions i causes 
de malalties. 
 
Que, en aquest sentit, les parts creuen convenient concretar la seva cooperació en 
matèria de promoció de la salut establint un marc de col·laboració per a la recerca, la 
formació, la divulgació i la transferència de coneixements en aquest àmbit, i ho fan 
mitjançant aquest Conveni, aprovat pel Consell Rector de l’Organisme en la sessió 
2022/03, de 15 de març de 2022, i segons els següents 
 
 

Acords 
 
 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest Conveni és establir un marc de col·laboració entre la Universitat de 
Girona (per mitjà de la Càtedra de Promoció de la Salut) i Dipsalut per: 
 

• Organitzar formació contínua pels equips de professionals i la població en 
general 

• Fer avaluació de programes i foment de la recerca a Dipsalut 

• Captar el millor coneixement disponible per a la innovació i millora contínua de 
programes 

• Promoure una visió holística i transversal del concepte de salut especialment en 
els àmbits socials i ambientals 

• Transferir coneixement i promoure el treball en xarxa amb el territori i la 
ciutadania 

 
Segon. Objectius específics i obligacions de les parts 
 
Dipsalut ha fixat, per als propers cinc anys i fruit del seu procés participat amb tots els 
agents del territori, posar el focus en els següents eixos estratègics d’actuació: 
 

1) Impulsar el model de les 3 S, convergint tres àmbits: social, salut, i 
sostenibilitat. 

2) Impulsar la connexió entre els diferents agents del territori 
3) Afavorir el coneixement i la transferència dels seus àmbits d’actuació 
4) Aplicar aquests enfocaments als seus serveis i programes 

 
Per tot això, reconeixent el paper que té la Càtedra de la Promoció de la Salut en els 
àmbits de recerca i transferència de coneixement de la promoció de la salut, així com 
la trajectòria de col·laboració estreta dels darrers anys, es fixen els següents objectius: 



 

 
 

 
Per part de la Càtedra: 
 
- Model de les 3 S: 
 

1) Participació i suport en l’elaboració i divulgació del marc conceptual de les 3 S 
2) Participació i suport en l’evolució del marc conceptual de promoció de la salut 

així com en l’establiment d’un marc propi de l’àmbit de la salut ambiental i de 
l’[O]bservatori amb l’encaix del model 3 S definit 

3) Participació i suport en l’evolució del sistema d’indicadors de l’[O]bservatori amb 
relació al model 3 S. 

 
- Coneixement: 
 

1) Compartir periòdicament amb els equips tècnics de Dipsalut les novetats que es 
puguin anar recollint des de la Càtedra en els àmbits de treball de Dipsalut, tot 
fent recerques bibliogràfiques en temes de promoció de la salut, salut pública i 
altres d’interès 

2)  Elaborar una newsletter periòdica per tal de construir un repositori d’interès 
3) Dissenyar i executar un pla de producció i publicació científiques basada en la 

transferència de coneixement que es pugui derivar dels diferents programes de 
Dipsalut 

4) Dissenyar un pla d’actualització i formació contínua 
5) Col·laborar i assessorar en l’elaboració del Catàleg de formació de Dipsalut, 

promovent la constant actualització de coneixements dels diferents agents 
6) Identificar i difondre els espais formatius (congressos, jornades, seminaris...) 

nacionals i internacionals en Salut Pública, Promoció de la Salut i Acció Social 
d’interès 

 
Aquest eix es pot concretar tant en cursos a mida, com cicles de webinars, o bé cursos 
monogràfics sobre temes com el gènere i la salut, els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (en endavant, ODS), la desigualtat, l’alfabetització, la salut comunitària o el 
concepte “one-health” (salut global). 
 
- Connexió: 
 

1) Col·laborar en les dinàmiques d’internacionalització dels diferents departaments 
de  Dipsalut 

2) Promoure oportunitats per a l’establiment de vincles entre programes i línies de 
treball de Dipsalut amb centres d’investigació, grups de recerca i altres 
organismes especialitzats en Salut Pública 

3) Col·laboració amb el projecte d’esdevenir centre col·laborador de l’OMS 
4) Assessorament i participació en les estratègies de connexió dels diferents agents 

de Salut Pública del territori 
5) Assessorar en la incorporació de la ciència / participació ciutadana en els 

programes i intervencions de Dipsalut 
 
Aquest eix es pot concretar, entre d’altres, en l’organització de simposis, jornades, 
seminaris i col·laboracions amb les diferents xarxes nacionals i internacionals. 



 

 
 

 
- Suport, serveis i programes: 
 
1) Col·laboració i assessorament en els processos d’avaluació de programes de 

Dipsalut, generar producció científica (publicacions, etc), o bé implementacions 
de millora contíinua. 

2) Acompanyament metodològic en l’establiment d’un model de Plans Municipals 
de Salut basat en els ODS 

3) Suport a la creació d’estructures comunitàries (taules de salut, etc.) 
4) Suport metodològic en la definició de polítiques d’alineament dels ODS amb 

l’Organisme i la seva acció 
5) Col·laboració amb l’[O]bservatori en el desplegament del seu catàleg de serveis i 

la recerca. 
 
Desenvolupament de les prestacions: 
 

1) La Càtedra assumeix l’obligació d’exercir de mode real, efectiu i continu el 
poder de direcció inherent a tot empresari sobre el personal integrant de l’equip 
de treball encarregat de l’execució del Conveni. 
 
En particular, assumirà la negociació i pagament dels salaris, la concessió de 
permisos, llicències i vacances, les substitucions del personal, si escau, les 
obligacions legals en matèria de Seguretat Social, inclòs l’abonament de 
cotitzacions i el pagament de prestacions, les obligacions legals en matèria de 
prevenció de riscos laborals, l’exercici de la potestat disciplinària, així com la 
resta de drets i obligacions que es derivin de la relació contractual entre 
empleat i empleador, sense que de l’eventual incompliment de les seves 
obligacions legals o contractuals es pugui derivar cap responsabilitat per part 
de Dipsalut  
 

2) En cap cas el personal de la Càtedra restarà sotmès a cap relació de 
dependència ni facultat de direcció per part de Dipsalut. La direcció de la 
Càtedra ostentarà aquesta potestat. 
 

3) El personal de la Càtedra haurà d’anar degudament identificat com a tal quan 
realitzi tasques a les instal·lacions de Dipsalut 
 

4) Els equips informàtics, programari, mobiliari i material per al desenvolupament de 
les activitats de la Càtedra seran a compte de la Universitat de Girona 

 
5) La Càtedra vetllarà especialment per tal que el seu personal desenvolupi la 

seva activitat sense extralimitar-se en les funcions desenvolupades respecte de 
l’activitat delimitada com a objecte del Conveni  

 
6) La direcció de la Càtedra tindrà entre les seves obligacions:  
 

a. Actuar com a interlocutor/a de la Càtedra davant de Dipsalut i la 
comunicació entre la Càtedra i el personal integrant de l’equip de treball 



 

 
 

assignat al conveni, d’una banda, i de Dipsalut, de l’altra banda, en tot allò 
relatiu a les qüestions derivades de l’execució del Conveni 

b. Distribuir el treball entre el personal relacionat amb el Conveni i impartir a 
aquestes persones les ordres i instruccions de treball que siguin necessàries 
en relació amb la prestació dels compromisos del Conveni  

c. Supervisar el correcte desenvolupament per part del personal integrant de 
l’equip de treball de les funcions encarregades, així com controlar 
l’assistència d’aquest personal al lloc de treball 

d. Organitzar els règim de vacances i dies lliures del personal assignat a 
l’execució del Conveni 

   
7) A l’extinció del Conveni, en cap cas es podrà produir la consolidació de les 

persones que hi estiguin assignades com a personal de Dipsalut 
 
Per part de Dipsalut: 
 
1) Aportarà tota la informació necessària relativa als seus programes i serveis per 

facilitar la seva avaluació i, si escau, facilitar la producció científica 
2) Aportarà els recursos humans i tècnics necessaris per a l’assoliment dels 

diferents objectius marcats en els Plans d’acció 
3) Farà de nexe entre la Càtedra i els ens locals de la demarcació per a totes 

aquelles accions en què siguin necessari 
4) Posarà a disposició de la Càtedra el coneixement i la informació relacionats amb 

les accions objecte del Conveni, incloses les dades obtingudes per 
l’[O]bservatori 

5) Aportarà els recursos econòmics per al desenvolupament del Conveni de 
conformitat amb el pacte tercer 

6) Facilitarà els espais i els consums energètics que la Càtedra necessiti per al 
correcte assoliment dels objectius fixats en el marc d’aquesta col·laboració. 
Sempre que la prestació del servei es realitzi a l’edifici que ocupa Dipsalut es 
garantirà la correcta separació d’espais de treball i la identificació adequada del 
personal com a propi de la Càtedra. 

 
Tercer.  Aportació de recursos i règim econòmic 
 
1. Les obligacions econòmiques s’establiran sempre sense que hi hagi cap mena de 
lucre per cap de les parts amb l’únic objectiu de cobrir els costos efectius dels recursos 
dedicats. 
 
2. Dipsalut finançarà les despeses de personal que siguin necessàries per al 
desenvolupament del Pla d’acció, fins a l’import que no quedi cobert amb els ingressos 
que generi la Càtedra durant el període objecte de pagament. En tot cas, la Càtedra 
orientarà una part de la seva activitat a arribar a un mínim anual del 5% d’aquestes 
despeses cobertes amb els esmentats ingressos. Dipsalut no assumirà en cap cas el 
100% dels costos salarials. 
 
En cas de reducció de l’equip de la Càtedra, l’aportació es veurà reduïda 
proporcionalment. 
 



 

 
 

3. Així mateix posarà a disposició de la Càtedra espais i consums energètics i el seu 
manteniment per al correcte desenvolupament del Pla d’acció. No s’entendran incloses 
despeses de manutenció, allotjament, desplaçaments, càtering o similars ni despeses 
de funcionament ordinari com equips informàtics, programari, mobiliari i material 
fungible per al desenvolupament de les activitats. 
 
3. Es justificaran els costos en funció de les hores dedicades a cadascun dels 
aspectes indicats en la memòria econòmica. 
 
La justificació durant el període de vigència del Conveni es farà en aquests períodes: 

- 2022: Despesa efectuada de l’1 de gener al 30 de setembre de 2022 
- 2023: Despesa efectuada de l’1 d’octubre de 2022 al 30 de setembre de 2023 

 
Així, anualment, abans del dia 15 d’octubre, la Universitat de Girona presentarà al 
registre d’entrada de Dipsalut un informe detallant les activitats (memòria anual). 
 
L’informe s’acompanyarà d’un model de certificat de despeses de recursos humans, 
segons annex a aquest Conveni, i d’un certificat dels ingressos nets generats per la 
Càtedra durant l’exercici que es justifiqui. 
 
Dipsalut abonarà, amb càrrec a l’aplicació 1 3110 25000 (Treballs realitzats per admin. 
públiques i altres ent. públi.) del Pressupost anual, a la Universitat de Girona, per 
transferència bancària al compte general d’ingressos ES37-2100-0002-5702-0133-
8172, l’import correctament justificat, un cop presentats i validats l’informe i els 
certificats esmentats. 
 
Quart. Durada 
 
Aquest Conveni entra en vigor en la data de la seva signatura (essent aplicable a 
efectes de vigència la signatura electrònica més recent) i tindrà una durada de 2 anys.  
 
No obstant això, les parts podran acordar, de manera expressa, en qualsevol moment 
abans de la finalització del termini de vigència, la pròrroga del Conveni per un període 
màxim de 2 anys, fins a un període total màxim de 4 anys des de la formalització.  
 
La pròrroga es formalitzarà mitjançant una addenda que contindrà també la memòria 
econòmica per a aquell període. 
 
Cinquè. Pla d’acció i Comissió de seguiment 
 
En el marc dels objectius comuns de col·laboració fixats en aquest Conveni, Dipsalut i 
la Universitat de Girona (per mitjà de la Càtedra de Promoció de la Salut) fixaran, en 
un termini de 2 mesos des de la subscripció del Conveni, un Pla d’acció que contindrà 
accions concretes i indicadors de seguiment, i la previsió d’activitats amb ingrés 
vinculat. 
 
Posteriorment, en cas de pròrroga del Conveni, s’aprovarà una addenda amb el Pla 
d’acció corresponent al període concret. 
 



 

 
 

Es crearà una Comissió de seguiment que vetllarà pel correcte desenvolupament i 
execució de les clàusules d’aquest Conveni. 
 
Aquesta Comissió estarà formada per:  
 

Per part de Dipsalut: 
 

– Gerència 
– Cap del Servei de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a les Persones 

de Dipsalut, cap del Servei de Salut Ambiental i responsable de 
l’[O]bservatori 

 
Per part de la Càtedra: 

 
– Directora de la Càtedra 
– Persona que designi la Direcció 

 
Podran assistir a les reunions altres tècnics o tècniques d’ambdues entitats. 
 
La Comissió tindrà les funcions següents: 

 
a) Elaborar el Pla d’acció 
b) Resoldre els problemes d’interpretació i compliment que pugui plantejar aquest 

Conveni d’acord amb els principis de bona fe i confiança legítima  
c) Fer seguiment de l’execució del Conveni i proposar als òrgans competents de 

les dues parts les millores oportunes per l’interès comú i que puguin suposar 
modificacions del Conveni o dels Plans d’acció 

d) Elaborar i avaluar el Pla d’acció i concretar les activitats i matèries que en 
formaran part 

 
Sisè. Conseqüència de l’incompliment 
 
Qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment per tal que 
compleixi, en un determinat termini, les obligacions o compromisos que es considerin 
incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat al responsable del mecanisme de 
seguiment, vigilància i control. Si transcorregut el termini indicat en el requeriment 
persistís l’incompliment, la part que va realitzar el requeriment notificarà a la part 
incomplidora la concurrència de la causa de resolució i s’entendrà resolt el conveni.  
 
Si aquest incompliment originés algun dany i perjudici a l’altra part, es podrà reclamar 
una indemnització per rescabalar els danys soferts.  
 
Setè. Modificació 
 
Qualsevol modificació del contingut d’aquest Conveni requerirà l’acord exprés dels 
signants mitjançant la subscripció de l’addenda corresponent. Es delega a la 
Presidència l’aprovació d’aquesta addenda, de la qual se’n donarà compte al Consell 
Rector de Dipsalut en la primera sessió que es celebri. 
 



 

 
 

Vuitè. Extinció 
 
Aquest Conveni s’extingeix pel compliment de les actuacions que en constitueixen 
l’objecte, o per incórrer en causa de resolució.  
 
Són causes de resolució:  
 
a) El transcurs del termini de vigència del Conveni sense haver-ne acordat la 

pròrroga 
b) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels 

signants 
c) Denúncia expressa d’una de les parts en un termini mínim de 3 mesos des de la 

data en què se’n pretengui la finalització. 
d) El mutu acord dels signants 
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat de l’acte 
f) Per qualsevol altra causa prevista a les lleis  
 
Novè. Tractament de dades 
El compliment dels objectius del conveni no requereix que una part tracti dades 
personals de terceres persones per compte o encàrrec de l'altra, per la qual cosa no 
cal formalitzar un encàrrec de tractament en el sentit de l'article 28 del Reglament 
general de protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 27 d’abril de 2016). 
 
Si, de manera puntual, algunes actuacions en execució dels objectius d’aquest 
Conveni, requeríssin el tratament de dades de caràcter personal de terceres persones 
per compte o encàrrec de l'altra, la regulació d’aquest tractament es durà a terme per 
mitjà de la redacció i aprovació d’una addenda a aquest Conveni. 
 
Les parts declaren que compleixen el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament general de protecció de 
dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals. 
 
Cada part tractarà les dades personals dels representants i interlocutors de l’altra part 
com a Responsable del Tractament, en el sentit de l’article 4.7 del Reglament general 
de protecció de dades. La finalitat del tractament serà formalitzar i gestionar el conveni 
i portar a terme les actuacions que se’n derivin. Per a l’exercici dels drets reconeguts al 
Reglament general de protecció de dades (accés a les dades, rectificació, supressió, 
portabilitat, sol·licitar-ne la limitació del tractament i oposició), els interessats es podran 
adreçar a l’altra a les referències i adreces que figuren a l’encapçalament d’aquest 
document. Les parts es declaren informades que poden consultar la informació de les 
polítiques de protecció de dades a les respectives pàgines web o seus electròniques. 
 
Desè. Difusió  
 
En tot acte de publicitat, informació o difusió en general que faci qualsevol de les parts 
relatius a l’objecte d’aquest Conveni i a les posteriors addendes que es formalitzin, es 
farà constar la col·laboració d’ambdues parts. 



 

 
 

 
Igualment, cadascuna de les parts posarà en coneixement de l’altra la realització de 
qualsevol acció de caràcter protocol·lari relativa a l’objecte d’aquest Conveni per tal 
que l’altra pugui valorar la possibilitat de ser-hi present. 
 
Onzè. Règim jurídic i jurisdicció aplicable 
 
Aquest Conveni es celebra d’acord amb els articles 3, 47.2.a), 140, 143 i 144 de la Llei 
40/2015, d’ 1 d’ octubre, de règim jurídic del sector públic, els articles 108 a 112 de la 
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya i els articles 6 i 31 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic (en endavant LCSP). 
 
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, execució, modificació, efectes o 
resolució del contingut del Conveni que no hagin estat resoltes per la Comissió de 
seguiment prevista, seran resoltes, una vegada esgotada la via administrativa prèvia, 
d’acord amb el que preveu la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
I, com a prova de conformitat i per la deguda constància en tot el que s’ha convingut, 
les parts subscriuen aquest Conveni, en les dates corresponent a les respectives 
signatures electròniques, essent aplicable a efectes de vigència la més recent. 
 
- - - - - 
 
Annex. Memòria econòmica 
 
Quadre de despeses previstes: 
 
Aquest Conveni només conté despeses de personal. La Universitat de Girona 
assumirà les despeses relacionades amb costos de funcionament o costos indirectes. 
 
El cost de la contribució de Dipsalut en cap cas suposarà el 100% de la despesa de 
personal. La periodificació de l’estimació de costos totals de personal de la Càtedra 
per al període inicial del conveni és la següent: 
 

2022 
GENER - FEBRER 

Hores setmanals Costos període 

Personal L2u 30 6.226,53 € 

Personal L2u 35 7.201,72 € 

Personal L3U 30 5.476,58 € 

Personal L3U 35 6.550,12 € 

 
MARÇ - SETEMBRE 

Hores setmanals Costos període 

Personal L2u 35 25.767,77 € 

Personal L2u 35 25.206,02 € 

Personal L2u 35 25.767,70 € 

TOTAL: 102.196,44 € 

 



 

 
 

 

2022-2023 
OCTUBRE 2022 - SETEMBRE 2023 

Hores setmanals Costos període 

Personal L2u 35 44.835,92 € 

Personal L2u 35 43.858,47 € 

Personal L2u 35 44.835,92 € 

TOTAL: 133.530,31 € 

 
Anualment, abans del dia 15 d’octubre, la Universitat de Girona haurà de presentar al 
registre d’entrada de Dipsalut un informe detallant les activitats (memòria anual) i el  
model de certificat de despeses de recursos humans annex, i el certificat dels 
ingressos nets generats per la Càtedra durant l’exercici que es justifiqui. 
 
Dipsalut abonarà l’import correctament justificat, un cop presentats i validats l’informe i 
els certificats esmentats. 
 
- - - - - 
 

MODEL: 
 

CERTIFICAT DE DESPESES DE RECURSOS HUMANS 
 
El senyor/a ______________________, en qualitat de ________ de la Càtedra de 
Promoció de la Salut de la Universitat de Girona,  
 
CERTIFICO: 
 
Que els costos de personal de la Càtedra, dedicat a l’execució del Conveni durant 
l’anualitat _______ han estat les que a continuació es detallen: 
 

Treballador/a:  

Mensualitat 

Tasques 
desenvolupades 

(amb indicació 
d’hores globals) 

Nòmina 
mensual 

Seguretat 
Social 

Import total 
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