
 

 
 

 

 

Conveni de col·laboració Conveni de col·laboració entre l’Organisme Autònom 

de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) i la Fundació Institut 

d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdIBGi) per a la 

implementació de la segona fase del programa Pm05 “Girona, territori 

cardioprotegit” 

 

 

INTERVENEN 

 

D’una part, l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en 

endavant Dipsalut, amb CIF núm. Q1700565C, representat per la Il·lustríssima Senyora 

Maria Puig Ferrer, presidenta de Dipsalut, per delegació del president de la Diputació de 

Girona de data 23 de juliol de 2019, en virtut de les facultats atorgades pel Decret de la 

presidenta de Dipsalut de data 29 de juliol de 2022, d’aprovació del present conveni i 

assistida pel secretari de Dipsalut. 

 

I de l’altra part, la Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep 

Trueta (en acrònim, IdIBGi), amb CIF núm. G17432592, representada per la Dra. Marga 

Nadal Sànchez, directora de l’IDIBGI, per delegació del Patronat de l’IDIBGI en data 4 

de març de 2022, en virtut de les facultats atorgades per l’apoderament registrat en 

escriptura pública, per la Notaria Jaime Agustín Justribó, amb número de protocol 465. 

 

Ambdues parts es reconeixen recíprocament capacitat legal suficient per a l’atorgament 

d’aquest acord i 

 

MANIFESTEN 

 

1. En data 12 d’abril de 2011, Dipsalut i la Facultat de Medicina de la Universitat de 

Girona van signar un Conveni de col·laboració per al finançament de l’estudi de 

recerca “Girona, Projecte Vital” en virtut del qual Dipsalut va iniciar el primer programa 

de desfibril·lació pública a l’Estat espanyol: el “Girona, territori cardioprotegit” (també 

conegut com Pm05). Aquest programa va ser l’impulsor d’un important canvi legislatiu 

el 2011, que va permetre l’ús de desfibril·ladors externs automàtics (en endavant, 

DEA) per part de persones no entrenades. 

 

Un dels objectius del programa “Girona, territori cardioprotegit” era aconseguir que 

tots els municipis de les comarques gironines disposessin de DEA per actuar davant 

d’una aturada cardiorespiratòria (en endavant, ACR), sensibilitzar i formar la població 

general en l’ús d'aquests aparells i en salut cardiovascular en un sentit ampli, i avaluar 

els resultats d’aquesta estratègia per mitjà de l’estudi “Girona, Projecte Vital”. 

 



 

 
 

Aquest programa ha suposat la implantació d’una xarxa de 811 DEA d’ús públic arreu 

del territori gironí. Tots els municipis de la demarcació disposen de, com a mínim, un 

aparell. La resta de DEA s’han distribuït segons criteris objectius, com ara el nombre 

d’habitants, les instal·lacions/grups de població de risc o els vehicles de serveis de 

primera intervenció. Actualment, el projecte disposa de 500 desfibril·ladors fixos, 271 

de mòbils i 40 de lliures. Els anomenats desfibril·ladors fixos estan protegits per una 

caixa situada dins d’una columna, s’ubiquen en places i carrers i estan connectats al 

Sistema d’Emergències Mèdiques. Els DEA mòbils, o portables, es troben dins dels 

vehicles dels serveis de primera resposta, com poden ser policies locals, vigilants 

municipals, protecció civil i mossos d’esquadra. L’objectiu és facilitar una ràpida 

intervenció en cas de mort sobtada cardíaca per tal de reduir la mortalitat per aquesta 

causa. La finalitat dels desfibril·ladors lliures és “cardioprotegir” esdeveniments 

puntuals i activitats de temporada. Es tracta d’aparells automàtics, molt senzills 

d’utilitzar, de manera que els pot fer servir qualsevol persona, sense necessitat de 

formació prèvia. 

 

2. El programa “Girona, territori cardioprotegit” promou també la sensibilització 

poblacional i l’educació en l’ús dels DEA i ha dut a terme actuacions educatives en 

esdeveniments públics amb concurrència superior a 10.000 persones, a més de 

cursos específics als instituts de secundaria de la província, arribant a més de 4.000 

estudiants.  

 

En aquesta línia, el programa disposa d’una aplicació per a telèfons mòbils (DEACAT) 

que permet obtenir informació sobre “Girona, territori cardioprotegit” i aprendre a 

actuar, en cas d’aturada cardíaca, mitjançant un vídeo tutorial. A més, DEACAT 

localitza el/s desfibril·lador/s més proper/s a l’usuari, dona les pautes per actuar i 

facilita la trucada al 112.  

 

3. Dipsalut gestiona de forma integral els desfibril·ladors, comprant-ne, duent a terme 

les cessions patrimonials corresponents, instal·lant-ne i garantint-ne el manteniment, 

revisió i substitució si escau. A més, custodia un registre d’usos i incidències i guarda 

tots els electrocardiogrames anonimitzats procedents dels DEA i, de forma 

coordinada amb la Facultat de Medicina i Infermeria de la Universitat de Girona, va 

donar suport a l’estudi “Girona, Projecte Vital” que es va engegar per analitzar 

aspectes científics relacionats amb aquest programa de desfibril·lació pública. 

 

El desembre de 2020 va finalitzar el Conveni de col·laboració esmentat anteriorment, 

coincidint amb la finalització i presentació dels resultats de l’estudi “Girona, Projecte 

Vital”, així com de la primera fase d’implementació del programa Pm05 “Girona, 

territori cardioprotegit”. L’estudi “Girona, Projecte Vital” informa sobre l’impacte de la 

implementació del programa i l’avaluació de la millora de la supervivència en pacients 

amb aturada cardíaca després de l’accés de personal no sanitari als aparells de 

desfibril·lació. 



 

 
 

 

4. Després de 10 anys, cal iniciar la segona fase d’implementació del programa de 

Dipsalut Pm05 “Girona, territori cardioprotegit”, que ha de permetre incrementar-ne 

l’eficiència i consolidar-lo en termes d’evidència científica disponible i d’equitat 

territorial.  

 

En aquesta segona fase es preveuen realitzar les següent actuacions: 

 

a) Reconstitució del Comitè Científic Assessor ja previst en el conveni de 

col·laboració signat el 12 d’abril de 2011.  

b) Elaboració d’un estudi/informe sobre la localització dels DEA i sobre els criteris 

per distribuir-los entre els seus destinataris. Aquest estudi hauria de tenir en 

compte: les dades d’activitat de la xarxa de DEA recollides per Dipsalut, els 

informes i les evidències científiques disponibles (AQuAS, PLNUC...) i les 

conclusions de l’estudi de recerca “Girona, Projecte Vital”. 

c) Elaboració de Plans biennals de Treball amb la definició dels objectius, la 

temporalització i els resultats esperats en forma d’estudis, dades de procés i 

altres outputs relacionats amb les actuacions definides al Pla. 

d) Millora del sistema de registre de les dades de l’emergència i de la víctima.  

e) Elaboració d’un mapeig complert dels DEA disponibles al territori. 

f) Estudis de recerca en relació amb les qüestions científiques derivades de 

l’estudi “Girona Vital” que cal resoldre, que poden ser objecte de projectes 

científics. 

g) Sensibilització i formació a la població. 

 

 

5. És voluntat de Dipsalut promoure i impulsar la recerca en matèria de salut 

cardiovascular amb la finalitat de poder donar assistència als municipis en l’adopció 

de polítiques públiques per millorar l’estat de salut de la població. 

 

6. D’acord amb l’article 36.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 

del règim local i els articles 91 i 92 del Text refós de la Llei municipal i de règim local 

de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Dipsalut té 

competències en l’assistència i cooperació als municipis de la demarcació de Girona 

i, per tant, en totes aquelles competències en matèria de salut pública atribuïdes als 

ajuntaments per la legislació de règim local i sectorial vigent. Així mateix, l’article 

36.1.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, disposa 

que és competència pròpia de la Diputació la cooperació en el foment del 

desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori provincial, d’acord 

amb les competències de les demés administracions públiques en aquest àmbit.  

 

Pel que fa a aquesta normativa sectorial, l’article 6.1 de la Llei 18/2009, de 22 

d’octubre, de salut pública de Catalunya disposa que són prestacions de salut pública 



 

 
 

el conjunt d’iniciatives organitzades per les administracions públiques per a 

preservar, protegir i promoure la salut de les persones, en l’àmbit individual i 

col·lectiu, prevenir la malaltia i tenir cura de la vigilància de la salut pública. L’article 

6.3 d’aquesta Llei 18/2009 també estableix que són prestacions en matèria de salut 

pública, entre d’altres, la vigilància de la salut pública, incloent el monitoratge de la 

salut i dels seus principals determinats; la investigació de les causes o els 

determinants dels problemes de salut que afecten la població; la promoció de la salut 

i la prevenció de la malaltia i dels seus factors de risc, amb una atenció preferent per 

les que es desenvolupen en l’àmbit de la salut comunitària; o l’avaluació de l’impacte 

en la salut de les intervencions sobre els determinants de la salut de la població. 

 

7. Pel que fa a l’IdIBGi, la seva missió és promoure un entorn que afavoreixi la 

investigació traslacional per millorar la salut de les persones, i vol ser un centre 

d’investigació biomèdica que contribueixi a fer de Girona una regió on la població 

envelleixi de la manera més saludable possible, convertint-se en model de referència per 

Catalunya i la resta del món. 

 

8. L’IdIBGi té com a finalitat fundacional promoure, desenvolupar, transferir, gestionar i 

difondre la recerca, el coneixement científic i tecnològic, la docència i la formació en 

l’àmbit de les ciències de la vida i de la salut. Amb aquesta finalitat, i d’acord amb l’article 

5 dels seus Estatuts, promourà i estrenyerà les relacions i l’intercanvi de coneixements 

entre els investigadors i els grups de recerca que pertanyen als diversos centres i entitats 

de l’àmbit biomèdic, que actuen principalment en l’entorn de Girona i impulsarà la 

col·laboració amb altres institucions i entitats, prioritzant la realització de projectes 

conjunts. 

 

En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, promou i difon a la societat els 

avenços científics, facilita la recerca i la innovació, promou la docència i la formació 

especialitzada, presta serveis de suport a la recerca en interès dels investigadors i grups 

de recerca, participa en les polítiques de coordinació de la recerca biomèdica de 

Catalunya, projectes de recerca i xarxes d’excel·lència d’àmbit nacional i internacional, 

presta serveis d’anàlisi i diagnòstic en l’àmbit biomèdic i, en general, desenvolupa 

qualsevol altra activitat relativa a la prestació de serveis i recursos humans, científics, 

tècnics i econòmics de suport a la recerca i la innovació. 

 

Vista la coincidència d’objectius i d'interessos entre les dues Parts,  els intervinents volen 

regular la col·laboració entre Dipsalut i l’IdIBGi, atès que les parts comparteixen el 

compromís de promoure i protegir la salut per mitjà de l’obtenció de dades que permeten  

la creació de coneixement i d’informació que contribueixen a orientar les polítiques 

públiques. 

 

Amb aquesta finalitat, ambdues Parts acorden la formalització d’aquest conveni, de 

conformitat amb les següents 



 

 
 

CLÀUSULES 

 

Primera. Objecte 

 

L’objecte d’aquest Conveni és establir un marc de col·laboració entre l’IdIBGi i Dipsalut  

per a impulsar i desenvolupar un treball conjunt relatiu a l'activitat acadèmica i la presa 

de decisions en la política local, en el marc del programa Pm05 “Girona, territori 

cardioprotegit”, que permetrà l’obtenció de coneixement i d’informació per orientar les 

polítiques públiques de Dipsalut en el moment de prestar la seva assistència als 

municipis de la província de Girona. 

 

Aquesta sinèrgia entre ambdues entitats, en el marc del desenvolupament de les seves 

finalitats, es realitzarà en forma de cooperació horitzontal, unint el treball i l’experiència 

de les Parts per a elaborar una missió de servei públic comuna relacionada amb la salut 

pública. 

 

Aquest treball consistirà en les següents actuacions: 

 

a) Reconstitució del Comitè Científic Assessor ja previst en el conveni de 

col·laboració signat per Dipsalut i la Universitat de Girona el 12 d’abril de 2011.  

b) Elaboració d’un estudi/informe sobre la localització dels DEA i sobre els criteris 

per distribuir-los entre els seus destinataris. Aquest estudi hauria de tenir en 

compte: les dades d’activitat de la xarxa de DEA recollides per Dipsalut, els 

informes i les evidències científiques disponibles (AQuAS, PLNUC...) i les 

conclusions de l’estudi de recerca “Girona, Projecte Vital”. 

c) Elaboració de Plans biennals de Treball amb la definició dels objectius, la 

temporalització i els resultats esperats en forma d’estudis, dades de procés i 

altres outputs relacionats amb les actuacions definides al Pla. 

d) Millora del sistema de registre de les dades de l’emergència i de la víctima.  

e) Elaboració d’un mapeig complert dels DEA disponibles al territori. 

f) Estudis de recerca en relació amb les qüestions científiques derivades de 

l’estudi “Girona, Projecte Vital” que cal resoldre, que poden ser objecte de 

projectes científics. 

g) Sensibilització i formació a la població. 

 

 

Segona. Obligacions de les Parts 

 

1. Les parts es comprometen al compliment de les següents obligacions de 

manera conjunta: 

 



 

 
 

a) Reconstituir el Comitè Científic Assessor creat de conformitat amb el Conveni de 

col·laboració signat per Dipsalut i la Universitat de Girona en data 12 d’abril de 

2011, i que es troba definit a la clàusula Sisena del present Conveni. 

 

b) Elaborar un Pla d’Acció biennal de Treball amb la definició dels objectius, la 

temporalització i els resultats esperats en forma d’estudis, dades de procés i 

altres outputs relacionats amb les actuacions definides al Pla sens perjudici de 

les seves possibles modificacions acordades pel Comitè de Seguiment del 

conveni. 

 

c) Elaboració d’un mapeig complert dels DEA disponibles al territori: l’IDIBGI 

elaborarà un mapa dels DEA disponibles al territori amb el suport de Dipsalut. 

Dipsalut farà pública, a través del seu web i la seva app, la xarxa de 

desfibril·ladors estesos pel territori. 

 

2. Obligacions de l’IdIBGi 

 

La Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdIBGi) es 

compromet a: 

 

a) Aportar el personal investigador necessari per dur a terme l’objecte del 

conveni. Aquest personal estarà integrat per, com a mínim, un infermer/a 

investigador/a, que serà contractat/da per l’IdIBGi i que s’incorporarà a l’execució 

del conveni en el moment de la seva entrada en vigor, i un investigador/a 

cardiòleg/cardiòloga que s’incorporarà a partir de l’any 2024, a través d’una 

intensificació acordada amb l’Hospital Dr. Josep Trueta amb un/a dels/de les 

seus/ves cardiòlegs/gues en plantilla, acord que es vehicularà en el marc de 

col·laboració en matèria de recerca que té l’IdIBGi amb l’Hospital Universitari Dr. 

Josep Trueta. 

 

IdIBGi 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 els 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  

 

En cap cas el personal de l’IdIBGi que participi en el conveni restarà sotmès a 

cap relació de dependència ni facultat de direcció per part de Dipsalut. La direcció 

de l’IdIBGi ostentarà aquesta potestat. 

 



 

 
 

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 

 

La direcció de l’IdIBGi tindrà entre les seves obligacions:  

 

a. Actuar com a interlocutor/a davant de Dipsalut i amb el personal 

integrant de l’equip de treball assignat al conveni, 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 

donar a aquestes persones les instruccions de treball que siguin 

necessàries en relació amb la prestació. 

c. Organitzar els règim de vacances i dies lliures del personal assignat 

a l’execució del Conveni. 

 

b) Elaborar un estudi/informe. Per a la implementació de la segona fase del 

programa “Girona, territori cardioprotegit” caldrà definir la localització dels DEA i  

els criteris per distribuir-los entre els seus destinataris. Aquest estudi hauria de 

tenir en compte: les dades d’activitat de la xarxa de DEA recollides per Dipsalut, 

els informes i les evidències científiques disponibles (AQuAS, PLNUC...) i les 

conclusions de l’estudi de recerca “Girona, Projecte Vital”. 

 

En concret, en relació amb la xarxa de DEA fixos, caldria analitzar si cal mantenir 

els mateixos criteris de localització d’espais o dur a terme una proposta 

complementària o totalment nova, determinar la priorització d’espais per instal·lar 

els nous DEA, una anàlisi de sota quin criteri científic es considera no necessari 

la instal·lació d’un DEA, entre d’altres. 

 

Pel que fa a la relació de necessitats percebudes pels ens locals de DEA fixos i 

mòbils, caldria identificar, per mitjà d’un procés equitatiu i amb transparència, 

les sol·licituds dels ajuntaments: 

 

– Iniciant un procés de detecció de necessitats per tal que els ens locals 

elaborin les sol·licituds dels espais que consideren que han 

de  cardioprotegir. S’informarà que s’atendran les demandes en funció dels 

criteris de priorització que es marquin i en funció del pressupost assignat 

a aquesta segona fase d’instal·lació. 

 

– Identificant i fixant els  criteris per tal d’establir el nombre de DEA i 

localització per cada municipi. 

 

Aquest estudi haurà d’estar finalitzat en la data que fixi el Comitè de Seguiment 

del conveni. 

 



 

 
 

c) L’IdIBGi es compromet a perfeccionar el sistema  d’informació i registre de les 

dades de l’emergència i de la víctima i, en aquest sentit, establirà un sistema  per 

permetre identificar i fer el seguiment de l’estat de salut de totes les persones 

que han patit una ACR i han estat ateses amb els desfibril·ladors del programa 

“Girona, territori cardioprotegit”  i, d'altra banda, per poder fer comparacions amb 

altres persones que hagin patit una ACR i no han estat ateses en el marc 

d’aquest programa. Es busca analitzar amb precisió el paper de la desfibril·lació 

pública en l’aturada cardíaca a la província de Girona, facilitant la recerca en 

aquest àmbit. 

 

d) Estudis de recerca  

 

L’IdIBGi, d’entre les qüestions científiques derivades de l’estudi “Girona, Projecte 

Vital” que cal resoldre, segons s’indiqui als plans biennals, durà a terme estudis 

de recerca que podran consistir en les matèries següents:   

 

▪ Cardioprotecció de població en zones geogràficament disperses: anàlisi de 

l’eficàcia i l’eficiència dels DEA fixos, dels DEA mòbils i del sistema 

d’emergències. 

▪ Modelització i avaluació “in silico” dels millors emplaçaments basats en la 

ubicació de les aturades dels últims 10 anys. 

▪ Factors relacionats amb la supervivència a una aturada cardiorespiratòria 

atesa per DEA públics. 

▪ Avaluació econòmica (QALY) dels supervivents del programa “Girona, 

territori cardioprotegit”. 

▪ Aplicació de DRONS per lliurar DEA en zones rurals i remotes. 

▪ Persistència dels coneixements en RCP d’estudiants, públic general i 

membres dels cossos de primera intervenció. 

▪ Demografia de la formació de ressuscitació cardiopulmonar (RCP). 

▪ Metodologia docent òptima a les escoles. 

▪ Factors temporals relacionats amb la incidència de ritmes desfibril·lables. 

▪ Canvi d’algorisme de DEA: Shock en asistòlia – Estudi de concepte. 

▪ Altres que es considerin de interès i relacionades amb l’objecte del conveni. 

 

 

3. Obligacions de Dipsalut 

 

Dipsalut es compromet a:  

 

a) Mantenir els DEA en el territori de la província de Girona durant tota la vigència 

d’aquest Conveni. 

 



 

 
 

b) Dur a terme la contractació administrativa de l’adquisició dels nous DEA fixos i 

mòbils i posteriors cessions patrimonials als seus destinataris. 

 

c) Aplicar els criteris tècnics de l’IdIBGi, prèvia confirmació del Comitè Científic 

Assessor, per a determinar el nombre de DEA que cal adquirir i la seva ubicació. 

 

d) Compensar econòmicament l’IdIBGi en concepte de despeses derivades de les 

seves obligacions en aquest Conveni, respectant els llindars establerts a la 

memòria econòmica. 

 

e) Posar a disposició de l’IdIBGi les dades mèdiques (electrocardiogrames 

anonimitzats) dipositades en els DEA per a les tasques d’investigació, 

innovació i recerca. 

 

f) Sensibilització i formació a la població: “Girona, territori cardioprotegit” és un 

programa pioner, que va posar les bases de la desfibril·lació pública a l’Estat 

espanyol i que s’ha convertit en un referent internacional. 

 

En aquest sentit, s’ha de donar una visualització més constant al Programa. A 

tal efecte, s’elaborarà una proposta de màrqueting social del programa que es 

treballarà conjuntament amb els serveis de comunicació de Dipsalut. Es 

participarà en aquells projectes de finalitats comunes que provinguin 

d’institucions i/o d’organismes amb expertesa tècnica contrastada.  

 

Pel que fa a l’oferta formativa, Dipsalut continuarà oferint els cursos de SVB 

semestral, els cursos adreçats a primers intervinents i els adreçats a tota la 

població. Actualment s’elabora una nova iniciativa de formació on line amb 

l’empresa que imparteix els cursos de formació de SVB de Dipsalut, adreçats a 

la ciutadania.  

 

 

 

Tercera. Memòria tècnica i econòmica 

 

A fi de dur a terme un correcte seguiment de la gestió de les activitats objecte d’aquest 

Conveni, les Parts acorden que l’IdIBGi presentarà anualment, abans del 15 de 

novembre, una Memòria econòmica i tècnica justificativa anual que inclogui: 

 

- La referència i resultats de l’activitat executada durant l’any. 

- Dades del compliment i l’assoliment dels objectius previstos, d’acord amb el Pla 

biennal aprovat. 

- Certificat de les despeses salarials i materials, segons el model que s’adjunta a 

aquest conveni com Annex 1. 



 

 
 

- Les tasques principals i hores dedicades per part de cadascun dels i les 

professionals vinculades al conveni. 

- Factures justificatives del material adquirit. 

 

Així mateix es presentarà un certificat conforme no s’han obtingut ingressos per al 

mateix projecte durant l’exercici que es justifiqui. 

 

 

 

Quarta. Compromís econòmic  

 

a) Pressupost: 

 

El pressupost total establert per a l’execució de totes les actuacions objecte d’aquest 

Conveni ascendeix a la quantitat màxima de noranta-nou mil set-cents quaranta-un 

euros amb vuitanta-set cèntims (99.741,87 €). 

 

Aquest import serà finançat per Dipsalut, repartit en 4 anualitats, amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 1 3110 25 000 Treballs realitzats per administracions públiques i altres 

entitats públiques de l’anualitat que correspongui, en compliment del que preveu la 

legislació en matèria pressupostària i d’acord amb la següent periodificació: 

 

Exercici Import 

2022                        11.444,50 € 

2023 22.826,78 € 

2024 30.825,54 € 

2025 34.645,05 € 

Total: 

99.741,87 € 

 

D’acord amb l’article 174.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 

aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’autorització o realització de les 

despeses plurianuals es subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els 

respectius pressupostos, per la qual cosa aquesta despesa resta condicionada a 

l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de les anualitats que s’han 

indicat.  

 

Segons el certificat emès en data 13 de juliol de 2022 per la representant legal de 

l’IDIBGI,  es fa constar les despeses directes de personal que haurà d’assumir Dipsalut, 

detallades per cost/hora i dedicació setmanal així com el cost anual de cadascun d’ells 

i les despeses indirectes d’instruments i equipaments. D’aquest certificat es pot 



 

 
 

concloure l’equivalència de costos i que no existeix cap mena de lucre per part de 

l’IdIBGi. 

 

Els esmentats imports són els que s’han fet servir com a referent a la relació de costos 

que consta a la memòria econòmica de l’Annex 1 d’aquest conveni. 

 

 

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 de l’objecte 

d’aquest Conveni i suposen un intercanvi basat en la col·laboració conjunta en el marc 

de les pròpies competències dels ens que hi participen. 

  

b) Pagament 

 

L’import corresponent a la primera anualitat es farà efectiu per part de Dipsalut l’any 

2022, un cop l’IdIBGi hagi presentat a Dipsalut la memòria a que es refereix la clàusula 

tercera d’aquest conveni, referent als mesos transcorreguts des de la subscripció del 

conveni. 

 

Es justificaran els costos en funció de les hores finalment dedicades i de la resta de 

despeses satisfetes per a cadascun dels aspectes objecte d’aquest Conveni. 

 

L’import corresponent a la segona, la tercera i la quarta anualitats es farà efectiu per 

part de Dipsalut cada any, un cop l’IdIBGi hagi presentat a Dipsalut, anualment, la 

memòria a que es refereix la clàusula tercera d’aquest conveni, referent als 12 mesos 

anteriors. 

 

Les memòries s’hauran de presentar cada anualitat abans del dia 15 de novembre. 

 

Cinquena. Durada 

 

Aquest conveni entrarà en vigor en la data de signatura de les Parts (essent aplicable a 
efectes de vigència la signatura electrònica més recent), malgrat desplegarà els seus 
efectes des de l’1 de juliol de 2022 i tindrà validesa fins al 31 de desembre de 2025. 
La primera mensualitat complerta inclosa al conveni a efectes de justificació d’activitats 
serà la corresponent al mes de juliol de 2022. 
 
Amb caràcter previ a la data de finalització de la vigència, les Parts podran acordar de 
forma expressa i per escrit la pròrroga, que no podrà ser superior a 1 any. 
 

 

Sisena. Comissió de seguiment 

 



 

 
 

Les funcions de la Comissió de seguiment del Conveni seran exercides pel Comitè 

Científic Assessor que es reconstituirà de nou a la signatura d’aquest Conveni. 

 

La seva composició serà la següent: 

 

– Per part de l’IdIBGi: El Dr. Brugada i un altre investigador científic que es 

designi per part de l’IdIBGi. 

– Per part de Dipsalut: la persona que ostenti el càrrec de cap dels Serveis 

de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a les Persones i una persona 

tècnica d’aquest mateix Servei. 

– També formarà part d’aquest Comitè un representant de Sistema 

d’Emergències Mèdiques de Catalunya. 

 

També podran integrar-se en aquest Comitè altres membres fruit de futurs convenis en 

la matèria que puguin signar-se per tal de fer efectiu l’objecte d’aquest Conveni. 

  

Les funcions d’aquest Comitè són les de fer el seguiment i dur a terme propostes de 

millora del projecte “Girona, territori cardioprotegit”. 

 

Es podrà demanar la participació puntual de la Direcció del Pla Director de Malalties 

Cardiovasculars, del Pla Nacional d’Urgències de Catalunya i l’Agència de Qualitat i 

Avaluació Sanitàries de Catalunya o de qualsevol persona que pugui aportar 

coneixement o assessorament adequat per a un millor desenvolupament de l’objecte 

d’aquest Conveni, qui assistirà amb veu però sense vot. 

 

A més de les assenyalades anteriorment al Comitè Científic Assessor li correspondran 

les següent funcions: 

 

• Impulsar les activitats objecte d’aquest Conveni 

• Definir els plans d’actuació biennals, i analitzar i proposar prioritats respecte de les 

activitats previstes en el Conveni 

• Efectuar el seguiment, vigilància i control de l’execució del Conveni 

• Interpretar, en cas de dubte, el contingut del Conveni 

• Resoldre les controvèrsies que puguin presentar-se en l’execució del Conveni 

 

El Comitè podrà reunir-se quantes vegades ho sol·liciti qualsevol de les Parts, amb una 

antelació mínima de 10 dies hàbils, adoptarà els seus acords per unanimitat dels 

membres, i de totes les sessions s’aixecarà acta. Correspondrà a cadascuna de les 

Parts, de forma alterna en cada sessió que es celebri, ocupar el lloc de president/a i 

secretari/ària. 

 

Setena. 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). 

 

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 als respectius webs i/o seus electròniques. 

 

Correspondrà a l’IDIBGI sol·licitar als hospitals de referència les dades necessàries per 

a dur a terme l’estudi i el seguiment de les persones que han patit una aturada 

cardiorespiratòria (ACR). Dipsalut no efectuarà els tràmits per obtenir aquestes dades, 

ni els podrà tractar, essent funció pròpia i exclusiva de l’IDIBGI.  

 

El tractament d’aquestes dades per part d’IDIBGI quedarà regulat al protocol 

corresponent a l’estudi.  

 

 

Vuitena. 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. 

 

 

Novena. Resolució de controvèrsies 

 



 

 
 

Les Parts es comprometen a resoldre de manera amistosa les possibles controvèrsies 

que puguin originar-se en l’aplicació d’aquest Conveni, les quals seran tractades en el 

si del Comitè Científic Assessor i, en el seu defecte, en els Jutjats i Tribunals 

Contenciosos-Administratius de Girona, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de 

juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa. 

 

Desena. Modificació 

 

Aquest Conveni és susceptible de modificació, per acord exprés entre les Parts, que 

restarà plasmat en un document a part, anomenat “Addenda”, que serà signat per 

ambdues parts i s’annexarà al Conveni, formant-ne part.  

 

Onzena. Extinció del conveni. 

 

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) La denúncia expressa d’una de les Parts, amb un preavís a l’altra d’un mínim de 

dos (2) mesos a la data en que es vulgui donar com a resolt. 

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

signants 

 

En aquest sentit, 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. Si transcorregut el termini indicat 

en el requeriment persistís l’incompliment, la Part que va realitzar el requeriment 

notificarà a l’altra signant la concurrència de la causa de resolució i s’entendrà 

resolt el conveni.  

 

c) El mutu acord dels signants 

d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni 

e) Per qualsevol altra causa prevista a les lleis 

 

El compliment i resolució del Conveni tindrà els efectes establerts a l’article 52 de la Llei 

40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. En tot cas, i en el supòsit de 

resolució anticipada del Conveni, les Parts es comprometen a complir amb totes les 

obligacions pactades que es trobin en desenvolupament, fins a la data de finalització de 

qualsevol acció que estigués contemplada en aquest Conveni i que s’hagués iniciat. A 

aquests efectes, a la finalització del Conveni, les Parts fixaran un termini improrrogable 

per a la conclusió d’aquestes activitats en curs, que no podrà excedir de la durada del 

propi Conveni. 



 

 
 

 

Dotzena. Règim jurídic i jurisdicció aplicable 

 

Aquest Conveni té naturalesa administrativa, es regeix per allò que disposa la Llei 

40/2015, d’ 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i li són aplicables els articles 

47 i següents d’aquesta norma i 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.  

 

Les qüestions litigioses a què puguin donar lloc la interpretació, modificació, efectes o 

resolució del contingut del conveni que no hagin estat resoltes pel Comitè previst en 

aquest conveni seran sotmeses, una vegada esgotada la via administrativa prèvia, i 

d’acord amb el que preveu la Llei 29/1998, de 13 de juny, a la jurisdicció contenciosa 

administrativa. 

 

Pel que fa als resultats de l’activitat investigadora, tenen caràcter patrimonial. En aquest 

sentit, l’article 55.2 de la Llei d’economia sostenible disposa que el règim jurídic aplicable 

a aquestes transferències de resultats es regirà pel dret privat, en els termes previstos 

en aquesta Llei i en les disposicions reguladores i els Estatuts de les entitats a què es 

refereix l’article 53 de la Llei d’economia sostenible, en aquest cas, al Text refós dels 

Estatuts de la Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta 

(IDIBGI), d’acord amb les modificacions aprovades pel Patronat en data 24 d’octubre de 

2020, aplicant-se els principis de la legislació de patrimoni de les administracions 

públiques per a la resolució dels dubtes i llacunes que puguin presentar-se. 

 

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 de l’últim signatari. 

 

 

 

 

Annex 1. Memòria econòmica 
 

Aquest Conveni conté despeses de personal i despeses d’instrumentals i equipament. 

L’IdIBGi assumirà les despeses relacionades amb altres costos de funcionament o 

costos indirectes. 

 

La periodificació de l’estimació de costos totals per al període inicial del conveni és la 

següent: 

 



 

 
 

DESPESES 

DIRECTES ANUALITAT PERIODE 

HORES 

SETMANALS 

PREVISTES 

COST 

MENSUAL 

COST 

ANUAL 

Costos de 

personal 

infermeria recerca 2022 

01/07/2022-

31/10/2022 24 1.824,08 € 10.944,50 € 

TOTAL 2022     1.824,08 € 10.944,50 € 

Costos de 

personal 

infermeria recerca 2023 

01/11/2022-

31/10/2023 24 1.860,57 € 22.326,78 € 

TOTAL 2023     1.860,57 € 22.326,78 € 

Costos de 

personal 

infermeria recerca 2024 

01/11/2023-

31/10/2024 22 1.739,63 € 20.875,54 € 

Costos de 

personal cardiòleg 2024 

01/02/2024-

31/10/2024 7 1.050,00 € 9.450,00 € 

TOTAL 2024     2.789,63 € 30.325,54 € 

Costos de 

personal 

infermeria recerca 2025 

01/11/2024-

31/10/2025 22 1.774,42 € 21.293,05 € 

Costos de 

personal cardiòleg 2025 

01/11/2024-

31/10/2025 7 1.071,00 € 12.852,00 € 

TOTAL 2025     2.845,42 € 34.145,05 € 

DESPESES 

INDIRECTES     

ESTIMACIÓ 

EN € PERIODE TOTAL 

Despeses 

d'instrumental i 

equipaments          2.000,00 €   2.000,00 € 

TOTAL DESPESES DIRECTES 

I INDIRECTES       

           

99.741,87 €  

 

Els costos salarials reflectits estan calculats agafant com a referència el conveni 

col·lectiu aplicable i aplicant un increment salarial del 2 % anual. No s’inclouen als costos 

despeses de finalització de contracte, que es puguin produir en el seu cas. 

 

Les despeses d’instrumental i equipaments han estat distribuïdes a raó de 500 € per a 

cada anualitat. 

 

Anualment, abans del dia 15 de novembre, l’IdIBGi haurà de presentar al registre 

d’entrada de Dipsalut una memòria econòmica i tècnica justificativa detallant les 

activitats, el  model de certificat de despeses de recursos humans annex, i el certificat 



 

 
 

conforme no s’han obtingut ingressos per al mateix projecte 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 I MATERIALS 

 

El senyor/a ______________________, en qualitat de ________ de l’IDIBGI,  

 

CERTIFICO: 

 

Que els costos de personal assumits per l’IDIBGI, dedicat a l’execució del Conveni 

durant l’anualitat _______ han estat els que a continuació es detallen: 

 

Treballador/a:  

Mensualitat 

Tasques 

desenvolupades 

(amb indicació 

d’hores globals) 

Nòmina 

mensual 

Seguretat 

Social 
Import total 

     

     

     

     

     

     

 

Treballador/a: 



 

 
 

Mensualitat 

Tasques 

desenvolupades 

(amb indicació 

d’hores globals) 

Import mensual 

col·laboració 

Hospital Josep 

Trueta   

   

   

   

   

   

   

 

Així mateix, la relació de material adquirit en el període és la següent: 

 

Descripció 

del 

material Import IVA TOTAL 

        

        

        

        

        

        

        

        

  TOTAL ANY   

 

S’adjunten factures justificatives dels esmentats imports. 
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