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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. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per formalitzar aquest conveni i  
 
MANIFESTEN 
 
1. Dipsalut inclou en el seu Catàleg de serveis, el programa Pm05 “Girona, territori 

cardioprotegit”. Aquest Programa té per objectiu, entre d’altres, millorar la 
supervivència de les persones que pateixen una aturada cardíaca extrahospitalària a 
assegurant i avançant l’alerta dels serveis d’emergències en cas d’aturada 
cardiorespiratòria, i mantenir una xarxa de desfibril·ladors al territori de manera que 
tots funcionin adequadament. 
 
Per poder complir amb aquest objectiu, el Pm05 preveu la implantació de 
desfibril·ladors automàtics fixes i mòbils arreu de la demarcació de Girona per tal de 
reduir el temps d’intervenció en cas de mort sobtada. 
 

2. Aquest conveni s’emmarca en la necessitat de comptar amb un instrument jurídic que 
permeti donar continuïtat a  la cessió d’ús temporal gratuïta de 107 desfibril·ladors 
propietat de Dipsalut a la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de la Regió 
Policial de Girona (en endavant PG-ME) que es va dur a terme mitjançant la signatura 
d’un conveni el dia  17 de desembre de 2013 i, posteriorment, un segon conveni 
signat en data 13 de juliol de 2018. 
 

3. A diferència de Dipsalut, la PG-ME compta amb vehicles patrulla en constant 
circulació per diferents indrets de la demarcació, incloent-ne d’inhabitats, reservats al 
trànsit viari o nuclis de població dispersos, la qual cosa facilita una resposta ràpida 
en cas d’accident en què hi pugui haver una aturada cardíaca i una intervenció eficaç 
utilitzant un desfibril·lador. 
 



 

2 

4. Es tracta, per tant, d’una col·laboració entre les dues parts, en què cap d’elles no 
resta en cap cas sota relació de dependència respecte de l’altra, per a l’ús dels béns 
cedits en els casos previstos per la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la 
Generalitat – «Mossos d’Esquadra» (BOE núm. 19 de 12/8/1994), d'accident, 
catàstrofe, calamitat pública o salvament. 
 

5. La PG-ME, com a policia al servei de la comunitat i d’acord amb l’article 3 de la Llei 
esmentada en el paràgraf anterior, ha de contribuir a la consecució del benestar 
social, cooperant amb altres agents socials, especialment en els àmbits preventiu, 
assistencial i de rehabilitació. 
 
Són funcions d’aquest Cos, d’acord amb l’article 12 de la Llei, protegir les persones i 
prestar auxili en els casos als quals s’ha fet referència. De conformitat amb l’article 
16 de l’esmentada Llei 10/1994, d’acord amb els objectius generals establerts pel 
Govern, el Departament d’Interior és l’òrgan responsable de la política de seguretat 
ciutadana de la Generalitat, i li correspon el comandament i la direcció superior del 
cos de Mossos d’Esquadra. 
 

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 5 dels Estatuts de Dipsalut regula les competències i finalitats d’aquest ens 
i, en el seu apartat 4.b), disposa que un dels àmbits d’actuació de Dipsalut és la 
promoció de la salut i, en concret, el benestar de les persones.  

 
Així mateix, l’article 6 dels Estatuts de Dipsalut estableix que aquest té com objectiu, 
entre d’altres, col·laborar amb diferents administracions i altres agents del territori per 
promoure la millora de la salut i el benestar 
 

A la vista del resultat satisfactori de la col·laboració establerta en aquesta matèria entre 
els Mossos d’Esquadra de la Regió Policial de Girona i Dipsalut des de 2013, ambdues 
parts coincideixen en la voluntat de portar a terme una nova cessió d’ús dels 107 
desfibril·ladors de què actualment disposen els vehicles policials de la Regió. 
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Per tot l’exposat, es formalitza aquest conveni de cessió d’ús gratuïta de béns mobles 
amb subjecció als següents, 
 
PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
L’objecte del Conveni és 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 (en endavant, PG-ME).  
 
La finalitat d’aquesta cessió és minimitzar el temps de resposta i reduir el risc de mort 
sobtada en cas d’aturada cardiorespiratòria en accidents o altres circumstàncies 
similars, en benefici de la ciutadania de les comarques gironines.  
 
Aquesta cessió es porta a terme atès que, a diferència de Dipsalut, la PG-ME compta 
amb vehicles patrulla en constant circulació per diferents indrets de la demarcació, 
incloent-ne d’inhabitats, reservats al trànsit viari o nuclis de població dispersos, la qual 
cosa facilita una resposta ràpida en cas d’accident en què hi pugui haver una aturada 
cardíaca i una intervenció eficaç utilitzant un desfibril·lador. 
 
La PG-ME no resta en cap cas sota relació de dependència respecte de Dipsalut per a 
l’ús dels béns cedits, sens perjudici del compliment de les obligacions contingudes en 
aquest conveni. 
 
Els béns cedits estan identificats com a “desfibril·lador extern automàtic” (també conegut 
amb el nom de DEA) i són els següents: 
 

• 25 unitats PowerHeart AED G3 (Model 9300-Automatic fabricat per Cardiac 
Science).  

 

• 82 unitats PowerHeart AED G5 (Model Automàtic, fabricat per Cardiac Science) 
 
Consta dins l’expedient el certificat de l’inventari de Dipsalut dels desfibril·ladors que 
s’indiquen al següent quadre. Alhora, a efectes únicament informatius, atès que es tracta 
d’una cessió d’ús temporal i gratuïta, es fa constar que el valor comptable total de la 
cessió dels desfibril·ladors és de 38.171,64 €, IVA inclòs, segons es detalla a 
continuació:  
 

Concepte 
Preu unitari 
d’adquisició 

Valor 
comptable 

actual 

Núm. 
unitats 

Valor total 

Desfibril·lador mòbil Cardiac 
G3 

786,50 € 393,04 € 25 9.826,00 € 

Desfibril·lador mòbil Cardiac 
G5 

1.549,40 € 754,33 € 8 6.034,64 € 

Desfibril·lador mòbil Cardiac 
G5 

1.005,00 € 301,50 € 74 22.311,00 € 

TOTALS 107 38.171,64 € 
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Durant la vigència del Conveni, Dipsalut durà a terme el manteniment dels 
desfibril·ladors cedits. El material necessari per a fer el corresponent manteniment 
(elèctrodes pediàtrics, elèctrodes d’adult, bateries G5 i G3) passarà a formar part de 
l’objecte de la cessió. 
 
El preu unitari del material fungible que pot formar part de la cessió es detalla a 
continuació: 
 

Concepte 
Cost unitari 
(IVA exclòs) 

Elèctrodes adult G5 47,50 € 

Elèctrodes adult G3 36,90 € 

Elèctrodes pediàtrics G5  72,60 € 

Elèctrodes pediàtrics G3 66,90 € 

Bateria G5 337,50 € 

Bateria G3 295,00 € 

 
La Regió Policial de Girona designarà una persona de referència per a totes aquelles 
gestions derivades de la cessió objecte del Conveni. 
 
Segon. Ubicació dels desfibril·ladors 
 
La PG-ME ubicarà els desfibril·ladors mòbils als vehicles assignats a serveis 
d’emergència de primera actuació. Serà indiferent el tipus de vehicle, sempre que 
pertanyi a la xarxa de la PG-ME de la Regió Policial de Girona i compleixi el requeriment 
anterior. Excepcionalment i de manera temporal, la ubicació d’algun dels desfibril·ladors 
pot ser diferent de l’esmentada anteriorment per causes justificades del servei. 
 
Tercer. Obligacions de les parts 
 
Dipsalut: 
 
Es compromet a efectuar la reposició dels elements fungibles i les operacions de 
manteniment cobertes per la garantia necessària per mantenir plenament operatius els 
desfibril·ladors fins a la finalització de la vigència del Conveni. Aquestes intervencions 
es concreten de la manera següent: 
 
- Canvi de bateries. Segons les especificacions del fabricant del desfibril·lador les 

bateries tenen una vida útil de 4 anys. Durant la vigència del Conveni, Dipsalut 
realitzarà el canvi de bateries en aquelles unitats que per qüestions tècniques 
esdevingui necessària la seva substitució. Aquestes bateries, passaran de forma 
automàtica a formar part de l’objecte d’aquesta cessió. 

 
- Canvi d’elèctrodes. Segons les especificacions del fabricant del desfibril·lador, la 

vida útil dels elèctrodes és de 2 anys. Aquest canvi es farà aproximadament un mes 
abans de la seva data de caducitat. De manera extraordinària, s’atendran les 
reposicions d’elèctrodes que siguin necessàries per haver-se utilitzat el 
desfibril·lador o que, per qüestions tècniques, així ho requereixin. El canvi 
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d’elèctrodes s’entén d’aplicació tant per als elèctrodes de tipus pediàtric com per als 
de tipus adult, i també passaran a formar part de la cessió. 

 
- Manteniment dels aparells. Dipsalut es compromet a efectuar el manteniment del 

desfibril·lador durant tota la vigència del Conveni cada cop que hi hagi una 
incidència tècnica, sempre que estigui coberta per la garantia de l’aparell, dins el 
període de les 24 hores posteriors a la seva comunicació. El manteniment efectuat 
per Dipsalut comprendrà qualsevol d’aquests aspectes: mà d’obra, desplaçament, 
substitució i/o reparació dels elements necessaris per a posar en servei el 
desfibril·lador. 

 
- Per a realitzar la reposició de fungibles, així com realitzar els serveis de 

manteniment indicats anteriorment, Dipsalut es compromet a facilitar un Servei 
d’Assistència Tècnica (SAT) que disposarà d’un correu electrònic: 
(incidencia@gironaterritoricardioprotegit.cat)i un número de telèfon (902 221 
229)i, per la seva banda, la PG-ME posarà al servei de Dipsalut el desfibril·lador 
afectat en la comissaria de Mossos d’Esquadra de la Regió Policial de Girona que 
correspongui en el dia i hora convinguts per a fer la intervenció. Els preus unitaris 
del material necessari per a fer el manteniment són els detallats en les taules que 
figuren en el pacte primer (Objecte). 

 
- Dipsalut es compromet a facilitar formació en l’ús dels desfibril·ladors per garantir i 

col·laborar, si s’escau, amb la capacitació del personal designat per la PG-ME, 
atenent als següents criteris: 

 
▪ Per cada aparell cedit (107 unitats) es designarà una persona “responsable 

del DEA” que haurà de rebre el “Curs de formació base” establert al 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, que té una 
durada de 6 hores. Aquesta formació té una validesa de 3 anys. 
 

▪ Segons el Decret 151/2012, de 20 de novembre, el personal autoritzat per a 
l’ús del DEA ha de realitzar els cursos de formació continuada d’acord amb el 
que estableix l’article 7.2 per tal de mantenir l’acreditació vigent. Aquest curs 
té una durada de 90 minuts i  el podran realitzar per mitjà de Dipsalut. 

 
El Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya: 
 
Amb l’objectiu de mantenir els nivells màxims de seguretat i a fi i efecte de realitzar el 
correcte manteniment dels desfibril·ladors, el Departament, per mitjà de la PG-ME, es 
compromet a: 
 
- Col·laborar i vetllar pel correcte funcionament i conservació dels desfibril·ladors per 

tal de mantenir-los en estat òptim. 
 

- Identificar el mal funcionament del desfibril·lador a partir del senyal acústic i/o 
identificador visual de funcionament disponible en l’aparell. 
 

mailto:incidencia@gironaterritoricardioprotegit.cat
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Qualsevol anomalia s’haurà de comunicar en un màxim de 24 hores al Servei 
d’Assistència Tècnica (SAT) de Dipsalut enviant un correu electrònic a l’adreça 
incidencia@gironaterritoricardioprotegit.cat; que es podrà reforçar amb una 
trucada al telèfon del SAT destinat a aquest efecte: 902 221 229. 
 

- Si es requereix la intervenció del SAT, la PG-ME posarà al servei de Dipsalut el 
desfibril·lador afectat en la comissaria de Mossos d’Esquadra de la Regió Policial 
de Girona que correspongui en el dia i hora convinguts per a fer la intervenció. 
 

- Assumir les despeses derivades de la resolució de les incidències tècniques sempre 
que no estiguin cobertes per la garantia. La PG-ME té la responsabilitat del correcte 
funcionament dels béns cedits en ús. En el cas de pèrdua o deteriorament prematur 
d’un aparell, el cost del bé serà a compte de la PG-ME. 
 
Per atendre les despeses derivades de la resolució de les incidències tècniques no 
cobertes per la garantia, el Departament d’Interior preveu una bossa per possibles 
despeses de 2.000,00€ (IVA inclòs), que s’imputarà a la partida pressupostària: 
IT04/D/214000100/2210/0000. 
 
Així mateix, s’estableix una previsió del cost de 2 desfibril·ladors de cada model de 
què es disposa, per al cas que en què es produeixin despeses per pèrdua o 
deteriorament d’aparells i s’hagin de restituir.  
 

Concepte 
Preu unitari 
d’adquisició 

Quantitat Import 

Desfibril·lador mòbil Cardiac G3 786,50 € 2 1.573,00 € 

Desfibril·lador mòbil Cardiac G5 1.549,40 € 2 3.098,80 € 

Desfibril·lador mòbil Cardiac G5 1.005,00 € 2 2.010,00 € 

Totals: 8 6.681,80 € 

 
Atès que la previsió del cost seria de 6.681,80€ (IVA inclòs) s’estableix una bossa 
arrodonida per un import de 6.700,00€ (IVA inclòs) que s’imputarà a la partida 
pressupostària: IT04D/214000100/2210/0000 
 

- La PG-ME es compromet a restituir o assumir el cost d’aquells aparells que hagin 
estat extraviats o danyats i no entrin en garantia. 
 

- Tots aquells professionals de la PG-ME que participin en serveis amb vehicle 
cardioprotegit (i que, per tant, portaran un DEA) i de forma complementària altres 
agents del cos que, per les característiques del seu lloc de treball, es considerés 
necessari, realitzaran un curs de formació bàsic per l’ús del DEA, que capaciti els 
professionals en els coneixements i les habilitats necessàries per a aplicar els 
protocols de suport vital bàsic i l’ús del DEA. Si bé aquesta formació no atorgaria la 
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condició de personal autoritzat, segons el Decret 151/2012, és cert que la mateixa 
norma habilita, en el seu article 6.3 i en absència de personal autoritzat, a que 
qualsevol persona apliqui la desfibril·lació en el moment necessari. 
 

Per tant, el personal de la PG-ME, en situacions d’urgència vital, podrà aplicar la 
desfibril·lació amb finalitats terapèutiques.  
 
Així mateix, serà necessari renovar els coneixements bàsics esmentats, un cop 
transcorreguts 3 anys.  
 

- El Departament d’Interior es farà càrrec de l’assegurança de responsabilitat civil  
mitjançant  la pòlissa d’assegurança de responsabilitat patrimonial i civil (núm. 
00000116307877) que té contractada la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya. 

 
Quart. Programa Pm05 “Girona, territori cardioprotegit” 
 
Dipsalut té inclòs en el seu Catàleg de serveis el programa “Girona, territori 
cardioprotegit” sobre la implantació de DEAS a tots els municipis gironins. Dipsalut vol 
iniciar la segona fase d’implementació d’aquest Programa on té previst, entre d’altres, 
millorar el sistema de registre de les dades d’emergència i de la víctima. En aquest sentit 
es vol establir un sistema per permetre identificar i fer el seguiment de l’estat de salut de 
la persona que hagi patit una aturada cardiorespiratòria (ACR) i que hagi estat atesa per 
la PG-ME amb un desfibril·lador del Programa amb la finalitat de poder fer comparacions 
amb altres persones que hagin patit una ACR i no haguessin estat ateses en el marc 
d’aquest Programa. 
 
Per aquest motiu, Dipsalut i el Departament d’Interior establiran el servei de reposició 
per ús del DEA d’acord amb els paràmetres següents: 
 
- Dipsalut facilitarà un interlocutor i una adreça electrònica on es comunicarà la 

utilització del DEA. 
 

- Finalitzada la utilització del DEA, l’aparell serà custodiat per la PG-ME i caldrà 
traslladar-lo a alguna de les comissaries especificades anteriorment. 
 

- L’interlocutor designat per la PG-ME comunicarà totes les incidències d’ús del DEA 
en un màxim de 24 hores posteriors a l’episodi mitjançant el correu electrònic a 
l’adreça incidencia@gironaterritoricardioprotegit.cat. Les dades que caldrà 
comunicar són les següents: població, dia i hora de l’incident, edat i sexe de la 
persona a qui s’aplica el desfibril·lador, breu descripció de l’incident indicant si el 
desfibril·lador fa descàrrega o no i si la persona es recupera o no. Caldrà especificar 
també la comissaria de referència on cal realitzar el servei de reposició. 
 

- En cap cas s’inclouran en la informació anterior dades personals de la persona 
rescatada ni del rescatador. Tot i això, si esdevé necessari aprofundir en la 
informació d’algun episodi de desfibril·lació respecte d’algun agent rescatador, la 
PG-ME es compromet a facilitar la informació dins dels seus protocols d’actuació, 
sempre que es disposi del consentiment del funcionari. A aquests efectes, i si es 
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donés aquest cas, es preveu signar una addenda al Conveni relativa 
específicament al tractament d’aquestes dades personals protegides. 
 

- Dipsalut es desplaçarà per fer l’operació de reposició d’elèctrodes així com el 
buidatge de dades enregistrades al desfibril·lador per tal que pugui ser posat en 
servei novament. Aquesta operació es realitzaria en les 24 hores posteriors a la 
recepció de la notificació per ús indicada anteriorment. 

 
Cinquè. Normativa sanitària 
 
Els desfibril·ladors externs automàtics cedits en ús 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 intervenen en el seu ús. Aquestes normatives eximeixen el Departament d’Interior i 
a Dipsalut de qualsevol responsabilitat respecte d’un possible mal funcionament de 
l’aparell.  
 
Sisè. Normativa de protecció de dades 
 
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. 
 
Si durant la vigència del Conveni s’iniciés la segona fase d’implementació del programa 
“Girona, territori cardioprotegit”, en què es preveu, entre d’altres, millorar el sistema de 
registre de les dades d’emergència i de la víctima, i esdevingués necessari aprofundir 
en la informació d’algun episodi de desfibril·lació respecte d’algun agent rescatador, es 
signaria una addenda a aquest Conveni específicament sobre el tractament d’aquestes 
dades personals protegides. La finalitat d’aquest tractament seria establir un sistema per 
permetre identificar i fer el seguiment de l’estat de salut de la persona que hagués patit 
una aturada cardiorespiratòria (ACR) i hagués estat atesa per la PG-ME amb un 
desfibril·lador del Programa, amb la finalitat de poder fer comparacions amb altres 
persones que haguessin patit una ACR sense haver estat ateses en el marc d’aquest 
Programa. 
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Setè. Difusió  
 
En tot acte de publicitat, informació o difusió en general del Departament d’Interior 
relatius a l’objecte del Conveni, es farà constar la col·laboració de Dipsalut com a cedent 
dels béns, amb la utilització del logotip de Dipsalut1 i la imatge corporativa del programa 
“Girona, territori cardioprotegit”. 
 
El Departament d’Interior haurà d’informar Dipsalut de la realització de qualsevol acció 
de caràcter protocol·lari relativa a l’objecte del Conveni per tal que l’Organisme pugui 
valorar la possibilitat de ser-hi present. 
 
Dipsalut proporcionarà vinils adhesius del color corporatiu del programa “Girona, territori 
cardioprotegit” a fi efecte que sigui visible en tots els vehicles que duen desfibril·lador. 
S’estudiaran amb els responsables de la PG-ME les consideracions relatives a les 
dimensions, ubicació i contingut d’aquest adhesiu. 
 
Vuitè. Seguiment de l’execució 
 
S’estableix una comissió paritària de seguiment del Conveni, que estarà constituïda pels 
representants que cadascuna de les parts determini. 
 
La comissió de seguiment vetllarà pel desenvolupament i la consecució de les finalitats 
establertes en aquest Conveni, podrà establir les corresponents concrecions operatives 
d’acord amb les funcions que corresponen a la PG-ME, així com resoldre els dubtes que 
es puguin plantejar durant la seva execució i la correcta assignació dels desfibril·ladors. 
 
La comissió es reunirà quan la majoria dels seus membres així ho acordi, amb una 
periodicitat mínima d’una vegada a l’any. 
 
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. 
 
Desè. Modificacions del Conveni 
 
El Conveni podrà modificar-se per acord mutu de les parts i es farà mitjançant les 
addendes corresponents. 
 
Per a la modificació del conveni amb motiu de l’ampliació del número de desfibril·ladors 
que formen part del Conveni, dins l’expedient d’aprovació de cadascuna de les 
addendes es farà constar el certificat de l’inventari de Dipsalut dels béns i es motivarà 
la necessitat i l’interès públic de l’ampliació.  

 
1 En qualsevol de les seves dues configuracions (vertical o horitzontal) i en qualsevol de les aplicacions 
vàlides, d’acord amb els documents que figuren en el “Calaix de documents” de l’apartat Documentació del 
web de l’Organisme (www.dipsalut.cat). 
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Onzè. Incompliment del conveni 
 
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.  
 
Dotzè. Extinció del conveni 
 
Aquest conveni s’extingeix pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu 
objecte o per incórrer en causa de resolució.  
 
Són causes de resolució les següents:  
 

a) L’incompliment de les clàusules del Conveni. 
 

b) 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. 
 

c) El mutu acord de les parts. 
 

d) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment a l’objecte 
del Conveni. 

 
En tots aquests casos, els béns revertiran de nou al patrimoni de Dipsalut amb tots els 
seus accessoris. 
 
Si els béns cedits no fossin destinats a l’ús estipulat en el Conveni, Dipsalut resoldrà 
automàticament la cessió i revertiran de nou a l’Organisme amb tots els seus accessoris. 
 
Així mateix, s’estarà al que disposa l’article 76 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals. 
 
Tretzè. Règim jurídic i jurisdicció aplicable 
 
Aquest Conveni es formalitza 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, els articles 6 i 31 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic (LCSP) i els articles 72 i següents del Decret 336/1988, de 
17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals.  
 
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. 
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Catorzè. Publicitat del Conveni 
 
De conformitat amb l’article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya i l’article 14.3 de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, els convenis i els protocols s’han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya i al web del Registre de conveni de col·laboració i cooperació de la 
Generalitat, que és accessible des del Porta de la Transparència. 
 
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. 
 
 
Pel Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya, 
 
Joan Ignasi Elena i Garcia 
Conseller del Departament 
 

Per l’Organisme Autònom de Salut 
Pública de la Diputació de Girona,  
 
Maria Puig i Ferrer 
Presidenta 
 
Jordi Batllori i Nouvilas 
Secretari 
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