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CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT DE LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA (DIPSALUT) I L’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE
GIRONA DR. JOSEP TRUETA – IDIBGI PER L’ELABORACIÓ DE L’ONADA 8 DE
L’“ESTUDI MESGI50 (MADURESA I ENVELLIMENT SATISFACTORI A GIRONA)” I ELS
TREBALLS PREPARATORIS (PRETEST I FIRE DE LA ONADA 9

D’una banda, la senyora Maria Puig i Ferrer, amb DNI núm. 40537626B, Presidenta de
DIPSALUT, amb NIF Q1700565C, amb domicili social situat al carrer Pic de Peguera, 15,
17003 Girona, actuant en el seu nom i representació, i d’acord amb les funcions que li
confereix l’article 14 dels seus Estatuts (Butlletí Oficial de la Província de Girona, núm. 34,
de 19 de febrer de 2016), en virtut de les facultats delegades que li atorga la Resolució de
la Presidència de la Diputació de Girona, de 23 de juliol de 2019 i assistit en aquest acte
pel secretari de Dipsalut, Senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
D’altre banda, la senyora Anna Ribas, amb DNI núm. 40335373C, Gerent de l’Institut
d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta – IDIBGI, amb domicili social situat a
c/ Dr. Castany s/n – edifici M2, Parc Hospitalari Martí i Julià, 17190 – Salt (Girona), i amb
NIF G17053596, en virtut d’escriptura pública d’apoderament atorgada davant Notari de
Girona, senyor Juan Ramón José Palomero Gil, a data 30 de gener de 2017, amb número
de protocol 262.

Totes les parts intervenen en virtut dels seus respectius càrrecs i en l’exercici de les
facultats que tenen conferides per poder convenir i obligar-se en nom de les organitzacions
que representen i en virtut del nomenament exprés.

EXPOSEN

I. Que Dipsalut és una administració pública local en forma d’organisme depenent de la
Diputació de Girona. S'encarrega de donar suport als municipis en salut pública i acció
social de la demarcació de Girona.
II. Que per tal de fer més operatiu el seu marc substantiu, Dipsalut ha creat l’Observatori
de Desigualtats Socials i de Salut de la demarcació de Girona, en endavant l’Observatori.
Aquest Observatori es nodreix de dades existents i també de la creació de dades a través
de diferents projectes.

III. Que el gener de 2011 Dipsalut i l’Institut d’Assistència Sanitària de Girona, - IAS -, van
signar un conveni de col·laboració per al finançament del desenvolupament preliminar d’un
estudi multidisciplinari sobre la maduresa i l’envelliment satisfactori a Girona, en endavant
“Estudi MESGI50 (Maduresa i Envelliment Satisfactori a Girona)”.
IV. Que fruit d’aquest conveni i un cop estudiades les diverses opcions, l’estudi MESGI50
es va incorporar al projecte The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe
(SHARE) - (http://www.share-project.org/) que desenvolupa el European Research
Infrastructure Consortium for the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe –
SHARE-ERIC - amb la finalitat d’aconseguir resultats que permetessin fer una avaluació
comparativa – benchmarking - dels resultats obtinguts a Girona amb els de la resta
d’Europa.
V. Que el projecte SHARE, recull informació representativa d’individus de 50 anys i més
dels diversos països de la Unió Europea, és multidisciplinari i transnacional. La relació
entre la salut, la posició econòmica i la participació social a mesura que la gent envelleix
és una de les preguntes científiques més importants que té la comunitat política actual. El
projecte està coordinat a nivell Europeu - SHARE Coordination - per un grup de treball
especialitzat.
VI. Que el 2013 Dipsalut i IAS van signar un nou conveni de col·laboració per al finançament
del l’estudi MESGI50. La metodologia de treball es va desenvolupar d’acord amb la
metodologia del projecte europeu SHARE. El treball de camp es va dur a terme entre el
febrer i el novembre de 2013, es van realitzar entrevistes a 2.065 domicilis i hi van participar
3.304 persones. La mostra original és representativa dels habitants de les comarques
gironines i va estar formada per 4.017 adreces seleccionades de forma aleatòria (Institut
d’Estadística de Catalunya).
VII. Que després de la participació en aquesta onada, en data 9 de gener de 2015 Dipsalut
i SHARE-ERIC signen un conveni de col·laboració que té com a finalitat l’adhesió als
principis metodològics i de governança per a l’execució del projecte.
VIII. Que d’acord amb la reunió del Comitè Científic (reunió del 29.11.2013), que va
remarcar la importància del seguiment longitudinal de la cohort, Dipsalut va impulsar les
activitats científiques de l’estudi MESGI50 amb el suport econòmic necessari per al
seguiment dels participants. Així, el 2014 Dipsalut va aprovar la concessió d’una subvenció
per al seguiment de la cohort de l’estudi MESGI50 utilitzant un cop més la metodologia del
projecte SHARE. El treball de camp es va dur a terme entre el febrer i el novembre de 2015.
IX. Que el febrer de 2016 el Consell Rector de Dipsalut va aprovar una subvenció
presentada per l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta – IDIBGI –,
per al finançament de la prova pilot per preparar el seguiment de la cohort de l’estudi
MESGI50 l’any 2017. A diferència de les onades anteriors de SHARE, que requeria la
realització d’una única prova pilot sobre una mostra representativa per tal de preparar els
instruments per a dur a terme el treball de camp, a partir de la onada 7 el projecte SHARE
va requerir la realització de dues proves pilot amb mostres representatives. La primera,

denominada pretest, va estar dirigida a posar a punt l’entrevista domiciliària assistida per
ordinador i la segona, denominada field rehearsal, va estar dirigida a posar a punt tota la
logística operativa per a dur a terme el treball de camp.
X. Que el projecte SHARE ha recollit dades longitudinals al llarg de 7 onades, efectuades
cada dos anys. Les preguntes que es feien contenien informació del participant en el
moment de l’entrevista els anys 2004, 2006, 2008, 2011, 2013, 2015 i 2017.
XI. Que, igual que en les altres onades, la 8a onada de SHARE recollirà dades de salut
(per exemple salut autoreferida, funció física i cognitiva, utilització de recursos sanitaris),
variables psicològiques (per exemple benestar, satisfacció amb la vida, locus de control
conductual), variables econòmiques (per exemple activitat laboral, ingressos, jubilació,
patrimoni i consum), variables de suport social, (per exemple família i xarxa social, suport
familiar, transferències intergeneracionals (temps i diners).
XII. Que amb la signatura d’aquest conveni es pretén per tant, dur a terme la onada 8 i els
treballs preparatoris (Pretest i Fire de la onada 9).
XIII. En data 25 d’octubre de 2019, mitjançant decret de la Presidència, es va adjudicar a
l’empresa Ipsos Iberia SA la realització d’aquestes entrevistes domiciliaries als participants
de l’”Estudi Maduresa i Envelliment Satisfactori a Girona – MESGI50 i es va designar com
a persona responsable del contracte al Sr. Josep Garre de l’Institut d’Investigació
Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta – IDIBGI, d’acord el amb conveni de cooperació que
es devia signar entre Dipsalut i l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep
Trueta – IDIBGI.
XIV. L’estudi científic el durà a terme l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep
Trueta – IDIBGI, qui disposa de tot l’equip d’investigadors que permetran convertir les
dades, obtingudes per l’enquestes realitzades per l’empresa adjudicatària de Dipsalut,
Ipsos Iberia SA, en estudi científic “Estudi MESGI50 (Maduresa i Envelliment Satisfactori a
Girona)”, i es compromet a compartir els resultats amb Dipsalut.
XV. Que Dipsalut i IDIBGI reconeixen que la realització d’aquestes activitats conjuntes
facilitaran de forma significativa l’elaboració onada 8 de “Estudi MESGI50 (Maduresa i
Envelliment Satisfactori a Girona)” i els treballs preparatoris (Pretest i Fire de la onada 9.
XVI. Que el Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2020/01, de 28
de gener de 2020, va aprovar el conveni referit i va autoritzar la Presidenta de Dipsalut per
a signar els documents que siguin necessaris per a la seva efectivitat.
XVII. Per tot l’exposat, ambdues parts, d’acord amb allò establert en l’article 47.1 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, acorden subscriure el present
conveni, que es regirà per les següents,

CLAUSULES
Primera. Objecte del conveni.
L’objecte d’aquest conveni és la col·laboració entre l’Organisme Autònom de Salut de la
Diputació de Girona (Dipsalut) i l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep
Trueta – IDIBGI per a l’execusió de l’onada 8 del MESGI.

Segona. Naturalesa jurídica.
El present conveni queda sotmès al règim jurídic de convenis previstos en el títol preliminar
capítol VI, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Tercera. Compromisos de les parts.
Les parts es comprometen a realitzar l’objecte del conveni i de manera concreta:
a) Per part d’IDIBGI:
-

Realitzarà un estudi científic “Estudi MESGI50 (Maduresa i Envelliment Satisfactori
a Girona)” ja que IDIBGI disposa de tot l’equip d’investigadors que permetran
convertir les dades, obtingudes per l’enquestes realitzades per l’empresa
adjudicatària de Dipsalut, Ipsos Iberia SA, en estudi científic. IDIBGI es compromet
a compartir els resultats d’aquest estudi amb Dipsalut.

-

Posarà a disposició de Dipsalut al senyor Josep Garre com a responsable del
contracte de serveis a l’empresa Ipsos Iberia SA per dur a terme la coordinació
onada 8 de “Estudi MESGI50 (Maduresa i Envelliment Satisfactori a Girona)” i els
treballs preparatoris (Pretest i Fire de la onada 9, contracte que ha estat adjudicat
per Dipsalut en data 25 d’octubre de 2019.

-

Les funcions del responsable d’aquest contracte seran, a més de les generals de
supervisar l’execució del contracte, adoptar les decisions i dictar les instruccions
necessàries per tal d’assegurar la realització correcta de la prestació pactada, les
següents:
a) Informar sobre la conveniència de la modificació contractual, la seva
pròrroga, la incoació d’expedient sancionador, la resolució anticipada del
contracte, si s’escau, així com qualsevol altre incidència contractual.

b) Un cop executat el contracte, informar sobre la conformitat amb tots els
serveis prestats o subministraments lliurats, així com la determinació de la
liquidació del contracte.
c) Totes aquelles altres funcions que derivin del previst en el plec de clàusules
administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques que han regit
aquella contractació pública.
-

Durant tota l’execució del contracte, ni el senyor Josep Garre ni cap personal
d’IBIDGI no podran accedir a cap dada personal obtinguda per Ipsos Iberia SA
protegida per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, així com a observar allò establert per el
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecte al
tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i per el
que es deroga la Directiva 95/46/CE.

-

IdiBGi assignarà al projecte de recerca com a mínim un/a investigador/a que ho
acreditarà amb la presentació del seu contracte de treball i un informe d'atribució de
les seves funcions investigadores al projecte MESGI50.

b) Per part de Dipsalut:
-

Designar al senyor Josep Garre com a responsable del contracte administratiu de
serveis adjudicat per Dipsalut en data 25 d’octubre de 2019 a favor de l’empresa
Ipsos Iberia SA.

-

Designar el cap de l’Observatori com a persona de referència de Dipsalut a efectes
de coordinació operativa de l’execució del contracte.

Quarta. Obligacions econòmiques de les parts.
Aquest Conveni no conté obligacions econòmico-financeres

Cinquena. Protecció de dades.
Les parts s’obliguen al compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com a observar allò establer
per el Reglament general de protecció de dades, per les seves normes internes en l’àmbit
de la seguretat, qualitat i confidencialitat, i a adoptar les mesures necessàries a efectes
d’exigir al seu personal la màxima discreció i secret professional respecte a qualsevol
informació a la que tinguin accés en motiu del present Conveni. Així mateix es
comprometen a no publicar ni divulgar cap dada que considerin confidencial.

Sisena. Comissió de seguiment.
Per vetllar per l’adequada realització de l’objecte del present conveni es constituirà una
Comissió de Seguiment integrada per un representant de Dipsalut i un representant
d’IDIBGI.
Aquesta Comissió es reunirà amb la periodicitat que estimi convenient per tal de supervisar
els treballs que es realitzen i en general dur a terme el seguiment, vigilància i coordinació
de les actuacions així com resoldre les incidències que puguin derivar-se d ela seva
execució.

Setena. Efectes i durada del Conveni.
El present Conveni es perfecciona amb la seva signatura.
Tindrà vigència fins a la finalització del contracte administratiu de serveis adjudicat per
Dipsalut, en data 25 d’octubre de 2019, a favor de l’empresa Ipsos Iberia SA.

Vuitena. Modificació del conveni.
El present conveni serà susceptible de modificació per acord exprés de les parts en relació
a les seves obligacions i es materialitzarà per escrit en una addenda signada per les parts,
que formarà part íntegre d’aquest conveni.

Novena. Extinció del conveni.
Aquest conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu
objecte o per incorre en causa de resolució.
Són causes de resolució:
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordar la seva
pròrroga.
b) L’acord unànime dels signants.
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’alguns dels
signants.
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul.litat del Conveni.

e) Per qualsevol altra causa diferent d els anterior prevista en el Conveni o en altres
Llei.
Si quan concorri qualsevol de les causes de resolució del Conveni existeixen actuacions
en curs d’execució, les parts podran acordar la continuació i finalització de les actuacions
en curs que considerin oportunes, establint un termini improrrogable per la seva finalització.

Desena. Incompliment del conveni.
En cas d’incompliment de les obligacions, qualsevol de les parts podrà notificar a la part
incomplidora un requeriment per tal que compleixin en el termini que es concreti en aquest
notificació detallant amb les seves obligacions o compromisos que es considerin
incomplerts.
Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persistís l’incompliment, la part que el
va dirigí, notificarà a l’altra part signat la concurrència de la causa de resolució i s’entendrà
resolt el Conveni i la part incomplidora tindrà les responsabilitats legals que li
corresponguin.

Onzena. Publicitat del conveni.
Les parts signants del present acord manifesten el seu consentiment per tal que les dades
personals que hi consten, així com la resta de les especificacions contingudes en aquest,
puguin ser publicades al Portal de la Transparència de Dipsalut, d’acord amb la Llei 19/2014
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC
6780, de 31 de desembre).
Un cop signat el conveni, es comunicarà al Registre Públic de Convenis de la Generalitat
de Catalunya, per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, per a la seva inscripció i
posterior publicació.

Dotzena. Jurisdicció competent.
D’acord amb el que disposa l’article 109 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, aquest Conveni es regeix
per les seves clàusules, per la Llei esmentada i per la legislació sectorial corresponent.
Així mateix, les diferències que puguin sorgir en interpretar i aplicar aquest Conveni se
sotmetran a la resolució de la Comissió de seguiment del Conveni regulada en la clàusula
quarta.

Finalment, i de conformitat amb el que preveu l’article 110.2 l) de la Llei 26/2010, les
qüestions litigioses que es puguin derivar del present Conveni, atesa la seva naturalesa
administrativa, seran del coneixement i la competència de la jurisdicció contenciosa
administrativa de Girona.

I, en prova de conformitat, les parts signen el present conveni .
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