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Núm. exp.: 2014/270 Secretaria
Acta reunió Consell Rector 28 gener 2014 – Sessió 2014/1 LE 2014/11
Girona. Consell Rector de Dipsalut

Acta
Consell Rector de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de
Girona (Dipsalut)
Núm. sessió: 2014/1
Caràcter:
Ordinària
Data:
28 de ge
ener de 2014
Horari:
De les 16
6:35 a les 16:55 hores
Lloc:
Saló de Comissions
Co
de la Diputació de Girona
Hi assisteixen:
•

Vicepresident primer:
Josep Maria Corominas i Barnadas

•

Vicepresident segon:
Josep Marigó i Costa

•

Vocals:
Xavier Soy i Soler
Miquel Noguer i Planas
Miquel Calm i Puig
Immaculada Colom i Canal
Antoni Guinó i Bou
Jordi Gironès i Pasolas
Pia Bosch i Codolà
Martí Armadà i Pujol
Salvador Ros i Reig

•

Gerent:
Jordi Brunet i Badosa

•

Secretari:
Jordi Batllori i Nouvilas

•

Interventora p.d.:
Mª del Mar Domènech i Sistané

•

Tresorera:
M. Teresa Villar i Roda
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També hi assisteix, convidada per la Vicepresidència primera, la senyora Àfrica Masó
i Sumsi,, coordinadora de la Presidència de Dipsalut.
Ha excusat la seva absència el president, senyor Joan Giraut i Cot.
Ordre del dia
1.

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior (número 2013/9),
del dia 17 de desembre de 2013

2.

Informació de la Presidència

3.

Informació de la Gerència

4.

Donar compte dels decrets
Vicepresidència primera

5.

2014/304 – Proposta de delegació a la Presidència de la competència
per a resoldre les sol·licituds de compatibilitat
compatibilitat de segona activitat laboral
[LE 2014/13]

6.

2014/196 – Proposta d’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions de
Dipsalut per a l’any 2014 [LE 2014/7]

7.

2014/213 – Proposta d’aprovació de les bases específiques reguladores
de subvencions per al finançament de l’assessorament i suport tècnic a
polítiques municipals de protecció de la salut [LE 2014/8]

8.

2014/176 – Proposta d’aprovació de la concessió de suport econòmic als
Ajuntaments de la Garrotxa per als serveis de salut derivats dels
programes del Catàleg de Serveis de Dipsalut mitjançant el Consorci de
media ambient i salut pública (SIGMA) [LE 2014/3]

9.

2013/1510 – Proposta de resolució del segon procediment de la
convocatòria de subvencions per a la realització de congressos,
simposis i jornades relacionats
relacionats amb la salut pública i ciències de la salut
a la demarcació de Girona [LE 2013/119]

signats

per

la

Presidència

i

la

10. 2012/1242 – Proposta de creació del Registre d’empleats habilitats de
Dipsalut [LE 2012/175]
11. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la
convocatòria
12. Torn obert de paraules
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Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior (número 2013/9),
2013/ del
dia 17 de desembre de 2013
S’aprova per unanimitat l’esborrany,
l sborrany, prèviament lliurat als assistents, de l’acta
l
de la
sessió número 2013/9,, que va tenir lloc el dia 17 de desembre de 2013.
2013

2. Informació de la Presidència
2014, el vicepresident primer comenta que
Respecte del Catàleg de Serveis 2014,
enguany, tot i que encara queden alguns dies per finalitzar el termini de sol·licituds, el
nombre de peticions és molt elevat, seguint la tendència a l’alça que es ve observant
des del Catàleg de Serveis de 2010. De fet, el nombre de sol·licituds ja és gairebé el
mateix que l’any anterior i pràcticament el 100% dels municipis de la demarcació
(amb l’excepció dels municipis de la Garrotxa que reben la prestació dels serveis
directament del consorci SIGMA) hauran sol·licitat algun dels programes del Catàleg.
En aquesta línia, el vicepresident primer comenta que el Catàleg de Serveis
Serve suposa
una compra agregada que representa un estalvi molt important per als municipis,
d’acord amb el que ara estableix la nova Llei de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local, i cedeix la paraula al gerent de l’Organisme.
El gerent presenta
resenta als membres del Consell les xifres,, a tall d’exemple, respecte del
cost que tenen les actuacions de control de legionel·losi prestades per Dipsalut en
l’àmbit del Catàleg de Serveis i es comparen amb els costos individualitzats que
tindrien aquestess mateixes actuacions per als Ajuntaments de la demarcació si no es
fes de manera centralitzada. Així, en aquest programa concret, l’estalvi agregant la
demanda és de 300.000 € anuals.
El vicepresident primer comenta, posteriorment, que la instal·lació de desfibril·ladors
ja s’ha tancat, tot i que encara queden alguns tràmits administratius pendents per
donar per finalitzada la fase d’instal·lació del programa. També comenta que hi ha
noves peticions de desfibril·ladors, tot i que es valorarà si s’instal·laran
s’instal·laran més columnes
o simplement es cediran els aparells mòbils que, com s’ha demostrat, han resultat
més eficaços: de les 11 vides salvades, 9 ho van ser gràcies a desfibril·ladors mòbils
dels serveis de primera intervenció de les policies locals.
Finalment,
t, respecte del programa Salut i Crisi, el vicepresident primer comenta que
s’està en la fase de justificació dels ajuts concedits i s’està iniciant la segona
convocatòria dels ajuts, contactant amb els coordinadors comarcals i ampliant les
taules, quan ha sigut necessari, amb més agents socials, per incloure més propostes
i guanyar en eficàcia.
3. Informació de la Gerència
No hi ha cap assumpte per comentar
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4. Donar compte dels decrets signats per la Presidència i la Vicepresidència
primera
Decret núm. 457 de 4 de novembre de 2013.
2013. Concedir la subvenció pel finançament de
l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut per la
instal·lació d’un dosificador de clor i pH a la piscina petita municipal a l’Ajuntament de Ribes
de Freser.
Decret núm. 458 de 4 de novembre de 2013.
2013. Concedir la subvenció pel finançament de
l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut per la
realització de millores estructurals de les instal·lacions d’aigua calenta
calenta i sanitària per tal de
minimitzar el risc de transmissió de legionel·la dels equipaments municipals a l’Ajuntament de
Cassà de la Selva.
Decret núm. 459 de 5 de novembre de 2013.
2013. Adjudicar a Estanys Blaus SL el contracte de
subministrament de 34 llicències
llicències Pc 32 bit Microsoft Windows 7 professional i 1 llicència Pc 64
bit Microsoft Windows 7 professional.
Decret núm. 460 de 5 de novembre de 2013.
2013. Adjudicar a Nexe Impressions SL el contracte de
serveis d’impressió de 500 exemplars del Catàleg Llibret Emergències
Emergències “Guia d’actuació
psicològica en crisis”.
Decret núm. 461 de 5 de novembre de 2013.
2013. Adjudicar a Palahí Arts Gràfiques SL el
contracte de serveis d’impressió de 2.000 exemplars de la revista “El butlletí de Dipsalut”
número 9.
Decret núm. 462 de 5 de novembre de 2013.. Adjudicar a Axios Suport Psicològic a
l’Administració SC el contracte de serveis de realització del curs de “Primers auxilis
psicològics per a integrants dels equips d’intervenció. Actuació davant de fets traumàtics”.
Decret núm. 463 de 6 de novembre de 2013.
2013. Adjudicar a Area Q, SCP el contracte de serveis
de realització de mapeig d’actius per a les taules comarcals del projecte “Salut i Crisi”.
Decret núm. 464 de 8 de novembre de 2013.
2013. Modificar l’import de la subvenció de suport pel
finançament de les despeses derivades dels consultoris locals concedida a l’Ajuntament de
Jafre.
Decret núm. 465 de 8 de novembre de 2013.
2013 Modificar l’import de la subvenció de suport pel
finançament de les despeses derivades dels consultoris locals concedida a l’Ajuntament de
Sant Martí Vell.
Decret núm. 466 de 8 de novembre de 2013.
2013. Modificar l’import de la subvenció de suport pel
finançament de les despeses derivades dels consultoris locals concedida a l’Ajuntament de
Cadaqués.
Decret núm. 467 de 8 de novembre de 2013.
2013. Modificar l’import de la subvenció de suport pel
finançament de les despeses derivades dels consultoris locals concedida a l’Ajuntament de
Girona.
Decret núm. 468 d’11 de novembre de 2013.
2013. Modificar l’import de la subvenció de suport pel
finançament de les despeses derivades dels consultoris locals concedida a l’Ajuntament de
Bolvir.
Decret núm. 469 d’11 de novembre de 2013.
2013 Modificar l’import de la subvenció de suport pel
finançament de les despeses derivades dels consultoris locals concedida a l’Ajuntament de
Peralada.
Decret núm. 470 d’11 de novembre de 2013.
2013. Modificar l’import de la subvenció de suport pel
finançament de les despeses derivades
derivades dels consultoris locals concedida a l’Ajuntament de
Garriguella.
Decret núm. 471 d’11 de novembre de 2013.
2013. Modificar l’import de la subvenció de suport pel
finançament de les despeses derivades dels consultoris locals concedida a l’Ajuntament de
Llívia.
Decret núm. 472 d’11 de novembre de 2013.
2013. Modificar l’import de la subvenció de suport pel
finançament de les despeses derivades dels consultoris locals concedida a l’Ajuntament de
Bordils.
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Decret núm. 473 d’11 de novembre de 2013.
2013 Modificar l’import de la
a subvenció de suport pel
finançament de les despeses derivades dels consultoris locals concedida a l’Ajuntament de
Regencós.
Decret núm. 474 d’11 de novembre de 2013.
2013. Modificar l’import de la subvenció de suport pel
finançament de les despeses derivades dels
dels consultoris locals concedida a l’Ajuntament de
Sant Julià del Llor i Bonmatí.
Decret núm. 475 d’11 de novembre de 2013.
2013. Modificar l’import de la subvenció de suport pel
finançament de les despeses derivades dels consultoris locals concedida a l’Ajuntament
l’Ajuntam
de
Rupià.
Decret núm. 476 d’11 de novembre de 2013.
2013. Modificar l’import de la subvenció de suport pel
finançament de les despeses derivades dels consultoris locals concedida a l’Ajuntament de
Pals.
Decret núm. 477 d’11 de novembre de 2013.
2013 Modificar l’import
mport de la subvenció de suport pel
finançament de les despeses derivades dels consultoris locals concedida a l’Ajuntament de
Masarac.
Decret núm. 478 d’11 de novembre de 2013.
2013. Modificar l’import de la subvenció de suport pel
finançament de les despeses derivades
derivades dels consultoris locals concedida a l’Ajuntament de
Sant Climent Sescebes.
Decret núm. 479 d’11 de novembre de 2013.
2013. Modificar l’import de la subvenció de suport pel
finançament de les despeses derivades dels consultoris locals concedida a l’Ajuntament
l’Ajunta
de
Sant Llorenç de la Muga.
Decret núm. 480 d’11 de novembre de 2013.
2013. Modificar l’import de la subvenció de suport pel
finançament de les despeses derivades dels consultoris locals concedida a l’Ajuntament de
Palau-sator.
Decret núm. 481 d’11 de novembre
novem
de 2013.. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits
2TC 2/2013 que mitjançant transferència entre aplicacions autoritza la base 9a de les
d’execució del pressupost per a l’exercici d’enguany, entre el programa de foment municipal i
el programa d’inversió
ersió municipal.
Decret núm. 482 de 12 de novembre de 2013.
2013. Aprovar, a proposta de la Mesa de
Contractació, la classificació de la proposició presentada a la contractació dels serveis de
supervisió i atenció psicològica en cas de catàstrofes i emergències.
Decret núm. 483 de 12 de novembre de 2013.
2013. Acceptar la renúncia sol·licitada per la Llar del
Jubilat – Casal de l’avi de la Jonquera de la subvenció concedida per el projecte “Cursos per
a la gent gran” dins la convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la
realització d’activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables a la demarcació de Girona.
Decret núm. 484 de 12 de novembre de 2013.
2013. Acceptar la renúncia sol·licitada per l’AMPA de
l’Escola Carme Guash i Darné de la subvenció
subvenció concedida per el projecte “Formació orientada
a la promoció de la salut i els hàbits saludables” dins la convocatòria de subvencions a
entitats sense ànim de lucre per a la realització d’activitats de promoció de la salut i d’hàbits
saludables a la demarcació
cació de Girona.
Decret núm. 485 de 12 de novembre de 2013.
2013. Rectificar el punt primer de la part dispositiva
del decret del vicepresident primer de Dipsalut de 27 de març rectificant on diu: “...que suposa
el 44,00% del pressupost presentat per l’Ajuntament”,
l’Ajuntament”, ha de dir: “que suposa el 80,00% de la
despesa subvencionable valorada del pressupost presentat per l’Ajuntament”.
Decret núm. 486 de 12 de novembre de 2013.
2013. Concedir la subvenció pel finançament de
l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals
municipals de protecció de la salut per la
realització de millores estructurals de les instal·lacions d’aigua calenta sanitària de la llar
d’infants per tal de minimitzar el risc de transmissió de legionel·la a l’Ajuntament de Navata.
Decret núm. 487 de 12 de
d novembre de 2013.. Concedir la subvenció pel finançament de
l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut per la
realització de millores estructurals al pavelló municipal i piscina municipal per disminuir el risc
de transmissió de legionel·la a l’Ajuntament de Tossa de Mar.
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Decret núm. 488 de 12 de novembre de 2013.
2013. Concedir la subvenció pel finançament de
l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut per la
realització de millores
res estructurals al pavelló municipal i al camp de futbol per tal de minimitzar
el risc de transmissió de legionel·la a l’Ajuntament de Llançà.
Decret núm. 489 de 12 de novembre de 2013.
2013. Concedir la subvenció pel finançament de
l’assessorament i suport tècnic
tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut per la
realització de millores estructurals a la instal·lació municipal del camp d’esports per disminuir
el risc de transmissió de legionel·la a l’Ajuntament de Viladrau.
Decret núm. 490 de 14 de novembre
n
de 2013.. Acceptar la renúncia presentada per
l’ajuntament de Ribes de Freser de la sol·licitud de la subvenció exclosa de concurrència
pública per el projecte “Construcció d’una sala de Vetlla”.
Decret núm. 491 de 15 de novembre de 2013.
2013 Concedir la
a subvenció pel finançament de
l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut per la
realització d’un informe de camps electromagnètics en la zona propera a la línia elèctrica per
tal d’esbrinar el risc de contaminació electromagnètica a l’Ajuntament de Salt.
Decret núm. 492 de 18 de novembre de 2013.
2013. Concedir la subvenció pel finançament de
l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut per la
realització de millores estructurals al sistema d’aigua calenta sanitària del vestidor del camp
de futbol per tal de minimitzar
mitzar el risc de transmissió de legionel·la a l’Ajuntament de Navata.
Decret núm. 493 de 20 de novembre de 2013.
2013. Adjudicar a Josep M. Bosch i Vidal el
e contracte
de serveis per l’estudi de la possibilitat d’articular una estructura jurídica per tal de què
Dipsalut pugui instrumentar les prestacions als municipis del seu àmbit de referència.
Decret núm. 494 de 21 de novembre de 2013.
2013. Adjudicar a Confecció Industrial Serotex SL el
contracte de subministrament de roba amb la imatge corporativa de Dipsalut.
Decret núm. 495 de 21 de novembre de 2013.
2013. Adjudicar a Glòria Muñoz Mella el contracte de
serveis del disseny del programa Salut en lleure.
Decret núm. 496 de 22 de novembre de 2013.
2013. Concedir la subvenció pel finançament de
l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut per la
realització de millores estructurals al Pavelló municipal per tal de minimitzar el risc de
transmissió de legionel·la a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Decret núm. 497 de 22 de novembre
novemb de 2013.. Concedir la subvenció pel finançament de
l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut per la
reforma de les instal·lacions ACS de la llar d’infants per la reducció del risc de transmissió de
legionel·la a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar.
Decret núm. 498 de 22 de novembre de 2013.
2013. Concedir la subvenció pel finançament de
l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut per la
realització de millores estructurals a la piscina
piscina municipal del complex esportiu de Palau per tal
de minimitzar el risc de transmissió de legionel·la a l’Ajuntament de Girona.
Decret núm. 499 de 22 de novembre de 2013.
2013. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits
2TC 3/2013 que mitjançant transferència
transferència entre aplicacions autoritza la base 9a de les
d’execució del pressupost per a l’exercici d’enguany, entre “Serveis tècnics i assistència
municipal” i “Convenis cooperació ONL, Inversió béns destinats ús general i Programa
inversió municipal”.
Decret núm.
m. 500 de 25 de novembre de 2013.
2013. Adjudicar a Universitat de Girona – Grup de
Recerca en Salut i Atenció Sanitària, el contracte de serveis de revisió i actualització de la
Guia d’Associacions de Salut.
Decret núm. 501 de 25 de novembre de 2013.
2013 Aprovar l’addenda
addenda al Conveni de col·laboració
entre Dipsalut i l’Institut d’Assistència Sanitària de Girona pel finançament de l’estudi
multidisciplinar sobre la maduresa i envelliment satisfactori a Girona.
Decret núm. 502 de 26 de novembre de 2013.
2013 Convalidar la despesa
espesa corresponent al servei
d’assistència psicològica per a situacions de catàstrofe o crisi al municipi per actuacions fetes
en el període comprès entre el 13/10/2013 i 12/11/2013.
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Decret núm. 503 de 27 de novembre de 2013.
2013. Concedir la subvenció pel finançament
fin
de
l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut per la
realització de millores estructurals en el circuit d’aigua calenta de l’Escola Martí Inglés a fi de
disminuir el risc de transmissió de legionel·la a l’Ajuntament
l’
de Palau-saverdera.
saverdera.
Decret núm. 504 de 28 de novembre de 2013.
2013. Aprovar el conveni de col·laboració entre
Dipsalut i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà pel projecte Tots amb Salut, pel 2013.
Decret núm. 505 de 28 de novembre de 2013.
2013 Aprovar la
a despesa corresponent al pagament
a justificar en concepte d’inscripció dels treballadors a diferents cursos i màsters.
Decret núm. 506 de 29 de novembre de 2013.
2013 Atorgar a la senyora Mar Redondo i Fornells
una reducció de mitja jornada laboral per guarda legal d’un infant durant un període d’un any i
autoritzar-ne
ne la compactació
Decret núm. 507 de 29 de novembre de 2013.
2013. Rectificar el punt segon del decret de 28
d’octubre pel qual es concedeix una subvenció a l’Ajuntament de Viladrau, on per error
materiall es va redactar “aplicació pressupostària 313/46200” i havia de dir “aplicació
pressupostària 313/76200”.
Decret núm. 508 de 29 de novembre de 2013.
2013. Concedir la subvenció pel finançament de
l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció
protecció de la salut per la
realització de millores estructurals al Pavelló Municipal per tal de minimitzar el risc de
transmissió de legionel·la a l’Ajuntament de Sarrià de Ter.

5. 2014/304 – Proposta de delegació a la Presidència de la competència per a
resoldre
soldre les sol·licituds de compatibilitat de segona activitat laboral [LE
2014/13]
De conformitat amb l’article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d'incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat,
correspon al Ple de la Corporació local l’autorització o denegació de compatibilitat per
a un segon lloc de treball o activitat.
D’acord amb l’article 51 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, i amb l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Ple de l’Ajuntament
pot delegar qualsevol de les seves atribucions, en la totalitat o en part, en l’Alcalde.
Vistos aquests antecedents i l’informe favorable del secretari respecte de la
delegació, i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li
atribueix, ell Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció
dopció del següent
ACORD
Primer. Delegar en la Presidència de Dipsalut la competència per resoldre les
sol·licituds de compatibilitat per a una segona activitat laboral o un segon lloc de
treball del personal de l’Organisme, d’acord amb l’article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26
de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat, en relació amb l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refos de la Llei municipal i de règimen local de Catalunya.
Segon. La Presidència donarà compte al Consell Rector
Rector de les autoritzacions o
denegacions de compatibilitat per a una segona activitat laboral o un segon lloc de
treball del personal de l’Organisme.
Núm. exp. 2014/270 – Secretaria – Acta CR 28/01/14 – Pàg. 7

Tercer. Publicar aquesta delegació en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler
electrònic (e-tauler)) de Dipsalut.
6. 2014/196 – Proposta d’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions de
Dipsalut per a l’any 2014 [LE 2014/7]
L’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
estableix que les Administracions Públiques, prèviament a la proposta de
subvencions, hauran de concretar en un Pla Estratègic de Subvencions els objectius i
efectes que pretenen i els terminis necessaris per a la seva consecució, així com els
costos previstos i les fonts de finançament, supeditats en
en tot cas al compliment dels
objectius d’estabilitat pressupostària.
La gestió de les subvencions s’ha de dur a terme segons els principis de publicitat,
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, la qual cosa
implica un increment
ment dels nivells d’eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa
pública subvencional. En aquest sentit, el procediment ordinari de concessió de les
subvencions és el règim de concurrència competitiva. No obstant això, amb caràcter
excepcional, es podran
an atorgar subvencions de concessió directa, en els termes que
s’estableixen a l’article 15 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Girona (BOP núm. 44 de 2 de març de 2012) quan s’acreditin raons d’interès públic,
social, econòmic o humanitari,
humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva
convocatòria pública, i també quan l'atorgament de certes subvencions vingui
imposat per una norma de rang legal o bé estigui previst nominativament en el
pressupost de l’Organisme.
ratègic de Subvencions suposa un pas més en la transversalitat de la
El Pla Estratègic
informació i la transparència que Dipsalut pretén aportar dia a dia en el seu treball, en
especial des de l’entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern. Així, doncs, la Intervenció
de Dipsalut realitzarà el control i l’avaluació dels resultats derivats de l’aplicació
d’aquest Pla, seguint les directrius definides a l’article 12 del Reglament de la Llei
general de subvencions.
ncions.
Mitjançant les subvencions concedides als ajuntaments i a les entitats sense ànim de
lucre, Dipsalut contribueix a què sigui possible a les comarques gironines la
realització de projectes de promoció i protecció de la salut.
Per mitjà de la seva Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut, realitza i fomenta
campanyes de divulgació i promoció de la salut per ajudar a les persones a modificar
els seus hàbits individuals i per assolir estils de vida saludables. Alhora, per mitjà de
la seva Àrea de Protecció
tecció de la Salut, realitza un conjunt d’actuacions encarades a la
vigilància i control, destinades a preservar la salut de la població davant d’agents
físics, químics, biològics, alimentaris o ambientals presents en els diferents elements
del medi i els indrets de convivència humana.
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En virtut d’aquests antecedents i ateses les competències que l’article 10 dels
Estatuts de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció
del següent
ACORD
Primer. Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de l’Organisme Autònom de Salut
Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) per a l’any 2014, d’acord amb el text que
figura en l’expedient corresponent.
Dipsalut a la web de Dipsalut, al
Segon. Publicar el Pla Estratègic de Subvencions de Dipsalut
tauler d’anuncis electrònic (e-tauler)
(e tauler) de l’Organisme i, en extracte, al Butlletí Oficial de
la Província de Girona.
7. 2014/213 – Proposta d’aprovació de les bases específiques reguladores de
subvencions per al finançament de l’assessorament i suport tècnic a
polítiques municipals de protecció de la salut [LE 2014/8]
El Catàleg de Serveis de Dipsalut contempla, en l’àmbit de la Protecció de la Salut, el
programa Pt14, d’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de
protecció de la salut.
Aquest programa del Catàleg de Serveis de Dipsalut ofereix als ajuntaments el suport
tècnic per fer front a qualsevol situació de risc en protecció de la salut que hagin de
gestionar en l’àmbit de les seves competències.
Atès que part de les sol·licituds del programa Pt14 requereixen, a més de suport
tècnic, suport econòmic que permeti la implementació de les mesures preventives i
correctores necessàries per a reduir el riscos per a la salut que s’hi descriuen,
Dipsalut creu oportú aprovar una línia de suport econòmic als municipis per a aquesta
finalitat.
D’acord amb aquests antecedents i ateses les competències
ompetències que l’article 10 dels
Estatuts de Dipsalut li atribueix,
atribueix el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del
següent
ACORD
Primer. Aprovar les bases específiques reguladores pel finançament de
l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut,
segons el text que figura a l’annex I d’aquest acord.
Segon. Aprovar simultàniament la convocatòria pública per a la presentació de
sol·licituds de subvencions que consta en l'annex II d'aquest acord, en règim de
concurrència no competitiva, als ajuntaments de les comarques gironines amb plena
submissió de les bases
bases esmentades al punt primer. L’eficàcia de la convocatòria
restarà condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les bases
específiques i l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves
determinacions.
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Tercer. Aprovar els models
models normalitzats de sol·licitud i de compte justificatiu
simplificat, que consten a l’expedient, per l’assessorament i suport tècnic a polítiques
municipals de protecció de la salut, accessibles des de la seu electrònica de Dipsalut
(www.seu.cat/dipsalut).
).
Quart. Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores del
finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de
la salut, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona i en el tauler d’anuncis de la Corporació i referència al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 124.2 del Decret
179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin
al·legacions i/o reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.
Cinquè. Autoritzar la despesa derivada de la convocatòria,
convocatòria, d’acord amb les bases, i
fixar la dotació pressupostària, d’import màxim de tres-cents cinquanta mil euros
(350.000,00 €),, amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries per a l’any
2013:
1. Programa de foment municipal
2. Programa d’inversió municipal

Aplicació
pressupostària
313/4600
313/76200

Import (€)
50.000,00
300.000,00

Sisè. Establir que el termini de presentació de sol·licituds començarà el dia següent
de la publicació al Butlletí Oficial de la província de Girona i finalitzarà el dia 28 de
novembre de 2014.
Setè. Garantir els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat,
igualtat i no -discriminació
discriminació mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al tauler
d’anuncis electrònic de l’Organisme, BOP, DOGC, i a la seu electrònica de Dipsalut.
Vuitè. Facultar el vicepresident primer per l’execució d’aquests acords i, en especial,
per ordenar la publicació íntegra de les bases específiques i per a la modificació dels
models normalitzats de sol·licitud i justificació disponibles a la seu electrònica
electròni
de
Dipsalut (www.seu.cat/dipsalut
www.seu.cat/dipsalut).
Novè. Derogar les bases específiques reguladores de subvencions per al finançament
de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut,
aprovades per acord de Consell Rector de data 29 de gener de 2013.
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8. 2014/176 – Proposta d’aprovació de la concessió de suport econòmic als
Ajuntaments de la Garrotxa per als serveis de salut derivats dels programes
del Catàleg de Serveis de Dipsalut mitjançant el Consorci de media ambient
i salut pública
a (SIGMA) [LE 2014/3]
El Consell Rector de Dipsalut, en sessió ordinària número 3/09, de 29 de setembre de
2009, va aprovar la concessió de suport econòmic als ajuntaments de la Garrotxa que
sol·licitessin que l’execució material de les actuacions relatives
relatives als programes del
Catàleg de Serveis fos realitzada per part del Consorci de Medi Ambient i Salut
Pública de la Garrotxa (SIGMA).
La concessió del suport econòmic s’ha realitzat durant els següents anys atès que
SIGMA ja realitzava actuacions de medi ambient
ambient i salut pública i s’havia considerat
oportú que fos aquest mateix qui, de forma directa, pogués gestionar les accions en
els municipis de la Garrotxa.
Ja que el Catàleg de Serveis per a l’any 2014 recull l’essència dels seus predecessors
i dóna continuïtat
tinuïtat a una oferta de serveis que responen a les necessitats que els
ajuntaments han de cobrir en matèria de salut pública, es considera oportú seguir
treballant en aquesta línia, de manera que sigui SIGMA qui executi les actuacions de
salut pública als municipis de la Garrotxa.
D’acord amb aquests antecedents i ateses les competències que l’article 10 dels
Estatuts de Dipsalut li atribueix,
atribueix el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del
següent
ACORD
Primer. Aprovar la concessió del suport econòmic corresponent als ajuntaments de la
comarca de la Garrotxa que sol·licitin que l’execució material de les actuacions
relatives als programes del Catàleg de Serveis 2014 sigui realitzada pel Consorci de
Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats que d’ell en
depenguin. Dipsalut no prestarà el servei directe per aquells programes objecte del
suport econòmic.
Segon. El suport econòmic de Dipsalut serà com a màxim del cost que tindria per a
Dipsalut
alut realitzar el servei sol·licitat, tenint en compte, si s’escau, la taxa que regula
cadascun dels programes del Catàleg de Serveis.
Tercer. Per ser beneficiaris d’aquest suport econòmic, els ajuntaments de la comarca
de la Garrotxa hauran de presentar la declaració responsable relativa al compliment
de la normativa vigent de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions
i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. Aquesta declaració
s’haurà de presentar al Registre General de Dipsalut (Parc Científic i Tecnològic de la
Universitat de Girona, C/ Pic de Peguera, 15 - 17003 de Girona), a la seu electrònica
de Dipsalut (www.seu.cat/dipsalut
www.seu.cat/dipsalut)) mitjançant el registre electrònic o per qualsevol
quals
dels mitjans que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
mitjançant el model normalitzat disponible.
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Simultàniament a la presentació de la declaració
declaració responsable, els ajuntaments hauran
de sol·licitar a través del SIMSAP els programes del Catàleg de Serveis de Dipsalut
indicats en la declaració responsable.
Quart. Facultar el vicepresident primer de Dipsalut per la concessió de les ajudes
econòmiques
miques als ajuntaments de la comarca de la Garrotxa i de qualsevol document
que sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest acord i en especial per la modificació
dels elements no substancials, així com per autoritzar i comprometre la despesa
corresponent.
Cinquè. Condicionar el pagament del suport econòmic a la presentació de la
documentació econòmica i tècnica justificativa de les actuacions. Els documents que
caldrà presentar son els següents:
- El compte justificatiu simplificat segons model disponible al web corporatiu de
Dipsalut, que ha de contenir una memòria justificativa del projecte, una relació
classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb identificació del
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura
fact
i
el detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte
amb identificació de l’import i la seva procedència.
- La justificació tècnica que consistirà en què es detallaran al sistema d’informació
municipal de salut pública (SIMSAP) les actuacions fetes i els seus resultats per
a cada objecte de risc sobre el que s’hagi actuat. Dipsalut validarà la justificació
tècnica i es considerarà justificada una acció sempre que el Consorci de Medi
Ambient i Salut Pública de la Garrotxa
Garrotxa (SIGMA) hagi introduït tota la informació
que el sistema requereix per a cada acció.
Sisè. Aprovar el formulari de declaració responsable relatiu al compliment de la
normativa vigent, que serà facilitat als ajuntaments de la comarca de la Garrotxa.
Setè. Comunicar aquest acord als ajuntaments de la Garrotxa i al SIGMA.
9. 2013/1510 – Proposta de resolució del segon procediment de la
convocatòria de subvencions per a la realització de congressos, simposis i
jornades relacionats amb la salut pública i ciències
ciències de la salut a la
demarcació de Girona [LE 2013/119]
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2013/7, que va tenir lloc
el dia 22 d’octubre de 2013, va ampliar a un segon procediment la convocatòria de
subvencions per a la realització
realització de congressos, simposis i jornades relacionats amb la
salut pública i ciències de la salut a la demarcació de Girona i va ampliar fins a 31 de
desembre de 2013 el període objecte de la subvenció establert a la clàusula 1a de la
convocatòria anual aprovada
aprovada per Consell Rector, de data 18 de juny de 2013 i
publicada en el BOP núm. 128 de 4 de juliol de 2013.
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En la mateixa sessió, es va establir un nou període de presentació de sol·licituds
d’aquest segon procediment que va finalitzar el dia 30 de desembre
desembre de 2013 i es va
establir que el termini per la justificació d’aquest segon procediment s’allargaria fins el
30 de gener de 2014.
L’establiment d’un nou període de presentació de sol·licituds ha fet necessari ampliar
el període de justificació establert
establert inicialment per poder tramitar degudament les
subvencions concedides.
Un cop estudiades les sol·licituds presentades al Registre general de Dipsalut per a
administracions públiques no territorials i entitats de dret privat sense ànim de lucre,
dins dell termini establert en el segon procediment de la convocatòria.
D’acord amb l’informe de la Intervenció, segons el qual es disposa de crèdit suficient
en l’aplicació pressupostària per atendre les sol·licituds de subvenció rebudes, la
proposta de resolució
ó de la Comissió Qualificadora de les subvencions per a la
realització de congressos, simposis i jornades relacionats amb la salut pública i
ciències de la salut a la demarcació de Girona,
Girona i ateses les competències que l’article
10 dels Estatuts de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, per unanimitat,
l’adopció del següent
ACORD
Primer. Concedir als beneficiaris que consten a l’annex 1 les subvencions a les
entitats de dret públic i entitats de dret privat sense ànim de lucre per finançar les
despeses d’organització de congressos, simposis o jornades relacionades amb la
salut pública i les
es ciències de la salut que es realitzin a la demarcació de Girona dins
el període establert en la convocatòria.
Segon. Desestimar les sol·licituds de les entitats de dret públic i entitats de dret privat
sense ànim de lucre que consten a l’annex 2, pels motius que s’hi indiquen.
Tercer. Comprometre la despesa d’import de vuit mil cinc-cents
cents seixanta euros
(8.560,00 €) amb càrrec als crèdits màxims autoritzats al segon procediment de la
convocatòria i d’acord amb el següent detall:

1. Programa de foment ONL

Aplicació
pressupostària
313 48900

Import (€)
8.560,00

Quart. Comunicar als beneficiaris que si en el termini d’un mes no es manifesta el
contrari s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i
específiques fixades per a la seva aplicació.
Cinquè. Condicionar al lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació
de Girona i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu simplificat segons el
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model disponible
ponible al web corporatiu de Dipsalut, que segons l’article 27 de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Girona, ha d’incloure una memòria
justificativa del compliment de l’objecte subvencionat, una relació classificada de
despeses -amb identificació
tificació del proveïdor, el número de document, l’import, el
concepte, la data d’emissió de la facturafactura i el detall d’altres ingressos o subvencions
que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb identificació de l’import i de la seva
procedència.
Sisè. Modificar l’acord de Consell Rector de data 22 d’octubre de 2013 en el sentit de
fixar una nova data de justificació de les despeses, que serà, com a màxim, el dia el
17 de febrer de 2014 .
Setè. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos
recursos que siguin
procedents a través del tauler d’anuncis (e-tauler)
(e tauler) ubicat a la seu electrònica de
Dipsalut (www.seu.cat/dipsalut
www.seu.cat/dipsalut).
10. 2012/1242 – Proposta de creació del Registre d’empleats habilitats de
Dipsalut [LE 2012/175]
La Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, estableix en els
apartats 5 i 6 de l’article 3, la necessitat de contribuir a la millora del funcionament
intern de les administracions públiques, incrementant-ne
incrementant ne l’eficàcia i l’eficiència
l’eficiè
mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació, simplificar els procediments
administratius i proporcionar oportunitat de participació i de més transparència amb
les degudes garanties legals. Amb aquesta voluntat Dipsalut promou la creació de
procediments
cediments administratius de creació d’expedients totalment electrònics per
aconseguir la simplificació, la eficiència i la reducció de costos de la tramitació
d’expedients administratius.
L’article 22 d’identificació i autenticació dels ciutadans per un funcionari
funcionari públic de
l’esmentada Llei, estableix que “en els casos en què per a la realització de qualsevol
operació per mitjans electrònics es requereixi la identificació o autenticació del
ciutadà mitjançant algun instrument que ell no tingui, la identificació
identificació o autenticació pot
ser realitzada vàlidament per funcionaris públics mitjançant l’ús dels sistemes de
signatura electrònica del qual estiguin dotats.”(...) “Per a l’eficàcia del que disposa
l’apartat anterior, el ciutadà s’ha d’identificar i prestar el seu consentiment exprés, i
n’ha de quedar constància per els casos de discrepància o litigi.”(...) “cada
administració pública ha de mantenir actualitzat un registre dels funcionaris habilitats
per a la identificació o autenticació que regula aquest article”.
art
Aquesta previsió legal està desenvolupada a l’article 17 de la Ordenança
d’Administració Electrònica de la Diputació de Girona i dels seus organismes
autònoms administratius, publicada al BOP núm. 137 de 16 de juliol de 2012,
d’identificació i acreditació
editació de la voluntat dels ciutadans per part d’un empleat, i al
punt cinquè de la Instrucció de desenvolupament d’aquesta Ordenança, aprovada
per decret de la vicepresidència primera de Dipsalut de sistemes de signatura
electrònica el 5 de juliol de 2013.
201

Núm. exp. 2014/270 – Secretaria – Acta CR 28/01/14 – Pàg. 14

Vist l’informe del cap de la Secció Jurídica de l’Àrea de Gestió Administrativa i
Econòmica, de 17 de gener, en virtut de tot l’anterior, i ateses les competències que
l’article 10 dels estatuts de Dipsalut li atribueix, ell Consell Rector aprova, per
unanimitat, l’adopció del següent
ACORD
Primer. Crear el registre d’empleats habilitats de Dipsalut d’acord amb l’article 17 de
la Ordenança d’Administració Electrònica de la Diputació de Girona i dels seus
organismes autònoms administratius. Aquest registre
regi
té com a objectiu identificar i
acreditar la voluntat de les persones físiques o jurídiques per comunicar-se
comunicar
electrònicament amb Dipsalut per mitjà d’un empleat públic a través de l’ús del
sistema de signatura electrònica de què estigui dotat.
Segon. Determinar que en el registre d’empleats públics habilitats es faran constar
les dades següents:
- Document nacional d’identitat
- Nom i cognoms dels empleats
- Òrgan o organisme d’adscripció
d’adscripci
- Data d’alta al registre d’habilitats i d’atorgament de l’habilitació
-Tràmits per als
ls quals
qu
s’autoritza l’habilitació
- Data de finalització
nalització de l’habilitació
-Causa
Causa de cancel·lació
cancel
de l’habilitació
Tercer. Aprovar el formulari de document que deixi constància documental que la
persona interessada s’identifica
s’identifica i presta el seu consentiment exprés d’autoritzar als
empleats públics de Dipsalut a presentar el seu registre electrònic, que s’adjunta com
a annex I.
Quart. Facultar el vicepresident primer per habilitar i deshabilitar els empleats públics
de Dipsalut
ut per a aquesta funció.
Cinquè. Publicar el registre d’empleats habilitats de Dipsalut a la Seu electrònica de
Dipsalut (www.seu.cat/dipsalut
www.seu.cat/dipsalut).
11. Altres
ltres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
12. Torn obert de paraules
El senyor Josep Marigó proposa que, després de les diverses reunions de treball
relatives a l’encaix de les competències municipals en la nova Llei de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local, es faci una presentació als membres del Consell
Rector.
El gerent comenta
omenta que Dipsalut s’ha d’inserir en el concepte de “salubritat pública”,
que és de competència municipal, allunyant-se
allunyant se del concepte de salut que queda més
assimilat amb la sanitat i que serà competència de les comunitats autònomes.
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El vicepresident primer
er comenta que la Jornada Estratègica del personal de
l’Organisme que es va fer el desembre anterior va tractar precisament sobre aquesta
nova legislació.
La senyora Pia Bosch demana el detall dels temes que s’han finançat mitjançant el
programa Salut i Crisi.
El vicepresident primer comenta que en la propera reunió del Consell se li facilitarà
aquesta informació.
No hi ha més intervencions.
El vicepresident primer aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta
acta.
El vicepresident 1r,, p.d.

El secretari

Josep M. Corominas i Barnadas

Jordi Batllori i Nouvilas
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