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Girona. Consell Rector de Dipsalut

Acta
Consell Rector de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de
Girona (Dipsalut)
Núm. sessió: 2014/5
Caràcter:
Ordinària
Data:
13 de
e maig de 2014
Horari:
De les 10:10
10
a les 11:10 hores del matí
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
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

També hi assisteix, convidada per la Vicepresidència primera, la senyora Àfrica Masó
i Sumsi,, coordinadora de la Presidència
Pr
de Dipsalut.

Núm. exp. 2014/1234 – Secretaria – Acta
cta CR 13/05/14 – Pàg. 1

S’incorporen amb posterioritat a l’inici de la reunió el senyor Josep Marigó i Costa i la
senyora Pia Bosch i Codolà.
Han excusat la seva absència el senyor Joan Giraut i Cot, president, la senyora
Immaculada Colom i Canals i el senyor Antoni Guinó i Bou.
Ordre del dia
1.

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior (número 2014/4),
del dia 22 d’abril de 2014

2.

Informació de la Presidència

3.

Informació de la Gerència
Ge

4.

Donar compte dels decrets signats per la Presidència i la Vicepresidència
primera

5.

2014/1233 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de Girona de
l’aprovació del compte general de Dipsalut de l’exercici 2013 [LE 2014/80]

6.

2014/765 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de Girona de la
modificació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball de
Dipsalut per a l’any 2014 [G01 2014/2]

7.

2014/801 – Proposta de resolució de la convocatòria de suport econòmic
econò
per al finançament del programa Salut i Crisi (Pm10) [LE 2014/52]

8.

2014/122 – Proposta d’aprovació de l’encàrrec al Consorci de Salut i
Social de Catalunya de la gestió de les actuacions del programa Pt05,
relatives a l’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic per a
l’any 2014 [LE 2014/78]

9.

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la
convocatòria

10. Torn obert de paraules
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta
l’
de la sessió anterior (número 2014/4),
2014/
dels dia 22 d’abril de 2014
S’aprova per unanimitat l’esborrany,
sborrany, prèviament lliurat als assistents, de l’acta
l
de la
sessió número 2014/4,, que va tenir lloc el dia
di 22 d’abril de 2014.
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2. Informació de la Presidència
Ajuntament de Banyoles, de Cornellà del Terri, de Llagostera i de Barcelona.
S’estableix un intercanvi d’opinions respecte de la iniciativa de distribució
d’aliments de l’Ajuntament de Barcelona relativa a la crisi.
Fundació Jaume Casademont, Fundació Brugada i Fundació Pimec.
Pimec
També s’estableix un intercanvi d’opinions respecte de l’ajuda econòmica de
Dipsalut a les beques de la Fundació Jaume Casademont.
Uni Girona CB.
3. Informació de la Gerència
No hi ha res per comentar.
4. Donar compte dels decrets signats per la Presidència i la Vicepresidència
primera
Decret núm. 46 de 3 de febrer de 2014.
2014. Revocar subvenció concedida a Associació
d’Estudiants de Ciències de la Salut SOP 2013/11 per incomplir obligació de presentar
justificació.
Decret núm. 47 de 3 de febrer de 2014.
2014. Modificar import subvenció concedida a l’Ajuntament
de Llambilles Pm07 2013/65 d’activitats de promoció de la salut i minorar-la
minorar la a 1.165,25 euros.
Decret núm. 48 de 4 de febrer de 2014.
2014. Habilitació d’empleats de Dipsalut per acreditar la
voluntat
luntat de persones o entitats en la presentació de registres electrònics.
Decret núm. 49 de 5 de febrer de 2014.
2014. Aprovar l’expedient de contractació dels serveis de
gestió integral del programa Pm08 “Sigues tu: eines i actius per a la salut”.
Decret núm. 50
0 de 6 de febrer de 2014.
2014. Modificar import subvenció concedida a l’Associació
de Pares i Tutors dels Interns i Alumnes del Centre Joan Riu SOI 2013/18 d’intervecions
terapèutiques i minorar-la
la a 3.291,25 euros.
Decret núm. 51 de 6 de febrer de 2014.
2014 Modificar
car import subvenció concedida a l’Associació
de Pares i Tutors dels Interns i Alumnes del Centre Joan Riu SOP 2013/13 de promoció de la
salut i hàbits saludables i minorar-la
minorar a 2.217,96 euros.
Decret núm. 52 de 6 de febrer de 2014.
2014 Aprovar l’expedient de contractació dels serveis
necessaris per a l’elaboració de les cartografies dels possibles punts de cria de mosquit tigre.
Decret núm. 53 de 7 de febrer de 2014.
2014. Modificar import subvenció concedida a l’Ajuntament
de Navata Pm07 2013/20 d’activitats de promoció
pro
de la salut i minorar-la
la a 2.107,07 euros.
Decret núm. 54 de 7 de febrer de 2014.
2014. Modificar import subvenció concedida a l’Ajuntament
de Torroella de Montgrí Pt08 2013/13 de seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les
platges i minorar-la a 28.620,19
8.620,19 euros.
Decret núm. 55 de 10 de febrer de 2014.
2014. Aprovar la compensació de deutes i crèdits
recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Cabanes.
Decret núm. 56 de 10 de febrer de 2014.
2014. Aprovar la compensació de deutes i crèdits
recíprocs entre Dipsalut
ut i l’Ajuntament de Riumors.
Decret núm. 57 de 10 de febrer de 2014.
2014. Concedir l’actuació “Detectiu Queixal Corcat” Pm03
a l’Ajuntament de La Pera.
Decret núm. 58 de 10 de febrer de 2014.
2014. Modificar import subvenció concedida a l’Ajuntament
de Vila-sacra SAC
C 2013/55 de finançament de despeses derivades dels consultoris locals i
minorar-la
la a 1.297,26 euros.
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Decret núm. 59 de 10 de febrer de 2014.
2014. Modificar import subvenció concedida a l’Ajuntament
d’Albanyà SAC 2013/113 de finançament de despeses derivades dels
dels consultoris locals i
minorar-la
la a 1.037,19 euros.
Decret núm. 60 d’11 de febrer de 2014.
2014. Desestimar la sol·licitud de Parc Urbà de Salut de
l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós.
Decret núm. 61 d’11 de febrer de 2014.
2014. Adjudicar a Glòria Muñoz Mella el
e contracte de
serveis de disseny dels continguts per a la dinamització de Parcs Urbans.
Decret núm. 62 de 12 de febrer de 2014.
2014. Adjudicar a l’Associació d’empreses de control de
plagues i aplicació de pesticides el contracte de serveis de realització del curs per aplicadors
de plaguicides d’ús ambiental i indústria alimentària.
Decret núm. 63 de 14 de febrer de 2014.
2014 Iniciar procediment de reintegrament de subvenció
concedida a Fundació Privada Ramon Noguera SAE 2010/42 per import de 1.374,24 euros.
Decret núm. 64 de 14 de febrer de 2014.
2014 Iniciar procediment de reintegrament de subvenció
concedida a l’Ajuntament de Castell-Platja
Castell Platja d’Aro Pt08 2010/6 per import de 535,09 euros.
Decret núm. 65 de 14 de febrer de 2014.
2014 Iniciar procediment de reintegrament de subvenció
concedida a l’ajuntament de Lloret de Mar Pt08 2010/2 per import de 3.248,57 euros.
Decret núm. 66 de 14 de febrer de 2014.
2014. Aprovar la compensació de deutes i crèdits
recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Blanes.
Decret núm. 67 de 14 de febrer de 2014.. Aprovar la compensació de deutes i crèdits
recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Pals.
Decret núm. 68 de 17 de febrer de 2014.
2014. Aprovar la despesa d’inscripció de dos treballadors
de Dipsalut a diferents cursos i màsters.
Decret núm. 69 de 17 de febrer de 2014.
2014 Atorgar a la senyora Cristina Esparraguera i Cla una
reducció d’un terç de la seva jornada laboral per guarda legal d’un infant i autoritzar-ne
autoritzar
la
compactació.
Decret núm. 70 de 17 de febrer de 2014.
2014. Modificació període de despeses subvencionables
subve
SAE finançament projecte “+ Salut, la salut és cosa nostra” de l’associació de Serveis
Educatius Recursos de l’Esplai.
Decret núm. 71 de 18 de febrer de 2014.
2014. Aprovar l’expedient de contractació dels serveis de
suport metodològic, de coordinació i dinamització territorial del projecte “Salut i crisi”.
Decret núm. 72 de 18 de febrer de 2014.
2014. Devolució garantia de contractació subministrament
senyalització xarxes itineraris saludables a Señales Girod.
Decret núm. 73 de 18 de febrer de 2014.
2014. Autorització gratificacions extraordinàries i
complement de productivitat a les nòmines de la senyora Cristina Esparraguera i Cla.
Decret núm. 74 de 19 de febrer de 2014.
2014. Concedir a l’ajuntament de Peralada la subvenció
per a la realització d’un estudi acústic.
a
Decret núm. 75 de 21 de febrer de 2014.
2014. Desestimar recurs de reposició presentat per
l’associació Gironina d’Agorafòbics SOI 2013/13.
Decret núm. 76 de 24 de febrer de 2014.
2014. Modificar import subvenció concedida a l’Ajuntament
de Colera Pt08 2013/4 de seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges i minorarminorar
la a 1.325,80 euros.
Decret núm. 77 de 24 de febrer de 2014.
2014. Modificar import subvenció concedida a l’Ajuntament
de Castelló d’Empúries Pt08 2013/9 de seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les
platges i minorar-la
la a 12.928,46 euros.
Decret núm. 78 de 24 de febrer de 2014.
2014. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 2IR
1/2014 d’incorporació de romanents de crèdit del pressupost de l’exercici 2013 per un import
de 353.017,98 euros que es finançarà amb romanent líquid de tresoreria per a despeses
generals.
Decret núm. 79 de 24 de febrer de 2014.
2014. Modificar import subvenció concedida a l’Ajuntament
de Palau-sator
sator Pt10 2013/9 de plagues urbanes i minorar-la
minorar la a 2.215,42 euros.
Decrett núm. 80 de 24 de febrer de 2014.
2014. Modificar import subvenció concedida a l’Ajuntament
de Begur Pt08 2013/1 de seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges i minorarminorar
la a 7.527,75 euros.

Núm. exp. 2014/1234 – Secretaria – Acta
cta CR 13/05/14 – Pàg. 4

Decret núm. 81 de 24 de febrer de 2014.
2014 Modificar import subvenció concedida a l’Ajuntament
de Blanes Pt08 2013/9 de seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges i minorarminorar
la a 23.218,18 euros.
Decret núm. 82 de 25 de febrer de 2014.
2014. Modificar import subvenció concedida a l’Ajuntament
de Sant
nt Aniol de Finestres SAC 2013/19 de finançament de despeses derivades dels
consultoris locals i minorar-la
minorar a 603,39 euros.
Decret núm. 83 de 25 de febrer de 2014.
2014 Esmenar error material subvenció concedida a
l’Ajuntament de Girona SAC 2013/83 finançament despeses derivades dels consultoris local.
Decret núm. 84 de 25 de febrer de 2014.
2014 Reconèixer a la senyora Marta Romero i Noguera el
temps de servei prestat a l’Administració Pública.
Decret núm. 85 de 27 de febrer de 2014.
2014 Canvi d’adscripció de la senyora
senyor Montserrat Grau i
Ferrés com a auxiliar administratiu/va
administrati
a l’Àrea de Protecció de la Salut.
Decret núm. 86 de 27 de febrer de 2014.
2014. Aprovar el text del conveni de cooperació educativa
entre la Universitat de Girona i Dipsalut per tal que l’estudiant Joana
a Alexandra Magureanu
realitzi pràctiques al Servei de Difusió de Dipsalut.
Decret núm. 87 de 28 de febrer de 2014.
2014. Establir els criteris d’actuació en matèria d’ajuts per
a formació externa del personal funcionari i laboral de Dipsalut.
Decret núm. 88 de 28 de febrer de 2014.
2014. Establir bestretes de retribucions per al personal
funcionari i laboral de Dipsalut.
Decret núm. 89 de 28 de febrer de 2014.
2014 Contractar la senyora Gemma Ollé i Rubio sota la
modalitat d’interinatge com a auxiliar administratiu/va
administrati
adscrita
rita a l’Àrea de Polítiques i
Promoció de la Salut fins a cobertura definitiva de plaça.
Decret núm. 90 de 28 de febrer de 2014.
2014 Contractar la senyora Raquel Coll
C i Serarols sota la
modalitat d’interinatge com a auxiliar administrativa adscrita a l’Àrea de Gestió Administrativa i
Econòmica fins a cobertura definitiva de plaça.

5. 2014/1233 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de Girona de
l’aprovació del compte general de Dipsalut de l’exercici 2013 [LE 2014/80]
El vicepresident primer explica que el
el compte general de l’exercici 2013 es
caracteritza per assolir un resultat econòmic i patrimonial positiu per import de
3.778.833,74 euros, motivat per un descens de les despeses respecte l’exercici
anterior, durant el qual es va haver de fer front a l’aportació
l’aportació a la Diputació de Girona
de 16 milions d’euros en concepte de cessió temporal del romanent de tresoreria.
Per tant enguany els ingressos corrents han finançat les despeses corrents de
l’organisme.
El vicepresident primer cedeix la paraula a la interventora
interventora delegada, que explica als
assistents els antecedents jurídics i el contingut de l’acord.
Finalitzen les intervencions.
Les entitats locals, quan finalitza l’exercici pressupostari, formen el compte general
que posa de manifest la gestió en els
els aspectes econòmic, financer, patrimonial i
pressupostari.
D’acord amb l’article 212.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els comptes anuals i documentació
que integren el compte dels
dels organismes autònoms (regla 98 de l’Ordre
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EHA/4041/2004, de 23 de novembre ) s’han de retre i proposar inicialment pels seus
òrgans competents, essent tramesos a l’entitat local abans del 15 de maig de l’exercici
següent.
Vist l’informe favorable de la Intervenció delegada i atès el que disposa l’article 10.4
dels Estatuts de l’Organisme
rganisme Autònom de Salut Pública
ública de la Diputació de Girona
(Dipsalut), ell Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD
Primer. Proposar l’aprovació dels comptes anuals i documentació complementària de
l’organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT) de
l’exercici 2013, segons detall que a continuació s’exposa:
1. Comptes anuals:
-

El balanç, amb un actiu i un passiu de 27.412.157,05 €.

-

El compte del resultat econòmic i patrimonial, que dóna un estalvi de
3.778.833,74 €.

-

L’estat de liquidació del pressupost, integrat per:
a. La liquidació del pressupost de despeses d’acord amb el següent
detall:
Crèdits inicials .........................................
......... 11.774.200,00 €
Modificacions de crèdit .............................. 2.099.033,17 €
Crèdits definitius ......................................
...... 13.873.233,17 €
Obligacions reconegudes .......................... 8.289.338,48 €
Pagaments líquids .....................................
................................
7.024.130,02 €
Obligacions pendent de pagament ............ 1.265.208,46 €
b. La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent
detall:
ll:
Previsions inicials ....................................
................................ 11.774.200,00 €
Modificacions de crèdit .............................. 2.099.033,17 €
Previsions definitives ............................... 13.873.233,17 €
Drets reconeguts nets..............................
.............................. 12.039.729,47 €
Recaptació neta............................................
............ 412.085,56 €
Drets pendents de cobrament.................. 11.627.643,91 €
c. El resultat pressupostari en termes ajustats és de 5.844.008,70 €.

-

La memòria, integrada pels 22 apartats que estableix la Instrucció del
model normal de comptabilitat aprovada per l’Ordre EHA/4041/2004, de
23 de novembre.
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2. Documentació complementària:
-

L’acta d’arqueig.
Les certificacions
ificacions de cada entitat financera.
La conciliació bancària.

Segon. Trametre els comptes anuals i documentació complementària de DIPSALUT a
la Intervenció de Fons de la Diputació de Girona abans del 15 de maig d’enguany, per
tal que pugui elaborar el compte general de l’entitat.
6. 2014/765 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de Girona de la
modificació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball de
Dipsalut per a l’any 2014 [G01 2014/2]
El vicepresident primer explica que a data d’avui ja ha esdevingut ferm l’acord del Ple
de la Diputació de Girona, de 18 de març de 2014, pel qual s’aprovava el suplement
de crèdit dels qual una part anava destinat al capítol I per poder fer front a les noves
competències que l’RSAL dóna
dó a les diputacions provincials i, per extensió,
extensió als seus
organismes autònoms.
Dipsalut pretén incorporar a la seva plantilla, de manera temporal, el personal
necessari següent: un/a tècnic/a mitjà/na (A2) per a la coordinació de la contractació
centralitzada, un/a auxiliar administratiu/iva (C2) per a la gestió ordinària de la
contractació centralitzada i un/a tècnic/a mitjà/na (A2) per a la coordinació del servei
de manteniment i neteja dels consultoris locals.
Finalment, i d’acord amb la normativa vigent en matèria de personal estatutari, es
reserva a funcionaris de carrera el lloc de treball de Cap de la Secció de Fiscalització i
Comptabilitat, amb la possibilitat d’ocupar-lo
d’ocupar lo de manera interina ateses les restriccions
legals actuals en matèria d’accés a la funció pública.
Finalitzen les intervencions.
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2013/8 de 26 de
novembre de 2013, va acordar elevar al Ple de la Diputació de Girona l’aprovació de
la plantilla i de la relació de llocs de treball
treball de l’Organisme per al 2014.
El Ple de la Diputació va aprovar, de manera integrada amb les de la pròpia
Corporació, la plantilla i la relació de llocs de treball de Dipsalut per al 2014 en la
sessió de 17 de desembre de 2013. La publicació íntegra dels documents al Butlletí
Oficial de la Província va ser el dia 23 de gener de 2013 i la publicació de l’anunci
d’informació pública al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va ser el dia 4 de
febrer de 2014.
D’acord amb l’informe de la Secretaria, de 5 de maig de 2014, tot i les limitacions
establertes normativament, recollides en la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per al 2014, Dipsalut es veu obligat a modificar la
seva plantilla i la seva relació de llocs de treball, per poder assumir les noves
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competències que, en l’àmbit de la salut pública, no estaven previstes en redaccions
anteriors de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
les Bases del Règimen Local.
En aquest sentit, per poder dur a terme la prestació d’aquests serveis, Dipsalut es veu
obligat a l’augment del capítol 1 per poder incorporar a la seva plantilla, de manera
temporal, el personal necessari: un/a tècnic/a mitjà/na
mitjà/na (A2) per a la coordinació de la
contractació centralitzada, un/a auxiliar administratiu/iva (C2) per a la gestió ordinària
de la contractació centralitzada i un/a tècnic/a mitjà/na (A2) per a la coordinació del
servei de manteniment i neteja dels consultoris
consult
locals.
Finalment, i d’acord amb la normativa vigent en matèria de personal estaturi, es
reserva a funcionaris de carrera el lloc de treball de Cap de la Secció de Fiscalització i
Comptabilitat, amb la possibilitat d’ocupar-lo
d’ocupar lo de manera interina ateses
ates les restriccions
legals actuals en matèria d’accés a la funció pública.
En virtut d’aquests antecedents i de l’informe de Secretaria mencionat anteriorment, 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. Modificar la plantilla de personal funcionari, laboral i eventual de l’Organisme
Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) per a l’any 2014,
d’acord amb l’annex 1.
Segon. Modificar la relació de llocs de treball d’acord amb l’annex 2.
Tercer. Ordenar la publicació íntegra de la plantilla al BOP i al DOGC, i trametre’n
còpia al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a l’Administració
General de l’Estat,
Estat, d’acord amb el que disposa l’article 28 del Reglament de personal
al servei de les entitats locals.
7. 2014/801 – Proposta de resolució de la convocatòria de suport econòmic
per al finançament del programa Salut i Crisi (Pm10) [LE 2014/52]
S’estableix un intercanvi d’opinions respecte de la proposta de distribució econòmica
del crèdit assignat a aquest programa.
El vicepresident primer explica,
explica finalment, que l’Ajuntament de Cornellà de Terri ha
desistit de la seva sol·licitud i, per tant, no formarà part de la resolució d’aquesta
convocatòria, que quedarà redactada com segueix:
D’acord amb les bases específiques reguladores i del suport econòmic per al
finançament del Programa Pm10 Salut i Crisi (BOP núm. 52, de 17 de març de
2014), en el marc del Catàleg de Serveis de Dipsalut.
Un cop estudiades les sol·licituds presentades al Registre General de Dipsalut, dins
el termini establert a la convocatòria.
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D’acord amb les actes de les respectives comissions tècniques comarcals en què
valoren i proposen la resolució de la convocatòria de suport econòmic per al
finançament del programa Salut i Crisi (Pm10), i segons el què preveu l’article 15 de
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona, i en vista de les
competències que l’article
icle 10 dels Estatuts de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector
aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD
Primer.. Concedir als beneficiaris que consten als Annexos I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII
els ajuts econòmics per al finançament del Programa Salut i Crisi (Pm10) del Catàleg
de Serveis de Dipsalut.
Segon. Comprometre les despeses, que seguidament es relacionen,
relacion
amb càrrec a
les aplicacions pressupostàries del pressupost de Dipsalut d’enguany, tal i com es
detalla a continuació:
Comarca de l’Alt Empordà
Suport Salut i crisi ajuntaments
Suport Salut i crisi consells comarcals
Suport Salut i crisi ONL
TOTAL

Comarca del Baix Empordà
Suport Salut i crisi consells comarcals
Suport Salut i crisi ONL
TOTAL

Comarca de La Cerdanya
Suport Salut i crisi ajuntaments
Suport Salut i crisi consells comarcals
Suport Salut i crisi ONL
TOTAL

Comarca de La Garrotxa
Suport Salut i crisi ajuntaments
Suport Salut i crisi consorcis
Suport Salut i crisi ONL
TOTAL

Aplicació
pressupostària
4/313/46205
4/313/46505
4/313/48905

Crèdits

Aplicació
pressupostària
4/313/46505
4/313/48905

Crèdits

Aplicació
pressupostària
4/313/46205
4/313/46505
4/313/48905

Crèdit

Aplicació
pressupostària
4/313/46205
4/313/46705
4/313/48905

Crèdit

59.445,17 €
113.000,00 €
110.470,76 €
282.915,93 €

153.586,76 €
84.840,00 €
238.426,76 €

17.552,05 €
17.552,06 €
21.123,00 €
56.227,11 €

10.000,00 €
95.741,87 €
15.824,00 €
121.565,87 €

Núm. exp. 2014/1234 – Secretaria – Acta
cta CR 13/05/14 – Pàg. 9

Comarca del Gironès
Suport Salut i crisi ajuntaments
Suport Salut i crisi consorcis
Suport Salut i crisi ONL
TOTAL

Comarca del Pla de L’Estany
Suport Salut i crisi consells comarcals
Suport Salut i crisi ONL
TOTAL

Comarca del Ripollès
Suport Salut i crisi consorcis
Suport Salut i crisi ONL
TOTAL

Comarca de la Selva
Suport Salut i crisi ajuntaments
Suport Salut i crisi consorcis
Suport Salut i crisi ONL
TOTAL

Aplicació
pressupostària
4/313/46205
4/313/46705
4/313/48905

Crèdit

Aplicació
pressupostària
4/313/46505
4/313/48905

Crèdits

Aplicació
pressupostària
4/313/46705
4/313/48905

Crèdits

Aplicació
pressupostària
4/313/46205
4/313/46705
4/313/48905

Crèdits

62.350,00 €
55.772,14 €
189.227,86 €
307.350,00 €

36.183,13 €
54.770,00 €
90.953,13 €

27.878,61 €
59.623,20 €
87.501,81 €

83.932,97 €
75.500,00 €
152.566,02 €
311.998,99 €

Tercer. 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.
Quart. Condicionar el lliurament de la subvenció, que
que és compatible amb altres
ajudes, al compliment de les vigents Bases específiques reguladores de la subvenció
i de la Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la seva
justificació mitjançant la presentació del compte justificatiu amb model normalitzat de
Dipsalut, disponible a la seu electrònica de Dipsalut (www.seu.cat/dipsalut
www.seu.cat/dipsalut) o al web
de Dipsalut (www.dipsalut.cat
www.dipsalut.cat).
Cinquè. Fixar que la justificació de les despeses, objecte de la subvenció, s’haurà
d’efectuar un cop el beneficiari hagi realitzat l’activitat i com a màxim el 27 de
novembre de 2014.
Sisè. Comunicar aquest acord als interessats, amb indicació dels 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).
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8. 2014/122 – Proposta d’aprovació de l’encàrrec al Consorci de Salut i Social
de Catalunya de la gestió de les actuacions del programa Pt05, relatives a
l’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic per a l’any 2014
[LE 2014/78]
El vicepresident primer comenta que , com cada any, es realitza un encàrrec de gestió
al Consorci
nsorci de Salut i Social de Catalunya, l’antic Consorci Hospitalari, per executar el
programa Pt05. Aquest any 2014 hi ha 15 nous municipis que ens han sol·licitat
aquest programa. Aquest fet ha provocat un increment no previst del nombre de vasos
i equipaments
ments a inspeccionar. S’inspeccionaran 70 nous equipaments. Hem de
destacar que d’aquests 70 nous equipaments sol·licitats, 32 pertanyen al municipi de
Castell-Platja
Platja d’Aro i la resta a diversos municipis. L’import de l’encàrrec ascendeix a
138.297,40 € (IVA
VA inclòs).
El vicepresident segon proposa que es demani als Ajuntaments l’establiment de taxes
per als establiments privats amb piscines d’ús públic que s’inspeccionen.
Finalitzen les intervencions.
El Catàleg de Serveis de Dipsalut per a l’any 2014, aprovat per acord del Consell
Rector en la sessió ordinària número 2013/8 de 26 de novembre, inclou el programa
Pt05, d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic, en aplicació de la
normativa vigent en la matèria (Decret 95/2000, de 22 de febrer, Decret 177/2000, de
15 de maig, i Decret 165/2011, de 12 de juny).
No obstant això, d’acord amb la memòria del cap de l’Àrea de Protecció de la Salut de
l’Organisme, de 6 de maig de 2014, Dipsalut no disposa dels mitjans tècnics ni
humans propis suficients per a realitzar les actuacions previstes en aquest programa i,
d’altra banda, contractar el personal especialitzat i els mitjans materials necessaris per
portar a terme les accions relatives al programa suposaria un cost econòmic massa
elevat.
Considerant l’experiència del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) en
matèria d’avaluació higiènico-sanitària
higiènico sanitària de piscines, el Consell Rector va aprovar en la
sessió ordinària número 2013/1, de 29 de gener de 2013, encarregar la gestió del
programa
a Pt05 a aquesta institució, com s’ha estat esdevenint des de l’aprovació del
primer Catàleg de Serveis, el 7 de maig de 2009, atès que té consideració de mitjà
propi de Dipsalut, d’acord amb l’adhesió al Consorci, aprovada pel Consell Rector en
la sessió ordinària número 2/09, de 7 de maig, i la corresponent acceptació dels seus
estatuts.
Tenint en compte 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
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ACORD
Primer. Aprovar el conveni d’encàrrec de la gestió de les actuacions relatives a
l’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic dels municipis adherits al
Catàleg de serveis de Dipsalut,
Dipsalut, a favor del Consorci de Salut i Social de Catalunya
(CSC) corresponent a l’any 2014.
Segon. Autoritzar i comprometre la despesa per import de 138.297,40 € (cent trentavuit mil dos-cents
cents noranta-set
noranta set euros amb quaranta cèntims), IVA inclòs, amb càrrec a
l’aplicació 5/313/22706 – Serveis tècnics i assistència municipal, del pressupost
d’enguany.
Tercer. Nomenar el cap de l’Àrea de Protecció de la Salut de Dipsalut com a
representant de l’Organisme, si escau, en la comissió paritària regulada en la clàusula
clàusu
quarta del conveni.
Quart. Facultar el vicepresident primer de Dipsalut per a la signatura d’aquest
encàrrec i de tots els documents que siguin necessaris per a la seva execució.
Cinquè. Comunicar aquest acord al Consorci de Salut i Social de Catalunya
Catalun (CSC).
ltres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
9. Altres
El vicepresident primer explica que s’ha realitzat,
realitzat, uns minuts abans de la reunió del
Consell Rector, la reunió de la Comissió Qualificadora de la convocatòria de
subvencions per a actuacions de seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les
platges i proposa que es voti la incorporació d’urgència a l’ordre del dia de la resolució
definitiva d’aquesta convocatòria.
Els assistents aproven, per unanimitat, incorporar
incorporar la resolució de la convocatòria a
l’ordre del dia, amb el tex següent:
D’acord amb les bases específiques de (BOP núm. 47 de 10 de març de 2014), i la
convocatòria pública que regulen les subvencions destinades als ajuntaments de la
demarcació de Girona, per a finançar les actuacions de seguretat, vigilància,
salvament i socorrisme a les platges, dins el programa de suport econòmic Pt08 i un
cop estudiades les sol·licituds,
sol licituds, presentades pels ajuntaments al registre general de
Dipsalut, abans del 3 d’abril
’abril de 2014, termini establert en la convocatòria.
D’acord amb la proposta de resolució de la Comissió Qualificadora de la campanya de
suport econòmic per les actuacions de seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a
les platges, i ateses les competències
competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li
atribueix, ell Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD
Primer. Concedir als beneficiaris que consten a l’annex 1 els ajuts econòmics, sempre
i quan hagin realitzat o tinguin previst realitzar actuacions sobre seguretat, vigilància,
salvament i socorrisme a les platges del litoral gironí, que es meritin durant l’any 2014.
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Segon. Comprometre la despesa d’import de 376.000,00 euros amb càrrec als crèdits
màxims autoritzats a la convocatòria i a l’aplicació pressupostària 5/313/46201
Programa de salvament i socorrisme a les platges per a l’any 2014.
Tercer. Comunicar als beneficiaris que si en el termini d’un mes no es manifesta el
contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així
així com les condicions generals i
específiques fixades per a la seva aplicació.
Quart. Condicionar el 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 la presentació del Compte justificatiu
aprovat en les bases reguladores del programa Pt08, que ha d’incloure el quadre
resum de l’activitat del servei de salvament i socorrisme a les platges del municipi,
una relació classificada
ificada de despeses, amb identificació del proveïdor, número de
document, import, concepte i data d’emissió de la factura i detall d’altres ingressos o
subvencions que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb identificació de l’import i
la seva procedència.
ia. El compte justificatiu normalitzat està disponible a la seu
electrònica de Dipsalut (www.seu.cat/dipsalut) i al web de Dipsalut (www.dipsalut.cat).
Alhora, caldrà presentar la memòria valorativa de l’activitat, d’acord amb el contingut
descrit a l’annexx A. El contingut íntegre de la memòria es presentarà en format digital
PDF.
Cinquè. Fixar que la justificació de les despeses, objecte de la subvenció, s’haurà
d’efectuar un cop el beneficiari hagi realitzat l’activitat i, com a màxim, el 22 d’octubre
de 2014.
Sisè. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que siguin
procedents a través del tauler d’anuncis (e-tauler)
(e tauler) ubicat a la seu electrònica de
Dipsalut.
10. Torn obert de paraules
Atès que no hi ha intervencions, el
e president 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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Annex 6.1

FUNCIONARIS DE CARRERA
Denominació lloc de treball

Núm.

Grup Observacions

Escala d'administració general
3. Subescala administrativa

Tècnic/a superior

1

A1

1 vacant

Tècnic/a mitjà/na

2

A2

1 per amortitzar

Auxiliar administratiu/iva

1

C2

Tècnic/a superior

4

A1

Tècnic/a mitjà/na

1

A2

Escala d'administració especial
2. Subescala de serveis especials
Classe c) Comeses especials

Total:

1 vacant

9

PERSONAL EVENTUAL
Denominació lloc de treball

Núm.

Personal directiu professional
Gerència

1

1 vacant

Personal eventual de confiança
Coordinador/a de la Presidència

1
Total:

2
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PERSONAL LABORAL
Denominació lloc de treball

Núm.

Grup Observacions

Tècnic/a superior

2

A1

2 vacants

Tècnic/a mitjà/na

16

A2

16 vacants

Administratiu/iva

6

C1

3 vacants + 1 vacant reservat 33%
discapacitat + 1 per amortitzar

Auxiliar administratiu/iva

7

C2

6 vacants + 1 reservat 33%
discapacitat per amortitzar

Subaltern/a

1

E

Total:

1 vacant

32

RESUM FINAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL
Nombre total de personal funcionari:

9

Nombre total de personal eventual:

2

Nombre total de personal laboral:

32
Total:

43
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Annex 6.2
Àrea: GOVERN
Codi Denominació del lloc de treball

100
101
102
103

Gerència
Coordinador/a de la Presidència
Tècnic/a de difusió
Auxiliar de comunicació

Complement
Grup Nivell C.D.
específic (*)

A1
C2

21
15

6.994,04
7.564,82

Complement
dedicació (**)

6.439,08 (MD)

Nombre Forma de
de llocs provisió

1
1
1
1

L
L
C
C

Règim jurídic
previst

Observacions

Directiu profess. Vegeu annex 3
Eventual
Vegeu annex 3
Laboral
Horari partit
Laboral

Àrea: GESTIÓ ADMINISTRATIVA I ECONÒMICA
Codi Denominació del lloc de treball

Grup Nivell C.D.

Complement
específic (*)

Complement
dedicació (**)

Nombre Forma de
de llocs provisió

Règim jurídic
previst

Secció Jurídica i Administrativa
200 Cap de l'Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica
201 Cap de la Secció Jurídica i Administrativa
202 Tècnic/a mitjà/na de gestió administrativa
203 Tècnic/a mitjà/na de contractació
204 Administratiu/iva
205 Administratiu/iva
206 Auxiliar administratiu/iva
207 Auxiliar administratiu/iva
208 Auxiliar administratiu/iva
209 Subaltern/a de transport i muntatge

A1
A2
A2
A2
C1
C1
C2
C2
C2
E

28
26
22
22
18
18
15
15
15
10

10.931,91
12.810,71
8.253,98
8.253,98
7.564,82
7.564,82
7.564,82
7.564,82
7.564,82
6.990,59

1
1
1
1
3
1
1
1
1
1

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Funcionari
Funcionari
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Funcionari
Laboral
Laboral
Laboral

Secció de Fiscalització i Comptabilitat
210 Cap de la Secció de Fiscalització i Comptabilitat
211 Administratiu/iva
212 Auxiliar administratiu/iva

A2
C1
C2

26
18
15

12.810,71
7.564,82
7.564,82

1
1
1

C
C
C

Funcionari
Laboral
Laboral

Observacions

Per amortitzar

Per amortitzar 1
Reservat 33% discapacitat

Reservat - Per amortitzar
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Àrea: INFORMACIÓ PER A LA GESTIÓ I LA QUALITAT
Codi Denominació del lloc de treball

300 Cap de l’Àrea d’Informació per a la gestió i la qualitat
301 Tècnic/a mitjà/na informàtic/a

Grup Nivell C.D.

A1
A2

28
22

Complement
específic (*)

Complement
dedicació (**)

10.931,91
8.253,98

8.550,00 (MD)

Nombre Forma de
de llocs provisió

1
3

C
C

Règim jurídic
previst

Funcionari
Laboral

Observacions

Horari partit

Àrea: POLÍT IQUES I PROMOCIÓ DE LA SALUT
Codi Denominació del lloc de treball

400
401
402
403
404
405

Cap de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut
Tècnic/a mitjà/na de promoció de la salut
Tècnic/a mitjà/na de polítiques de salut
Tècnic/a mitjà/na de projecte
Tècnic/a mitjà/na de consultoris locals
Auxiliar administratiu/iva

Grup Nivell C.D.

A1
A2
A2
A2
A2
C2

28
26
26
22
22
15

Complement
específic (*)

Complement
dedicació (**)

10.931,91
12.810,71
12.810,71
8.253,98
8.253,98
7.564,82

8.550,00 (MD)

Nombre Forma de
de llocs provisió

1
1
1
3
1
1

C
C
C
C
C
C

Règim jurídic
previst

Funcionari
Funcionari
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral

Observacions

Horari partit
Horari partit

Àrea: PROTECCIÓ DE LA SALUT
Codi Denominació del lloc de treball

500
501
502
503
504

Cap de l’Àrea de Protecció de la Salut
Tècnic/a superior de protecció de la salut
Tècnic/a superior de protecció de la salut
Agent de salut pública municipal
Auxiliar administratiu/iva

Grup Nivell C.D.

A1
A1
A1
A2
C2

28
26
24
22
15

Complement
específic (*)

Complement
dedicació (**)

10.931,91
11.196,79
12.810,71
8.339,66
7.564,82

14.802,55 (IDE)
5.700,00 (MD)

Nombre Forma de
de llocs provisió

1
1
1
6
2

C
C
C
C
C

Règim jurídic
previst

Funcionari
Funcionari
Laboral
Laboral
Laboral

Observacions

Horari partit

Clau dels símbols:
C.D. = Complement de destinació / L = Lliure designació / C = Concurs / M.D. = Major dedicació / I.D.E. = Incompatibilitat - Dedicació exclusiva
(*) L’import està expressat en € i s’ha de dividir en 14 pagues / (**) L’import està expressat en € i s’ha de dividir en 12 pagues
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Annex 7.I – COMARCA DE L’ALT EMPORDÀ
Informes favorables

Nº Expedient

2014/1005

Ajuntament/Entitat

Consell Comarcal de l'Alt
Empordà

CIF

Objecte

Base subvencionable
(1)

Import atorgat
(2)

% base
subvencionable
(3)

P6700008C

Tots amb salut

113.000,00 €

113.000,00 €

100,00%

59.445,17 €

59.445,17 €

100,00%

2014/1023

Ajuntament de Figueres

P1707200J

Intervenció d'emergència per
reduir impacte crisi
econòmica població de
Figueres. Tots amb salut

2014/1028

Creu Roja Espanyola a
Girona

Q2866001G

Tots amb salut

53.745,64 €

52.995,64 €

98,60%

2014/1049

Fundació Servei Gironí de
Pedagogia Social

G17148693

Tots amb salut

18.489,30 €

18.489,30 €

100,00%

2014/1066

Càritas Diocesana de
Girona

R1700016G

Tots amb salut

38.985,82 €

38.985,82 €

100,00%

(1) Import que cal justificar per a l’obtenció del total de la subvenció
(2) Import total de la subvenció
(3) Percentatge que s’aplicarà a la subvenció si l’import justificat és inferior a la base subvencionable
(4) Conceptes no subvencionables segons el projecte aprovat de “Salut i Crisi”; no s’han d’incloure en la justificació
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Conceptes no
subvencionables (4)

Annex 7.II – COMARCA DEL BAIX EMPORDÀ
Informes favorables
Nº Expedient

Ajuntament/Entitat

CIF

Objecte

Base subvencionable
(1)

Import
atorgat (2)

% base
subven. (3)

2014/1029

Creu Roja Espanyola a
Girona

Q2866001G

Davant la crisi, reforcem la
xarxa

28.440,00 €

27.440,00 €

96,48%

19.687,97 €

16.000,00 €

81,27%

2014/1030

Associació GRAMC

G17293044

Pla Comunitari a la
comarca del Baix Empordà
"Davant la crisi, reforcem la
xarxa"

2014/1065

Consell Comarcal del Baix
Empordà

P6700009A

Davant la crisi, reforcem la
xarxa

153.586,76 €

153.586,76 €

100,00%

2014/1067

Càritas Diocesana de
Girona

R1700016G

Davant la crisi, reforcem la
xarxa

45.400,00 €

41.400,00 €

91,19%

Conceptes no
subvencionables (4)

Despeses de material
fungible, telèfon, ADSL.
Despeses de gestoria

(1) Import que cal justificar per a l’obtenció del total de la subvenció
(2) Import total de la subvenció
(3) Percentatge que s’aplicarà a la subvenció si l’import justificat és inferior a la base subvencionable
(4) Conceptes no subvencionables segons el projecte apr
aprovat de “Salut i Crisi”; no s’han d’incloure en la justificació
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Annex 7.III – COMARCA DE LA CERDANYA
Informes favorables

Nº Expedient

Ajuntament/Entitat

CIF

Base
subvencionable
(1)

Objecte

Import atorgat
(2)

% base
subven.
(3)

2014/1026

Creu Roja Espanyola a
Girona

Q2866001G

Sistema de resposta urgent
davant l'empobriment

10.400,00 €

10.000,00 €

96,15%

2014/1063

Càritas Diocesana de
Girona

R1700016G

Sistema de resposta urgent
davant l'empobriment

11.123,00 €

11.123,00 €

100,00%

2014/1068

Ajuntament de Puigcerdà

P1715000D

Sistema de resposta urgent
davant l'empobriment

17.552,05 €

17.552,05 €

100,00%

2014/1098

Consell Comarcal de la
Cerdanya

P1700016G

Sistema de resposta urgent
davant l'empobriment

17.552,06 €

17.552,06 €

100,00%

Conceptes no
subvencionables (4)

(1) Import que cal justificar per a l’obtenció del total de la subvenció
(2) Import total de la subvenció
(3) Percentatge que s’aplicarà a la subvenció si l’import justificat és inferior a la base subvencionable
(4) Conceptes no subvencionables segons el projecte aprovat de “Salut i Crisi”; no s’han d’incloure en la justificació
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Annex 7.IV – COMARCA DE LA GARROTXA
Informes favorables

Nº Expedient

Ajuntament/Entitat

CIF

Objecte

Base
subvencionable (1)

Import atorgat
(2)

% base subven.
(3)

2014/1007

Consorci d'Acció Social
de la Garrotxa

Programa d'atenció a les persones
P6700012E en situació de pobresa a la
Garrotxa

110.741,87 €

95.741,87 €

86,45%

2014/1027

Creu Roja Espanyola a
Girona

Programa d'atenció a les persones
Q2866001G en situació de pobresa a la
Garrotxa

9.787,50 €

8.100,00 €

82,76%

2014/1046

Càritas Diocesana de
Girona

R1700016G

Atenció a les persones en situació
de pobresa a la Garrotxa

7.724,00 €

7.724,00 €

100,00%

P171200E

Programa d'atenció a les persones
en situació de pobresa a la
Garrotxa

10.000,00 €

10.000,00 €

100,00%

2014/1118

Ajuntament d'Olot

Conceptes no
subvencionables
(4)

(1) Import que cal justificar per a l’obtenció del total de la subvenció
(2) Import total de la subvenció
(3) Percentatge que s’aplicarà a la subvenció si l’import justificat és inferior a la base subvencionable
(4) Conceptes no subvencionables segons el projecte aprovat de “Salut i Crisi”; no s’han d’incloure en la justificació
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Annex 7.V- COMARCA DEL GIRONÈS
Informes favorables
Nº Expedient

Ajuntament/Entitat

CIF

Objecte

Base
subvencionab
le (1)

Import
atorgat (2)

% base
subven.
(3)

G55121891

Pla comunitari per a la
comarca del Gironès

20.519,41 €

17.612,00 €

85,83%

Q28666001G

Pla comunitari per a la
comarca del Gironès

20.278,66 €

19.586,88 €

96,59%

Associació GRAMC

G17293044

Pla comunitari per a la
comarca del Gironès

15.000,00 €

15.000,00 €

100,00%

2014/1838

Ajuntament de Girona

P1708500B

Graó 2014

62.350,00 €

62.350,00 €

100,00%

2014/1826

Fundació Servei Gironí de
Pedagogia Social

G17148693

Pla comunitari a la
Comarca del Gironès

37.000,00 €

37.000,00 €

100,00%

2014/1841

Càritas Diocesana de Girona

R1700016G

1. Pla comunitari a la
Comarca del Gironès / 2.
Graó

103.563,50
€

100.028,98
€

96,59%

2014/1850

Consorci de Benestar Social
Gironès-Salt

Q1700548L

Pla comunitari a la
Comarca del Gironès

59.617,02 €

55.772,14 €

93,55%

2014/1780

Fundació Privada Montilivi

2014/1814

Creu Roja Espanyola a Girona

2014/1804

Conceptes no
subvencionables
(4)

(1) Import que cal justificar per a l’obtenció del total de la subvenció / (2) Import total de la subvenció
(3) Percentatge que s’aplicarà a la subvenció si l’import justificat és inferior a la base subvencionable
(4) Conceptes no subvencionables segons el projecte aprovat de “Salut i Crisi”; no s’han d’incloure en la justificació
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Annex 7.VI – COMARCA DEL PLA DE L’ESTANY
Informes favorables

Nº Expedient

Ajuntament/Entitat

CIF

Objecte

Base
subvencionable
(1)

Import
atorgat (2)

% base
subven.
(3)

2014/998

Consell Comarcal del Pla
de l'Estany

P6700010L

Suport a les famílies
vulnerables del Pla de l'Estany

36.183,13 €

36.183,13 €

100,00%

2014/1024

Creu Roja Espanyola a
Girona

Q2866001G

Suport a les famíles
vulnerables a Girona

28.975,00 €

28.975,00 €

100,00%

2014/1048

Càritas Diocesana de
Girona

R1700016G

Suport a les famílies
vulnerables del Pla de l'Estany

25.795,00 €

25.795,00 €

100,00%

(1) Import que cal justificar per a l’obtenció del total de la subvenció
(2) Import total de la subvenció
(3) Percentatge que s’aplicarà a la subvenció si l’import justificat és inferior a la base subvencionable
(4) Conceptes no subvencionables segons el projecte aprovat de “Salut i Crisi”; no s’han d’incloure en la justificació
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Conceptes no
subvencionables (4)

Annex 7. VII – COMARCA DEL RIPOLLÈS
Informes favorables

Nº Expedient

Ajuntament/Entitat

CIF

Objecte

Base
subvencionable
(1)

Import atorgat
(2)

% base
subven. (3)

2014/980

Consorci de Benestar
Social del Ripollès

Salut i Crisi al Ripollès. Actuacions
destinades a persones i/o famílies del
Q1700626C
Ripollès en situació d'exclusió per
raons socioeconòmiques

27.878,61 €

27.878,61 €

100,00%

2014/1019

Creu Roja Espanyola a
Girona

Salut i Crisi al Ripollès. Actuacions
destinades a persones i/o famílies del
Q2866001G
Ripollès en situació d'exclusió per
raons socioeconòmiques

26.033,83 €

25.198,83 €

96,79%

2014/1059

Càritas Diocesana de
Girona

R1700016G Salut i crisi al Ripollès

34.424,37 €

34.424,37 €

100,00%

1) Import que cal justificar per a l’obtenció del total de la subvenció
(2) Import total de la subvenció
(3) Percentatge que s’aplicarà a la subvenció si l’import justificat és inferior a la base subvencionable
(4) Conceptes no subvencionables segons el projecte aprovat de “Salut i Crisi”; no s’han d’incloure en la justificació
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Conceptes no
subvencionables
(4)

Annex 7. VIII – COMARCA DE LA SELVA
Informes favorables

Nº
Expedient

2014/976

Organisme

Ajuntament de Maçanet de
la Selva

CIF

Objecte

Base
Subvencionable

Import
atorgat

(1)

(2)

% base
subvenciona Conceptes no
subvencionables
ble
(4)
(3)

P1710900J

Actuem contra la crisi

20.836,64 €

10.500,00 €

50,39%

31.666,67 €

23.000,00 €

72,63%

2014/996

Ajuntament de Lloret de
Mar

P1710200E

Centre de recursos per a
l'apoderament i suport
psicològic a les famílies en
risc d'exclusió social

2014/1022

Creu Roja Espanyola a
Girona

Q2866001G

Millora condicions vida
families la Selva. Suport
alimentació Blanes

45.738,75 €

44.357,00 €

96,98%

2014/1047

Càritas Diocesana de
Girona

R1700016G

Projecte comarcal millora de
les condicions de vida de les
famílies. Salut i crisi Blanes i
Lloret de Mar

79.581,02 €

79.581,02 €

100,00%

2014/1052

Fundació Servei Gironí de
Pedagogia Social

G17148693

Salut i crisi. Lloret de Mar

28.628,00 €

28.628,00 €

100,00%
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Nº
Expedient

Organisme

CIF

Objecte

2014/1069

Corsorci de Benestar Social
de la Selva

Q1700594C

Projecte comarcal per a la
millora de les condicions de
vida de les famílies en
situació de vulnerabilitat

2014/1071

Ajuntament de Blanes

P1702600F

Suport al dret a l'habitatge,
l'alimentació i la higiene

% base
subvenciona Conceptes no
subvencionables
ble
(4)
(3)

Base
Subvencionable

Import
atorgat

(1)

(2)

75.500,00 €

75.500,00 €

100,00%

75.000,00 €

50.432,97 €

67,24%

1) Import que cal justificar per a l’obtenció del total de la subvenció
(2) Import total de la subvenció
(3) Percentatge que s’aplicarà a la subvenció si l’import justificat és inferior a la base subvencionable
(4) Conceptes no subvencionables segons el projecte aprovat de “Salut i Crisi”; no s’han d’incloure en la justificació
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Annex 7.IX – SOL·LICITUD DESESTIMADA

Informes desfavorables
Núm. Exped.

2014/1006

Ajuntament / Entitat

Ajuntament de Cornellà del
Terri

CIF

P1706100C

Objecte

Programa d’ajuda a col·lectius
afectats per la crisi

Import sol·licitat

7500,00 €

Motius desestimació

Punt 7 de les bases
reguladores: La puntuació
obtinguda (64 punts) no assoleix
la puntuació mínima exigida (70
punts)
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Annex 8.1
CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE DIPSALUT AL CONSORCI DE SALUT I
SOCIAL DE CATALUNYA DE LES ACTUACIONS RELATIVES A L’AVALUACIÓ
HIGIÈNICA I SANITÀRIA DE LES PISCINES D’ÚS PÚBLIC PER AL 2014
INTERVENEN
D'una part, el senyor Josep M. Corominas Barnadas, vicepresident primer de
l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant
Dipsalut, amb NIF Q1700565C, i amb domicili al carrer Pic de Peguera, núm. 15,
17003 de Girona.
De l’altra part, el senyor Manel Ferré i Montañé, president del Consorci de Salut i
Social de Catalunya, en endavant CSC, entitat de caràcter local inscrita al Registre
d'Entitats Locals de la Generalitat de Catalunya amb el codi 9804040003, i amb
domicili a Barcelona, Av. Tibidabo nº 21, 08022, i N.I.F. P0800004D.
P0800004D
ACTUEN
El senyor Josep M. Corominas i Barnadas, en nom i representació de Dipsalut, com a
vicepresident primer, en exercici de la facultat que li atribueix l'article 34.1.b) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i en execució de l’acord
del Consell Rector de 13 de maig de 2014, assistit pel secretari de Dipsalut, senyor
Jordi Batllori i Nouvilas.
El senyor Manel Ferré i Montañé, en nom i representació del CSC, en la qualitat de
president de la institució, en exercici de la facultat que li confereix l’art. 8.1.a) dels
Estatuts de l’entitat (DOGC 3050, de 5 de gener de 2000).
EXPOSEN
I. Que el CSC és una entitat pública de caràcter local i base associativa orientada a
donar serveis als seus associats i a representar-los
representar s davant les administracions i altres
agents dels sectors sanitari i social.
II. Que Dipsalut, organisme autònom de caràcter administratiu, va ser creat per la
Diputació de Girona amb la finalitat de realitzar funcions d’assistència i cooperació als
municipis de la demarcació de Girona en relació amb totes les competències que en
matèria de salut pública els siguin atribuïdes per la legislació de règim local i sectorial
vigent, i que inclou el programa Pt05 d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines
pis
d’ús públic del Catàleg de Serveis de Dipsalut.
III. Que la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, exclou del
seu àmbit d’aplicació els negocis jurídics en virtut dels quals s’encarregui la realització
d’una determinada prestació
prestació a una entitat que tingui atribuïda la condició de mitjà
propi i servei tècnic de l’ens encomanant, en base als seus articles 4.1.n) i 24.6 LCSP.
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IV. Que el CSC, d’acord amb l’article 5.i) dels seus Estatuts, “té
“té la consideració de
mitjà propi i servei
rvei tècnic del Consorci i de tots i cadascun dels seus associats, als
efectes de l’article 24.6. de la Llei de Contractes del Sector Públic.
úblic. Les tasques que se
li encomanin s’acompanyaran de la dotació pressupostària per al cobriment de tots els
costos que
e la seva execució comporti per al Consorci d’acord amb les tarifes que, en
el seu cas, aprovi l’entitat associada” d’acord amb la modificació dels seus estatuts
acordada per la Junta General del CSC. Així mateix, aquest òrgan ha acordat
acceptar la sol.licitud
citud de Dipsalut
ipsalut d’ostentar la condició d’entitat associada al CSC,
motiu pel qual Dipsalut
ipsalut pot encarregar al CSC la realització de prestacions sense que
a aquest negoci jurídic li sigui d’aplicació la Llei de Contractes del Sector Públic.
V. Que ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la seva capacitat per
atorgar aquest Conveni d’encàrrec de gestió d’acord amb l’article 15 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, en matèria de salut pública, amb subjecció a les
següents
CLÀUSULES
Primera. Objecte
I. Constitueix l’objecte d’aquest Conveni d’encàrrec de gestió el desenvolupament del
programa Pt05 d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic que,
promogut per Dipsalut i executat pel CSC, posi a l’abast dels ajuntaments de l’àmbit
territorial de Girona el suport tècnic per a l’exercici de les seves competències en
matèria de salut pública, concretament pel que fa a fomentar la capacitat dels
municipis
unicipis en l’avaluació de les condicions higiènicosanitàries de les piscines d’ús
públic i el compliment de la normativa en la matèria.
Queden expressament exclosos de l’àmbit d’actuació d’aquest encàrrec de gestió els
ajuntaments de la comarca de la Garrotxa,
Garrotxa, excepte l’Ajuntament de Riudaura.
Aquesta col·laboració es concretarà en tres àmbits,
desenvoluparan els encàrrecs que es detallen a continuació:

dins

dels

quals

es

I.A. Execució del programa d’avaluació higiència i sanitària de les piscines d’ús
públic promogut per Dipsalut i dirigit als Ajuntaments de les comarques gironines,
el qual es concreta en la realització dels encàrrecs següents:
• Direcció i coordinació de la campanya d’avaluació higiènica sanitària de
less piscines de pública concurrència.
• Avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic que sol·liciti
l’ajuntament. Es prioritzarà la visita d’aquelles instal·lacions classificades
com de major risc segons l’aplicació del barem de l’any 2013.
• Valoració
ració del risc de les piscines amb l’aplicació del barem per a la
classificació, en funció del risc dels vasos, facilitat per Dipsalut.
• Correcció del pla d’autocontrol de tots els establiments que el presentin.
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I.B. Realització d’activitats amb l’objectiu de facilitar eines de gestió per a la
protecció de la Salut:
• Formació: organitzar i impartir quatre edicions del “Curs per a operadors i
mantenidors de piscines d’ús públic”
• Suport tècnic per a l’elaboració del pla d’autocontrol per part dels titulars
de les piscines de pública concurrència.
• Atenció de consultes (via mail, via telefònica): manteniment d’un servei
de suport tècnic d’assessorament i consultes per als responsables de les
instal·lacions en matèria de control higiènic sanitari de les piscines de
pública concurrència. Es generarà un registre que recollirà totes les
peticions d’assessorament. Aquest registre recollirà com a mínim: nom
del demandant i de l’entitat que representa, motiu de la consulta, dia
di de la
petició, nom del tècnic que atén la consulta, resultat de la mateixa i temps
invertit en donar resposta.
Segona. Obligacions de les parts
Mitjançant aquest encàrrec de gestió, el CSC s’obliga a realitzar les tasques següents:
1. Contractació, direcció i coordinació del personal tècnic que realitzarà les
tasques d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines de pública
concurrència.
2. Identificació d’un coordinador, entre el personal tècnic avaluador, que
haurà de desenvolupar les seves tasques a les instal·lacions de Dipsalut,
sempre que aquest Organisme ho requereixi.
3. Revisió dels protocols dels diferents establiments.
4. Elaboració de la proposta del document final que s’enviarà als
ajuntaments.
5. Facilitar, explicar i corregir els models d’autocontrol.
d’autoc
6. Control “in situ” dels nivells de desinfectant i de PH, i d’àcid isocianúric si
s’escau, dels vasos del diferents establiments.
7. Proposta del document resum de l’avaluació higiènica i sanitària de cada
establiment que a l’ajuntament li servirà com a notificació als establiments
que incompleixin normativa.
8. Muntatge del Dossier Tècnic, amb el contingut i ordre definit per Dipsalut,
que s’entregarà a l’ajuntament amb el conjunt d’avaluacions dels
establiments del seu municipi.
9. Introducció de les dades
dades resultants de les visites d’avaluació al sistema
d’informació municipal de salut pública (SIMSAP).
10. Assistència a les reunions de seguiment i coordinació que Dipsalut proposi.
11. Presentació d’un document de Memòria del programa que reculli els riscos
detectats,
ats, les mesures correctores , i aquells altres paràmetres que
Dipsalut consideri oportú, així com propostes de millora pel
desenvolupament del programa l’any 2013.
12. Organització i aportació del personal docent, i pagament dels seus
honoraris.
13. Aportació dell material docent del curs en el format estipulat per Dipsalut.
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14. Reserva de les sales i de les instal·lacions on es realitzaran els cursos de
formació.
Així mateix i per facilitar l’execució de l‘encàrrec, Dipsalut es compromet a realitzar les
accions següents:
1. Trametre les sol·licituds que els municipis formalitzin del programa Pt05 al
CSC
2. Difusió i informació sobre les diferents edicions del curs d’operador i
mantenidor de piscines.
3. Tasques d’inscripció d’alumnes dels cursos.
Tercera. Preu i forma de pagament
I. Dipsalut retribuirà al CSC pels imports i amb la forma que a continuació es detalla:
•

La quantitat de 132.837,40 € (IVA inclòs) per la implantació del programa, el
desenvolupament del qual s’ha descrit en la clàusula primera I.A).
Ell pagament d’aquesta quantitat es realitzarà prèvia conformitat de Dipsalut
amb el desenvolupament de les activitats realitzades i amb la presentació de les
factures compulsades o d’un certificat acreditatiu d’haver realitzat la despesa per
un import, com a màxim, igual a la quantitat esmentada i per les tarifes següents:
Tipologia de la instal·lació

Cost unitari

Instal·lació d‘1 a 3 vasos

165 €

Instal·lació de més de 3 vasos

240 €

Parc aquàtic

352 €

•

La quantitat de 5.460,00 € (exempta d’IVA) per al finançament de quatre
edicions del Curs per a operadors i mantenidors de piscines d’ús públic.
Dipsalut ingressarà l’import d’aquestes despeses prèvia presentació de la
factura corresponent un cop realitzada cada edició del curs.

Quarta. Comissió paritària
parità
En cas de discrepàncies en l’execució d’aquest encàrrec, es constituïrà una comissió
paritària entre Dipsalut i el CSC, la qual estarà integrada per un representant de
cadascuna de les parts, que tindrà com a objectiu resoldre aquestes discrepàncies i
coordinar el programa Pt05 d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic
dels municpis adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut.
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Cinquena. Confidencialitat i protecció de dades
Les parts es comprometen a mantenir la màxima reserva respecte de les dades i
projectes confidencials a què puguin tenir accés en execució d’aquest conveni, així
com a donar estricte compliment a totes les previsions de la Llei Orgànica 15/1999, de
13 de desembre,
esembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i de la normativa de
desenvolupament en matèria de protecció de dades de caràcter personal que estigui
vigent.
Ambdues parts es comprometen:
-

A no aplicar ni utilitzar les dades de caràcter personal a què
q
tingui accés en
l’exercici de les funcions que li han estat encarregades amb finalitats diferents
a les d’aquest conveni, i

-

A no cedir-les
les ni revelar-les
revelar
a terceres persones.

La vulneració del deure de confidencialitat sobre les esmentades dades o de
qualsevol altra obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter
personal, per part dels signants serà causa de resolució del conveni, sense perjudici
de les accions de responsabilitat civil o penal que s’escaiguin.
Sisena. Drets d’imatge
atge i imatge corporativa
Dipsalut està creant un arxiu d’imatges dels diferents programes que porta a terme, és
per això que es reserva el dret d’enregistrar imatges de les diferents fases
d’implantació del programa. L’únic propietari dels drets de les mateixes
mateixes serà Dipsalut,
que podrà difondre-les
les en el desenvolupament de les seves competències, ja siguin
directament o a través dels mitjans de comunicació. En cap cas, un tercer podrà fer ús
d’aquestes imatges sense l’autorització de Dipsalut.
El vestuarii del personal adscrit haurà d’incorporar la imatge corporativa de la manera
que especifiqui Dipsalut. El personal haurà d’actuar com una extensió de Dipsalut, i
preservarà la qualitat del servei, el tracte correcte amb els interlocutors i la bona
imatge de
e l’Organisme. Així mateix, el CSC vetllarà perquè el seu personal que faci ús
de vehicles compleixi en tot moment la legislació de circulació viària.
La imatge gràfica d’identificació i de tota la documentació que es generi en el marc
d’aquest encàrrec de gestió farà esment del CSC de la forma que Dipsalut estableixi.
Setena. Durada
La vigència general d’aquest conveni s’estén des de la data de la seva
sev signatura fins
el 31 de desembre de 2014, sense perjudici que puguin perdurar les obligacions de
cadascuna de les parts nascudes en aplicació de les previsions del mateix.
Les quatre edicions del curs per a operadors i mantenidors de piscines d’ús públic
públ es
faran al llarg de 2014, segons la planificació que Dipsalut estableixi.
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Les avaluacions higièniques de piscines s’iniciaran el mes de juny. Es prioritzaran les
avaluacions de les piscines identificades l’any 2013 com a piscines de major risc, en
el període de 15 de juny a 15 de juliol, i la data màxima d’entrega d’informes
d’avaluació d’aquestes piscines serà el 30 de juliol de 2014.
La data màxima d’entrega d’informes d’avaluació de la resta de piscines serà el 29
d’agost de 2014.
Vuitena. Causes de resolució
Aquest conveni podrà finalitzar per les causes següents:
a) Per venciment del seu termini de vigència, establert a la clàusula cinquena d’aquest
conveni.
b) Mutu acord entre les dues entitats sotassignants.
c) Incompliment greu dels pactes del
del conveni, especialment pel que fa a les
obligacions de les parts.
d) Incompliment manifest de la normativa de protecció de dades de caràcter personal.
e) Per plena execució de les tasques que comprèn el seu objecte.
Sigui quina sigui la causa de finalització
finalització del conveni, aquesta determinarà la liquidació
dels compromisos pendents assumits per cada part fins aquell moment i a tal efecte
es formalitzarà una liquidació.
La finalització d’aquest conveni comportarà la dels annexes de desplegament d'aquest
que
e s'hagin pogut subscriure, sens perjudici de la liquidació a la qual fa referència el
paràgraf anterior.
Novena. Jurisdicció competent
D’acord amb la naturalesa administrativa d’aquest Conveni d’encàrrec de gestió, les
qüestions litigioses que es poguessin suscitar en relació amb la interpretació o
compliment del Conveni seran competència de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
I en prova de conformitat, signen aquest document per duplicat i a un sol efecte en el
lloc i data assenyalats.
Girona, ______________________

Barcelona, _____________________

Dipsalut

Consorci de Salut i d’Atenció Social
de Catalunya

Josep M. Corominas i Barnadas
Vicepresident primer

Manel Ferré i Montañé
President del CSC

Jordi Batllori i Nouvilas
Secretari de Dipsalut
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