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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: 2014/10
Caràcter:
Ordinària
Data:
16 de desembre
des
de 2014
Horari:
De les 11
1:15 a les 11:45 hores
Lloc:
Saló de Comissions
Co
de la Diputació de Girona
Hi assisteixen:
•
•

•
•
•
•

Vicepresident primer:
Josep Maria Corominas i Barnadas
Vocals:
Xavier Soy i Soler
Immaculada
aculada Colom i Canal
Antoni Guinó i Bou
Salvador Ros i Reig
Gerent:
Jordi Brunet i Badosa
Secretària:
Francina Berini i Bassa, p.d.
Interventora p.d.:
Mª del Mar Domènech i Sistané
Tresorera:
M. Teresa Villar i Roda

També hi assisteix, convidada per la Vicepresidència
V
primera, la senyora Àfrica Masó
i Sumsi,, coordinadora de la Presidència de Dipsalut.
Han excusat la seva absència el president, senyor Joan Giraut i Cot, el vicepresident
segon, senyor Josep Marigó i Costa, i els vocals senyor Miquel Noguer i Planas,
senyor Miquel Calm i Puig, senyor Jordi Gironès i Pasolas, senyora Pia Bosch i
Codolà i senyor Martí Armadà i Pujol.
En absència del senyor Giraut,
Giraut, presidirà la sessió el vicepresident primer, senyor
Josep M. Corominas i Barnadas.
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Ordre del dia
1.

Modificació de l’acta de la sessió número 2014/8, del 4 de novembre de
2014

2.

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior (número 2014/9),
del dia 11 de novembre de 2014

3.

Informació de la Presidència

4.

Informació de la Gerència

5.

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

6.

2014/1133 – Proposta de resolució de la convocatòria de subvencions als
Ajuntaments de la demarcació de Girona per al finançament de les
despeses d’inversió al consultori local [LE 2014/74]
201

7.

2014/801 – Proposta de resolució de la convocatòria de suport econòmic
per al finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de
persones en el marc del programa “Salut i Crisi” (Pm10) [LE 2014/52]

8.

2014/1133 – Proposta d’aprovació de la convocatòria
convocatòria de subvencions per
al finançament de despeses d’inversió als consultoris locals 2014-2015
2014
[LE 2014/74]

9.

2014/213 – Proposta d’aprovació de la convocatòria de subvencions per al
finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals
municipa de
protecció de la salut per l’any 2015 [LE 2014/8]

10. 2014/1132 – Proposta d’aprovació del conveni entre Dipsalut i la
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits
de la Badia de Roses i el Baix Ter per al programa PT12 de control i
gestió de riscos derivats de la presència de simúlids a les comarques del
Gironès i el Baix Empordà [SAE 2014/13]
11. 2014/1500 – Proposta d’esmena de l’acord de concessió d’una subvenció
a l’Institut d’Assistència Sanitària per al finançament d’un projecte
pr
d’intervenció en obesitat infantil [SAE 2014/21]
12. 2014/1501 – Subvenció IAS Mesgi50 Proposta de concessió d’una
subvenció a l’Institut d’Assistència Sanitària de Girona (IAS) pel
finançament de la segona onada del projecte MESGI50, per fer un
seguiment
ent de l’envelliment de la ciutadania de la demarcació de Girona
[SAE 2014/22]
13. 2014/2112 – Proposta de concessió d’una subvenció a l’Associació
Comunitària Anti--Sida
Sida de Girona per el finançament de la prevenció VIH i
altres ITS en col·lectius específics [SAE
[
2014/39]
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14. 2014/2128 – Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració amb
Càritas Diocesana de Girona per a l’aportació d’aliments per cobrir les
necessitats urgents dels Centres de Distribució d’Aliments [LE 2014/131]
15. 2014/2140 – Proposta d’aprovació
d’aprovació de la transferència de crèdit a la
Diputació de Girona per al finançament de les subvencions als Consells
Comarcals de la demarcació de Girona per actuacions en matèria de salut
pública durant l’any 2014 [LE 2014/135]
16. 2014/2143 – Proposta d’aprovació de
de l’actualització del Manual de Gestió
de Documents de Dipsalut [LE 2014/137]
17. 2014/2103 – Proposta d’aprovació del portal de transparència de Dipsalut
i de nomenament de l’òrgan administratiu competent en matèria de dret
d’accés a la informació [LE 2014/128]
2014/1
18. 2014/2111 – Proposta de declaració del punt general d'entrada de
factures eFACT com a punt general d’entrada de factures de Dipsalut [LE
2014/130]
19. 2014/2129 – Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració amb la
Fundació del Parc Científic i Tecnològic
Tecnològic de la Universitat de Girona pel
finançament de les despeses comunitàries de la seu de Dipsalut
Dipsal a l’edifici
Jaume Casademont [LE 2014/132 ]
20. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la
convocatòria
21. Torn obert de paraules
Desenvolupament
upament de la sessió
1. Modificació de l’acta de la sessió número 2014/8, del
de dia 4 de novembre de
2014
D’acord amb la delegació efectuada per Decret de la Presidència de la Diputació de
Girona, amb data 7 de juliol de 2013, el vicepresident primer de Dipsalut
Dipsa proposa al
Consell Rector la modificació de l’acta de la sessió número 2014/8, de 4 de novembre,
per error material, en el sentit de modificar el llistat dels assistents i eliminar-ne
eliminar
el
senyor Martí Armadà i Pujol, atès que havia excusat la seva absència
cia a la sessió i, per
tant, l’acta ja recollia aquest extrem.
2. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior (número 2014/9),
2014/ del
dia 11 de
e novembre de 2014
S’aprova per unanimitat l’esborrany,
sborrany, prèviament lliurat als assistents, de l’acta
l
de la
sessió número 2014/9,, que va tenir lloc el dia
di 11 de novembre de 2014.
201
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3. Informació de la Presidència
El vicepresident primer informa els assistents de les reunions i activitats protocolàries
portades a terme en el darrer mes.
mes
4. Informació de la Gerència
El gerent, en relació amb la consulta del senyor Xavier Soy, expressada en la reunió
anterior, aclareix que la oferta de “la Caixa” rebuda per alguns Ajuntaments per al
finançament de l’adquisició de desfibril·ladors respon al Decret 82/2010, pel qual
s’aprova
prova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció,
la darrera pròrroga del qual finalitza el 8 de gener de 2015. D’acord amb la Direcció
general de protecció civil, s’aprovarà un nou decret que reduirà sensiblement les
obligacions
gacions municipals en matèria d’autoprotecció.
5. Donar compte dels decrets signats per la Presidència i la Vicepresidència
primera
Decret núm. 467 d’1 d’octubre de 2014.
2014. Exp. 2014/43. Devolució d’ingressos indeguts a
l’Ajuntament de Navata.
Decret núm. 468 d’1 d’octubre de 2014.
2014. Exp. 2014/1945. Contractar temporalment la senyora
Ester Ruiz de Morales i Casademont perquè presti els seus serveis com a tècnica de
consultoris locals de l’àrea de Polítiques i Promoció de la salut de Dipsalut, sota la modalitat
contractual d’interinatge.
Decret núm. 469 d’1 d’octubre de 2014.
2014. Exp. 2014/1950. Aprovar el text del conveni de
cooperació educativa entre la Universitat de Girona i Dipsalut per tal que l’estudiant Ramon
Riera i Depares realitzi pràctiques d’inserció laboral
laboral a l’àrea de Govern de Dipsalut.
Decret núm. 470 d’1 d’octubre de 2014.
2014. Exp. 2014/1956. Aprovar i formalitzar el contracte
privat d’arrendament amb el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona de les 10
places d’aparcament números 36, 37, 38, 40 41, 42 96, 97, 98 i 99 de l’edifici centre
d’empreses – Giroemprèn per una vigència de quatre anys.
Decret núm. 471 d’1 d’octubre de 2014.
2014. Exp. 2014/1959. Aprovar el text del conveni de
cooperació educativa entre la Universitat de Girona i Dipsalut per tal que l’estudiant Oriol
Masó i Galí realitzi pràctiques d’inserció laboral a l’àrea de Govern de Dipsalut.
Decret núm. 472 de 2 d’octubre de 2014.
2014. Exp. 2014/1806. Adjudicar a Unió de Pagesos de
Catalunya el contracte de subministrament de 25.670 Kg de
de patates, 8 xerrades de formació
sobre els bons hàbits de cuina i la coordinació del projecte.
Decret núm. 473 de 2 d’octubre de 2014.
2014. Exp. 2014/1958. Adjudicar a MC SPA Sociedad de
Prevención SA el contracte de servei de prevenció de riscos laborals i revisions
re
mèdiques
dels treballadors de Dipsalut.
Decret núm. 474 de 3 d’octubre de 2014.
2014. Exp. 2014/2006. Iniciar l’elaboració de l’expedient
del pressupost de Dipsalut per l’exercici 2015 i sotmetre’l a informe de la Intervenció i al
Consell Rector de Dipsalut
lut per a la seva remissió al Ple de la Diputació de Girona.
Decret núm. 475 de 6 d’octubre de 2014.
2014. Exp. 2014/1952. Contractar temporalment la
senyora Maria Puigdemont i Viñals perquè presti els seus serveis com a tècnica de
contractació de la Secció Jurídica
Jurídica de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut,
sota la modalitat contractual d’interinatge.
Decret núm. 476 de 7 d’octubre de 2014.
2014. Exp. 2014/93. Autoritzar la gratificació per serveis
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual
ha
del treballador Antoni Mulero i Punsí
corresponent a 1 hora en horari diürn durant el mes de setembre de 2014.
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Decret núm. 477 de 7 d’octubre de 2014.
2014. Exp. 2014/93. Autoritzar la gratificació per serveis
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral
la
habitual de la treballadora Marta Vallmajó i
Garcia corresponent a 23 hores i mitja en horari diürn durant el tercer trimestre de 2014.
Decret núm. 478 de 7 d’octubre de 2014.
2014. Exp. 2014/95. Autoritzar la gratificació per serveis
extraordinaris prestats
ts fora de la jornada laboral habitual de la treballadora Imma Vilà i
Vendrell corresponent a 11 hores en horari diürn durant el tercer trimestre de 2014.
Decret núm. 479 de 7 d’octubre de 2014.
2014. Exp. 2014/950. Autoritzar la gratificació per serveis
extraordinaris
dinaris prestats fora de la jornada laboral habitual de la treballadora Laura Arjona i
López corresponent a 23 hores i mitja en horari diürn durant el tercer trimestre de 2014.
Decret núm. 480 de 7 d’octubre de 2014.
2014. Exp. 2014/954. Autoritzar la gratificació
gratificac per serveis
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual de la treballadora Vanessa Sánchez
i Lozano corresponent a 19 hores i mitja en horari diürn durant el tercer trimestre de 2014.
Decret núm. 481 de 7 d’octubre de 2014.
2014 Exp. 2014/1493.
3. Concedir tràmit d’audiència de 10
dies a l’Ajuntament de Castell-Platja
Castell Platja d’Aro per tal que al·legui o presenti els documents que
estimi pertinents referents al recurs de reposició del Pm08 2014/48.
Decret núm. 482 de 7 d’octubre de 2014.
2014 Exp. 2014/1522. Concedir tràmit d’audiència de 10
dies a l’Ajuntament de l’Escala per tal que al·legui o presenti els documents que estimi
pertinents referents al recurs de reposició del Pm08 2014/53.
Decret núm. 483 de 7 d’octubre de 2014.
2014. Exp. 2014/1948. Concedir la subvenció
sub
pel
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la
salut SAT 2014/39 per realitzar un estudi sobre com pot afectar a la salut pública una uralita
que està derruïda i ubicada al seu municipi a l’ajuntament
l’ajuntament de La Tallada d’Empordà.
Decret núm. 484 de 7 d’octubre de 2014.
2014. Exp. 2014/1949. Concedir a l’Ajuntament d’Olot la
subvenció per al finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de
protecció de la salut SAT 2014/40 per passar revisió
revisió d’una ECA i reduir risc de legionel·la.
Decret núm. 485 de 9 d’octubre de 2014.
2014. Exp. 2014/1953. Concedir la subvenció pel
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la
salut SAT 2014/41 realitzar unes reparacions a l’embarcació municipal de Protecció Civil a
l’Ajuntament de Lloret de Mar.
Decret núm. 486 de 9 d’octubre de 2014.
2014. Exp. 2014/1953. Concedir la subvenció pel
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció
protecc de la
salut SAT 2014/43 per realitzar millores a la instal·lació d’ACS dels vestidors de la zona
esportiva a l’Ajuntament de Cabanes.
Decret núm. 487 de 9 d’octubre de 2014.
2014. Exp. 2014/1953. Concedir la subvenció pel
finançament de l’assessorament i suport
suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la
salut SAT 2014/42 per realitzar millores a la instal·lació d’ACS del pavelló municipal d’esport
per reduir el risc de transmissió de legionel·la a l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis.
Decret núm. 488 de 10 d’octubre de 2014.
2014. Exp. 2014/768. Aprovar l’expedient de modificació
de crèdit 2IR 7/2014 d’incorporació de romanents de crèdit del pressupost de 2013 per un
import de 43.737,00 euros, que es finançarà amb romanent líquid de tresoreria per a
despeses generals.
Decret núm. 489 de 13 d’octubre de 2014.
2014. Exp. 2013/2143. Aprovar el reajustament de la
garantia definitiva del contracte de serveis necessaris per el desenvolupament del Pt09
Programa de suport a la gestió de la salubritat de les sorreres infantils
infantils LE 2013/253.
Decret núm. 490 de 16 d’octubre de 2014.
2014. Exp. 2013/1056 Imposar una sanció greu de 2976
euros a l’empresa Cardiac Science France SAS, resultat d’aplicar una penalització en la
factura presentada amb núm. de registre de factures 2014/466.
Decret núm. 491 de 16 d’octubre de 2014.
2014 Exp. 2014/1563. Destinar el senyor Joan Bartomeu
Galí, en virtut dels resultats del procediment de promoció interna per a la provisió en propietat
d’una plaça laboral d’administratiu/va
d’administratiu
al lloc de treball d’administratiu
iu/va reservat a la
integració social de persones discapacitades, de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica.
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Decret núm. 492 de 17 d’octubre de 2014.
2014. Exp. 2014/797. Aprovar la compensació de deutes
i crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Fontcoberta.
Fontcoberta. LE2014/50
Decret núm. 493 de 17 d’octubre de 2014.
2014. Exp. 2014/797. Aprovar la compensació de deutes
i crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Campllong. LE2014/50
Decret núm. 494 de 17 d’octubre de 2014.
2014. Exp. 2014/797. Aprovar la compensació
compen
de deutes
i crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament d’Amer. LE2014/50
Decret núm. 495 de 17 d’octubre de 2014.
2014. Exp. 2014/797. Aprovar la compensació de deutes
i crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Sant Mori. LE2014/50
Decret núm.
m. 496 de 17 d’octubre de 2014.
2014. Exp. 2014/1561. Nomenar el senyor Pau Batlle i
Amat com a tècnic superior, de l’escala d’administració especial, de la plantilla de funcionaris
de Dipsalut, en propietat i per concurs-oposició.
concurs
Decret núm. 497 de 17 d’octubre
d’octubr de 2014.. Exp. 2014/1982. Concedir una bestreta de
retribucions al/la funciona
ari/a
a de la Diputació de Girona en comissió de serveis Anna Pagès i
Rodríguez, tècnic/a
a mitjana de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut.
Decret núm. 498 de 20 d’octubre de 2014.
20 . Exp. 2011/389. Contractar el servei de dades i
telèfon amb targeta SIM de l’operador Vodafone per la posada en marxa del defibril·lador fix
al municipi de Garrigoles.
Decret núm. 499 de 22 d’octubre de 2014.
2014. Exp. 2014/2023. Adjudicar a Cambra de Comerç
de Girona el contracte de servei de difusió de la guia de seguretat alimentària i la revista
Milfulls a la Fira de Mostres de Girona.
Decret núm. 500 de 22 d’octubre de 2014.
2014. Exp. 2014/2053. Adjudicar a Montserrat Rius
Esteve el contracte de servei d’interpretació
d’interpretació simultània per al “Mindul eating: a salutogenic
approach to nutritional interventions” organitzat per la Càtedra de Promoció de la Salut.
Decret núm. 501 de 24 d’octubre de 2014.
2014. Exp. 2014/714. TR2014DI007 Aprovar la devolució
d’ingressos indegutss a l’Ajuntament d’Amer. LE 2014/110
Decret núm. 502 de 24 d’octubre de 2014.
2014. Exp. 2014/1694. Rectificar per error material el
punt segon del decret de la vicepresidència primera de Dipsalut, d’1 de setembre de 2014, pel
qual es concedeix a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses la subvenció SAT 2014/23,
rectificant l’aplicació pressupostària 313/4600 per la 313/76200.
Decret núm. 503 de 24 d’octubre de 2014.
2014. Exp. 2014/1966. Concedir la subvenció pel
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la
salut SAT 2014/44 per realitzar millores als vestidors del camp de futbol per reduir el risc de
transmissió de legionel·la a l’Ajuntament de Quart.
Decret núm. 504 de 24 d’octubre de 2014.
2014. Exp. 2014/1967. Concedir la
l subvenció per al
finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut
SAT 2014/45 per realitzar millores a la instal·lació d’ACS de la Llar d’infants el Petit Lledoner
per reduir el risc de transmissió de legionel·la
legionel·la a l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca.
Decret núm. 505 de 24 d’octubre de 2014.
2014. Exp. 2014/1967. Concedir la subvenció pel
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la
salut SAT 2014/46 per realitzar millores estructurals a l’Alberg de joventut de Sant Esteve d’en
Bas per reduir el risc de transmissió de legionel·la a l’Ajuntament de La Vall d’en Bas.
Decret núm. 506 de 27 d’octubre de 2014.
2014. Exp. 2014/1562. Destinar el senyor Antoni
Fernàndez i Garcia, en virtut dels resultats del procediment de promoció interna per a la
provisió en propietat d’una plaça laboral de tècnic/a
tècnic mitjà al lloc de treball de tècnic/a
tècnic mitjà de
gestió administrativa de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica.
Decret núm. 507 de 28 d’octubre de 2014.
2014. Exp. 2014/217. Deixar sense efecte el punt segon
de la part dispositiva del decret de la vicepresidència primera de 3 de gener de 2014, pel qual
es concedia una prolongació de jornada al senyor Antoni Fernàndez i Garcia.
Decret núm. 508
08 de 28 d’octubre de 2014.
2014. Exp. 2014/1973. Establir els imports corresponents
a l’assignació individual del complement de productivitat per a l’any en curs segons els nivells
de valoració especificats als criteris de distribució del complement del personal
persona funcionari i
laboral de Dipsalut.
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Decret núm. 509 de 28 d’octubre de 2014.
2014. Exp. 2014/2000. Desestimar la sol·licitud de
l’ajuntament de Colera d’un Parc Urbà de Salut atès que actualment no hi ha cap
convocatòria oberta i que Dipsalut tampoc disposa de cap
cap Parc Urbà de Salut per poder
atendre aquesta demanda.
Decret núm. 510 de 30 d’octubre de 2014.
2014. Exp. 2014/1180. Adjudicar a Universitat de Girona
el contracte de servei de recerca bibliogràfica i fonamentació científica vinculada als
programes de promoció
ó de la salut.
Decret núm. 511 de 30 d’octubre de 2014.
2014. Exp. 2014/1488. Adjudicar a Edicions a petició SL
el contracte de subministrament de 1.000 unitats de la Guia del Autoestopista Salutogénico.
Decret núm. 512 de 30 d’octubre de 2014.
2014 Exp. 2014/1951. Adjudicar
djudicar a Parkclean SC el
contracte de servei de neteja de vidres exteriors i interiors de la seu de Dipsalut.
Decret núm. 513 de 30 d’octubre de 2014.
2014. Exp. 2014/1971. Adjudicar a Catalunya Auxiliars
SLU el contracte de servei de neteja de la seu de Dipsalut
Dipsalut per als mesos de novembre i
desembre d’enguany.
Decret núm. 514 de 30 d’octubre de 2014.
2014. Exp. 2014/2011. Adjudicar a Augure Spain SL el
contracte de servei de software Augure Monitor.
Decret núm. 515 de 31 d’octubre de 2014.
2014 Exp. 2014/1083. Acceptar la renúncia sol·licitada
per la Fundació privada Amics Joan Petit Nens amb Càncer de la subvenció concedida per al
projecte “Olors, sabors, colors, textures i acompanyament en les dietes per a criatures i adults
en tractament oncològic i malalts crònics”.

6. 2014/1133 – Proposta de resolució de la convocatòria de subvencions als
Ajuntaments de la demarcació de Girona per al finançament de les despeses
d’inversió al consultori local [LE 2014/74]
El vicepresident primer proposa tractar conjuntament els punts 6 i 8 de l’ordre del dia,
dia
atès que el segon deriva del romanent pressupostari restant després de la resolució
del primer.
Finalitzen les intervencions.
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2014/7, que va tenir lloc
el dia 14 d’octubre
e de 2014, va aprovar les bases específiques reguladores i la
convocatòria de subvencions als Ajuntaments de la demarcació de Girona per al
finançament de les despeses d’inversió al consultori local (BOP núm. 200, de 20
d’octubre de 2014).
La convocatòria va establir que l’objecte de la sol·licitud havia de realitzar-se
realitzar
dins el
període que va d’1 de gener de 2012 a 30 de setembre de 2014, i que el termini per
presentar sol·licituds del segon procediment s’iniciava l’endemà de la publicació de les
bases i la
a convocatòria al BOP, el 21 d’octubre de 2014, i finalitzava el dia 6 de
novembre de 2014.
Vist l’informe tècnic de data 4 de desembre de 2014, i ateses les competències que
l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li atribueix, ell Consell Rector
Recto aprova, per
unanimitat, l’adopció del següent
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ACORD
Primer. Concedir als Ajuntaments de la demarcació de Girona que consten a l’annex 1
les subvencions per al finançament de les despeses d’inversió al consultori local.
local
Segon. Desestimar les sol·licituds als Ajuntaments
Ajuntaments de la demarcació de Girona que
consten a l’annex 2, pels motius que s’hi indiquen.
Tercer. Comprometre la despesa d’import seixanta-dos
seixanta
mil sis-cents
cents setanta-un
setanta
euros
amb trenta dos cèntims (62.671,32 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2/313/76203
13/76203 Programa inversió consultoris locals del pressupost de Dipsalut
d’enguany.
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
iques fixades per a la seva aplicació.
Cinquè. 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 el compte
compte justificatiu simplificat segons el
model disponible 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,
subvencionat, una relació classificada de
despeses -amb
amb identificació 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
identificació de l’import i de la seva
procedència.
Sisè. Fixar que la justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà
d’efectuar, com a màxim, el 16 de març de 2015.
Setè. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que siguin
procedents
rocedents a través del tauler d’anuncis (e-Tauler)
(e Tauler) ubicat a la seu electrònica de
Dipsalut.
7. 2014/801 – Proposta de resolució de la convocatòria de suport econòmic per
al finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones en el
marc del programa
grama “Salut i Crisi” (Pm10) [LE 2014/52]
El vicepresident primer explica que aquesta convocatòria deriva d’una modificació de
crèdit aprovada anteriorment pel Consell Rector i que la distribució del pressupost es
reparteix d’acord amb les diferents taules
taules comarcals en què s’integren els sol·licitants.
sol·licitants
Finalitzen les intervencions.
D’acord amb les bases específiques reguladores del suport econòmic per al
finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones en el marc del
programa “Salut i Crisi” (Pm10), publicades íntegrament al Butlletí Oficial de la
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Província número 200, de 20 d’octubre de 2014, en el marc del Catàleg de Serveis de
Dipsalut.
tècnic de dates 18, 20 i 26 de novembre de 2014, d’acord amb el
Vistos els informes tècnics
qual les sol·licituds
·licituds han estat presentades dins el termini, els beneficiaris es troben al
corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i
l’objecte indicat correspon o no als conceptes subvencionables.
D’acord amb les actes de les respectives comissions tècniques comarcals en què es
valoren les sol·licituds i es proposa la resolució de la convocatòria.
En vista de 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 als Annexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 els
ajuts econòmics per al finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de
persones en el marc del programa “Salut i Crisi” (Pm10) del Catàleg de Serveis de
Dipsalut.
Segon.. Comprometre la despesa d’import quatre-cents
quatre
noranta--nou mil tres-cents
vuitanta-tres
tres euros amb trenta-un
trenta
cèntims d’euro (499.383,31 €), amb càrrec
c
a les
aplicacions pressupostàries del pressupost de Dipsalut d’enguany,
d’enguany, segons el detall
que es relaciona a continuació, i autoritzar la redistribució dels fons disponibles entre
les diferents aplicacions pressupostàries, d’acord amb les previsions contingudes en
les bases de la convocatòria:
Aplicació pressupostària

Comarca de l’Alt Empordà
Suport Salut i Crisi Ajuntaments

4/313/46205

Suport Salut i Crisi C. Comarcals

4/313/46505

Aplicació pressupostària
4/313/46505

TOTAL

Suport Salut i Crisi Ajuntaments

4/313/46205

Suport Salut i crisi C. Comarcals

4/313/46505
TOTAL

Import
79.475,59 €
79.475,59 €

Aplicació pressupostària

Comarca de La Cerdanya

62.865,00 €
94.300,00 €

TOTAL

Comarca del Baix Empordà
Suport Salut i Crisi C. Comarcals

Import
31.435,00 €

Import
9.371,19 €
9.371,18 €
18.742,37 €
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Aplicació pressupostària

Comarca de La Garrotxa
Suport Salut i crisi Ajuntaments
Ajuntamen

4/313/46205
TOTAL

40.521,96 €

Aplicació pressupostària

Comarca del Gironès
Suport Salut i crisi Ajuntaments
Suport Salut i crisi Consorcis

Import
40.521,96 €

4/313/46205
4/313/46705

TOTAL

Import
54.381,00 €
47.971,51 €
102.352,51 €

Comarca del Pla de l’Estany
Suport Salut i crisi C. Comarcals
Inversió Salut i crisi C. Comarcals
TOTAL

Aplicació pressupostària
4/313/46505
4/313/76505

Import
29.056,71 €
1.261,00 €
30.317,71 €

Comarca del Ripollès
Suport Salut i crisi Consorcis

Aplicació pressupostària
4/313/46705

Import
29.173,17 €
29.173,17 €

Aplicació pressupostària

TOTAL

Suport Salut i crisi Ajuntaments

4/313/46205

Import
48.458,00 €

Suport Salut i crisi Consorcis

4/313/46705

56.042,00 €

Comarca de la Selva

TOTAL

104.500,00 €

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,
subvenció, 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
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 just
justificació
ificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà
d’efectuar un cop el beneficiari hagi realitzat l’activitat i, com a màxim, el 2 de
novembre de 2015.
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Sisè. Comunicar aquest acord als interessats, amb indicació dels recursos que
siguin procedents,, per mitjà del tauler d’anuncis (e-Tauler)
(e Tauler) ubicat a la seu electrònica
de Dipsalut (www.seu.cat/dipsalut
www.seu.cat/dipsalut).
Setè.. Prendre coneixement, d’acord amb l’informe tècnic de data 5 de desembre de
2014, de l’error en l’edicte
edicte d’aprovació de les bases específiques reguladores del
suport econòmic per al finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de
persones en el marc del programa “Salut i Crisi” (Pm10), publicat en el Butlletí Oficial
de la Província número 200,
20 de 20 d’octubre de 2014.
8. 2014/1133 – Proposta d’aprovació de la convocatòria de subvencions per al
finançament de despeses d’inversió als consultoris locals 2014-2015
2014
[LE
2014/74]
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2014/7, que
qu va tenir lloc
el dia 14 d’octubre de 2014, va aprovar les bases específiques reguladores de
subvencions als Ajuntaments de la demarcació de Girona per al finançament de les
despeses d’inversió al consultori local i la convocatòria pública per la presentació
presenta
de
sol·licituds de subvencions.
El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 6 de novembre de 2014 i,
d’acord amb la proposta de resolució del president de la Comissió Qualificadora, la
despesa autoritzada serà de 62.671,32 €.
En aquest sentit, atès que la despesa autoritzada pel Consell Rector va ser de
200.000,00 € i, per tant, hi ha crèdit
crèdit romanent disponible, i d’acord amb les peticions
rebudes des de diversos Ajuntaments, és voluntat de Dipsalut tornar a obrir una nova
convocatòria per tal que els municipis que no van accedir a la convocatòria anterior
tinguin ara la oportunitat de concòrrer.
D’acord amb aquests antecedents, amb l’informe tècnic de 9 de desembre de 2014,
amb l’informe jurídic de 10 de desembre de 2014 i amb la disposició
dispo
addicional
primera de les bases específiques reguladores de subvencions als Ajuntaments de la
demarcació de Girona per al finançament de les despeses d’inversió al consultori
local, 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 la convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds de
subvencions per al finançament de despeses d’inversió als consultoris locals, segons
el text que figura a l’annex 1 d’aquest acord, en règim de concurrència no competitiva,
als Ajuntaments de les comarques gironines amb plena submissió a les bases
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 200, de 20 d’octubre de
2014.
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Segon. Autoritzar la despesa derivada de la convocatòria i fixar la dotació
pressupostària, per import màxim de cent trenta mil euros (130.000,00 €), amb càrrec
a l’aplicació 2/313/76203 Programa inversió consultoris locals del pressupost de
Dipsalut d’enguany.
Tercer. Establir que el termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la
publicació de la convocatòria Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el
dia 16 de març de 2015.
Quart. Facultar el vicepresident primer per l’execució
l’execució d’aquest acord i, en especial, per
a la modificació dels models normalitzats de sol·licitud i justificació disponibles a la
seu electrònica de Dipsalut (www.seu.cat/dipsalut).
(
Cinquè. Publicar la convocatòria
convocatòria de subvencions per al finançament de despeses
d’inversió als consultoris locals al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler
d’anuncis (e-Tauler)
Tauler) de la seu electrònica de Dipsalut (www.seu.cat/
www.seu.cat/dipsalut).
9. 2014/213 – Proposta d’aprovació de la convocatòria de subvencions per al
finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de
protecció de la salut per l’any 2015 [LE 2014/8]
El vicepresident primer explica que es tracta d’ajuts de fins a 20.000,00 € cadascun i
que l’aplicació pressupostària,
pressupost
corresponent a l’exercici 2015, estarà dotada amb
350.000,00 €,, dels quals 340.000,00 € correspondran a actuacions d’inversió.
d’inversió
Finalitzen les intervencions.
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
tècnicc 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
implementació de les mesures preventives i
correctores necessàries per a reduir el riscos per a la salut que s’hi descriuen,
Dipsalut creu oportú continuar amb la línia de suport econòmic als municipis per a
aquesta finalitat.
El Consell Rector de Dipsalut, en
en la sessió ordinària número 2014/1, que va tenir lloc
el 28 de gener de 2014, va aprovar les bases específiques reguladores pel
finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de
la salut, que regulen les ajudes econòmiques
econòmiques en aquest àmbit d’acord amb el
programa Pt14, d’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de
protecció de la salut, del Catàleg de Serveis de Dipsalut.
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En data 5 de desembre de 2014, el cap de l’Àrea de Protecció de la Salut emet un
informe
nforme d’acord amb el qual no és necessària l’aprovació d’unes noves bases i
proposa una nova convocatòria.
D’acord amb aquests antecedents i amb la disposició addicional primera de les bases
específiques reguladores pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a
polítiques municipals de protecció de la salut, 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 la convocatòria pública
pública per a la presentació de sol·licituds de
subvencions 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, en règim de concurrència no competitiva, als ajuntaments de les comarques
gironines amb plena submissió a les bases publicades al Butlletí Oficial de la
Província de Girona número 22, de 3 de febrer de 2014.
Segon. L’import estimatiu total destinat a aquesta convocatòria és de tres-cents
tres
cinquanta mil euros (350.000,00 €), amb càrrec
àrrec a les següents aplicacions del
pressupost de Dipsalut per l’any 2015, l’autorització d’aquesta despesa resta sotmesa
a la condició suspensiva de l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient en
el pressupost de l’exercici
’exercici 2015.
2015

1. Programa de foment municipal
2. Programa d’inversió municipal

Aplicació
pressupostària

Import (€)

5/3110/46207
5/3110/76207

10.000,00
340.000,00

Tercer. Establir que el termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 13 de
gener de 2015 i finalitzarà el dia 26 de novembre de 2015.
Quart. Facultar el vicepresident primer per l’execució d’aquest acord i, en especial, per
a la modificació dels models normalitzats de sol·licitud i justificació disponibles a la
seu electrònica de Dipsalut
Dips
(www.seu.cat/dipsalut).
Cinquè. Publicar la convocatòria de subvencions pel finançament de l’assessorament i
suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut, mitjançant edicte al
Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler d’anuncis
d’
(e--Tauler) de la Seu
electrònica de Dipsalut.
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10.
2014/1132 – Proposta d’aprovació del conveni entre Dipsalut i la
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la
Badia de Roses i el Baix Ter per al programa PT12 de control
rol i gestió de riscos
derivats de la presència de simúlids a les comarques del Gironès i el Baix
Empordà [SAE 2014/13]
El vicepresident primer proposa deixar el punt sobre la taula, atès que finalment la
Generalitat de Catalunya ha decidit participar del projecte i, per tant, seguir amb el
conveni aprovat inicialment pel Consell Rector.
Finalitzen les intervencions. El text de la proposta és el següent:
“El
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2014/4, de 22 d’abril
de 2014, va aprovar
ar el Conveni de col·laboració entre Dipsalut, la Mancomunitat
Intermunicipal Voluntària de Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el
Baix Ter i l’Agència de Salut Pública de Catalunya del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya per
per al finançament del programa Pt12 de control i gestió
de riscos derivats de la presència de simúlids a les comarques del Gironès i el Baix
Empordà. En data 1 de juliol de 2014, el Consell Rector de Dipsalut, a proposta del
Departament de Salut de la Generalitat
Generalitat de Catalunya, va aprovar un nou text del
conveni i va fixar el 10 de novembre de 2014 com a data límit per la justificació de la
subvenció concedida.
En data 10 de juliol de 2014 i amb registre de sortida número 14/1714, Dipsalut va
traslladar l’acord
cord d’aprovació del nou text del Conveni a l’Agència de Salut Pública
de Catalunya del Departament de Salut de la Generalitat. Simultàniament, i amb
registre de sortida número 14/1713, Dipsalut va enviar tres exemplars del Conveni a
l’Agència de Salut Pública
Pública de Catalunya del Departament de Salut de la Generalitat
perquè els signin.
En data 10 de juliol de 2014 i amb registre de sortida número 14/1715, Dipsalut va
traslladar l’acord d’aprovació del nou text del Conveni a la Mancomunitat
Intermunicipal Voluntària
untària de Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el
Baix Ter, i en el qual s’informa de la data límit de justificació de la despesa
subvencionada.
En data 10 de novembre de 2014, amb registre d’entrada número 14/4123, la
Mancomunitat Intermunicipal
Intermunicipal Voluntària de Servei de Control de Mosquits de la
Badia de Roses i el Baix Ter presenta el compte justificatiu de la despesa feta en
relació al control i gestió de riscos derivats de la presència de simúlids a les
comarques del Gironès i el Baix Empordà
Empordà a favor de la Mancomunitat Intermunicipal
Voluntària de Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i Baix Ter per a
l’any 2014 .
Atès que per motius aliens a la voluntat de Dipsalut, l’Agència de Salut Publica de
Catalunya no ha pogut formalitzar
formalitzar el conveni de col·laboració i vist que la
Mancomunitat ha mostrat la seva voluntat d’acomplir el projecte en els termes que
definia el Conveni presentant la justificació dins el termini previst, es considera
oportú que Dipsalut, de forma unilateral, segueixi col·laborant en aquest projecte.
En virtut de tot l’anterior, segons el que preveu l’article 15 de l’Ordenança General
de Subvencions de la Diputació de Girona, ateses les competències que l’article 10
dels Estatuts de Dipsalut atribueix al Consell
Consell Rector, i d’acord amb la delegació
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efectuada per Decret de la Presidència de la Diputació de Girona, amb data 7 de
febrer de 2013, el vicepresident primer de Dipsalut proposa al Consell Rector
l’adopció del següent
ACORD
l’acord pres pel Consell Rector de Dipsalut, en la sessió
Primer. Deixar sense efecte l’acord
ordinària número 2014/6, d’1 de juliol de 2014, pel qual aprovava el Conveni de
col·laboració entre Dipsalut, la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de
Control de Mosquits de la Badia de
de Roses i el Baix Ter i el Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya per al finançament del programa Pt12 de control i gestió
de riscos derivats de la presència de simúlids a les comarques del Gironès i el Baix
Empordà.
Segon. Aprovar el Conveni de col·laboració entre Dipsalut i la Mancomunitat
Intermunicipal Voluntària de Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el
Baix Ter pel programa Pt12 de control i gestió de riscos derivats de la presència de
simúlids a les comarques del Gironès
Gironè i el Baix Empordà.
Segon. Autoritzar i comprometre la despesa de seixanta-sis mil vuit--cents vuitantavuit euros amb seixanta-sis
seixanta sis cèntims d’euro (66.888,66 euros), que representa un
finançament del 100,00 % de l’activitat realitzada, amb càrrec a l’aplicació
l’apli
pressupostària 5/313/46300 – Programa de foment mancomunitats Protecció del
pressupost ordinari d’enguany.
Tercer. Notificar al beneficiari que caldrà l’acceptació expressa de les condicions
pactades en el Conveni de col·laboració reformulat. Amb la signatura de l’esmentat
Conveni s’entendrà acceptada la subvenció.
Quart. Acceptar el compte justificatiu presentat en data 10 de novembre de 2014,
amb registre d’entrada número 14/4123, i per tant, s’entén acomplerta l’obligació
establerta al punt vuitè
vuit del Conveni.
Cinquè. Facultar al vicepresident primer per a la signatura del Conveni i de
qualsevol document que sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest acord i en
especial per a la modificació dels elements no substancials. Així mateix es faculta al
vicepresident primer per resoldre qualsevol incidència en la justificació de la
subvenció.
Sisè. Comunicar aquest acord a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del
Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter.”
Ter.

El Consell Rector acorda,
acorda, per unanimitat, deixar el punt sobre la taula.
11.
2014/1500 – Proposta d’esmena de l’acord de concessió d’una
subvenció a l’Institut d’Assistència Sanitària per al finançament d’un projecte
d’intervenció en obesitat infantil [SAE 2014/21]
El vicepresident
resident primer explica que la proposta de l’IAS es basa en un programa que
ja s’ha posat en marxa anteriorment i que té molt en compte els metges de família, els
pediatres i l’atenció primària per afavorir la lluita contra l’obesitat infantil. Aquest acord
acor
té per objectiu esmenar el percentatge de l’acord previ, aritmèticament erroni.
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Finalitzen les intervencions.
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2014/9, d’11 de
novembre de 2014, va concedir a l’Institut d’Assistència Sanitària
Sanitària (IAS) una subvenció
pel finançament del projecte “Intervenció en obesitat infantil a la demarcació de
Girona”.
El Cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica, en data 2 de desembre de
2014, emet un informe d’acord amb el qual es detecta un error aritmètic en el càlcul
del percentatge de concessió atès que la quantitat concedida són 58.800,00 euros
sobre una base subvencionable total de 98.400,00 euros, i per tant, el percentatge
resultant un cop realitzat el càlcul aritmètic és del 59,76 % i no del
de 56,106 %
especificat en l’acord.
En virtut de tot l’anterior, segons el que preveu l’article 15 de l’Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de Girona, 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. Esmenar el percentatge de concessió especificat en el punt primer de l’acord
pres pel Consell Rector, en la sessió ordinària número 2014/9, d’ 11 de novembre de
2014, pel qual es concedeix
concedeix una subvenció a l’Institut d’Assistència Sanitària, amb CIF
núm. Q6750003C, per al finançament del projecte “Intervenció en obesitat infantil a la
demarcació de Girona”, en el sentit que el percentatge correcte, fruit de l’operació
aritmètica aplicada, correspon al 59,76% i no al 56,106% com especifica l’acord de
concessió.
Segon. Traslladar aquest acord a l’Institut d’Assistència Sanitària.
12.
2014/1501 – Proposta de concessió d’una subvenció a l’Institut
d’Assistència Sanitària de Girona (IAS) pel finançament
finançament de la segona onada
del projecte MESGI50, per fer un seguiment de l’envelliment de la
ciutadania de la demarcació de Girona [SAE 2014/22]
El vicepresident primer explica que el projecte MesGi50, reconegut internacionalment i
liderat pels doctors López-Pousa i Garre, té per objectiu comprovar com els hàbits
dels gironins de més de 50 anys incideixen en el seu progressiu envelliment. El
finançament d’aquesta segona fase, d’acord amb la modificació de crèdit aprovada
anteriorment pel Consell Rector, permetrà
permetrà un nou seguiment, amb obtenció de
mostres de sang seca i entrevistes.
Finalitzen les intervecions.
L’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) va presentar l’estudi MesGi a la sessió del
Consell Rector de 29 de juliol de 2010. En data 7 d’octubre de 2010, el Consell Rector
va aprovar el conveni entre Dipsalut i l’IAS per al finançament del desenvolupament
de l’estudi preliminar del projecte MesGi i en data 29 de gener de 2013, el Consell
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Rector va aprovar el Conveni de col·laboració entre Dipsalut i l’Institut d’Assistència
Sanitària pel finançament de la primera onada de l’estudi multidisciplinar sobre la
maduresa i envelliment satisfactori a Girona.
Un cop s’ha dut a terme aquesta primera onada de l’estudi multidisciplinar sobre la
maduresa i envelliment
lliment satisfactori a Girona, l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) ha
presentat, en data 27 de juny de 2014 i amb registre d’entrada número 14/2626, una
subvenció exclosa de concurrència pública pel finançament del projecte MESGI50,
onada 6, un estudi epidemiològic poblacional que forma part del consorci europeu The
Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE), per fer un seguiment de
l’envelliment de la ciutadania de la demarcació de Girona.
Girona
En data 4 de desembre de 2014, el Cap de l’Àrea
l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut,
vist l’interès d’aquest projecte, emet un informe favorable a la concessió de la
subvenció atès que els resultats de l’estudi podran ser utilitzats per a implementar
accions que puguin contribuir a millorar la salut de la població en general.
En virtut de tot l’anterior, i segons el què preveu l’article 15 de l’Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de Girona, ateses les competències que l’article 4.3 i 10
dels estatuts de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova,
aprova per unanimitat,
l’adopció del següent
ACORD
Primer. Concedir, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4/313/47900 programa
Altres subvencions a empreses Promoció del pressupost de Dipsalut d’enguany, la
subvenció següent:

Expedient

Beneficiari

NIF

2014/1501

Institut d’Assistència Sanitària (IAS)

Q6750003C

Objecte
Estudi epidemiològic poblacional MESGI50, de seguiment de l’envelliment de
la població de la demarcació de Girona
Subvenció
Despesa
% subvencionat
Import concedit
c
subvencionable
340.000,00€
100,00%
340.000,00 €
Es preveu la possibilitat que el beneficiari demani, si ho considera necessari per a
l’execució del projecte, una bestreta del 50,00 % de l’import subvencionat, que haurà
de sol·licitar expressament, en tot cas abans
abans del 31 de desembre de 2014. El
vicepresident primer de Dipsalut serà l’òrgan competent per atorgar o desestimar
discrecionalment aquesta sol·licitud, prèvia valoració de la petició.
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Segon. Notificar al beneficiari que si en el termini d’un mes no manifesta
man
el contrari,
s’entén acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques
fixades per a la seva aplicació.
Amb la sol·licitud de bestreta s’entendrà acceptada la subvenció en els termes
previstos en el paràgraf anterior.
Tercer. L’IAS i Dipsalut es coordinaran per a la realització de qualsevol acció de
caràcter divulgatiu o informatiu sobre l’objecte d’aquest acord. En la informació que es
faci constar en memòries, documents recapituladors, notes informatives o similars
cada part farà constar les referències i participació de l’altra. En qualsevol cas es farà
constar que és un projecte finançat per Dipsalut. Si és el cas, en els actes públics
informatius organitzats a iniciativa de l’IAS amb el vistiplau de Dipsalut es convidarà a
un representant de Dipsalut.
L’incompliment podrà comportar la pèrdua dels imports parcials que, en relació al total
de l’aportació econòmica, estiguessin pendents de percebre, amb la reserva del dret a
favor de Dipsalut de poder exigir el reintegrament
reintegrament de les quantitats que, en relació a la
pròpia aportació, s’haguessin pogut satisfer.
Quart. Cadascuna de les parts es compromet a no difondre les informacions
científiques o tècniques a les quals hagi pogut tenir accés en ocasió del
desenvolupament del projecte objecte d’aquesta subvenció, excepte aquelles
informacions que siguin de domini públic o quan la seva revelació sigui requerida per
la Llei. Si bé els drets sobre els documents i materials resultants del projecte
correspondran de forma exclusiva a Dipsalut, els investigadors que hi hagin participat
podran elaborar altres textos o materials propis a partir dels coneixements i
experiència adquirida durant la seva realització. En la publicació d’aquests treballs es
farà constar el finançament de Dipsalut.
Dipsalut. En el cas que els investigadors desitgessin
difondre els textos, documents o materials que es lliuraran a Dipsalut com a resultats
finals o parcials, en part o en la seva totalitat, per a la publicació com article,
conferència o altres iniciatives de divulgació, hauran de sol•licitar la conformitat de
Dipsalut.
Cinquè.. Si els resultats de la investigació poguessin ser objecte de patent, el personal
investigador que sigui autor del treball podrà constar com a inventor sempre i quan hi
hagi hagut contribució
ibució intel·lectual significativa. Els drets a sol•licitar la concessió de la
patent correspondran de forma conjunta a Dipsalut i a l’IAS. En el cas que l’IAS
desestimés la possibilitat de sol·licitar una patent, o volgués abandonar una patent o
sol•licitud
ud de patent ja presentada, Dipsalut tindrà la possibilitat de sol•licitar aquesta
patent, o adquirir els drets de la patent o de la sol·licitud de patent ja presentada,
sense cap contraprestació a favor de l’IAS. En aquest cas l’IAS haurà de comunicar a
Dipsalut
ipsalut aquesta decisió amb temps suficient perquè aquesta pugui realitzar els
tràmits corresponents.
Sisè.. Dipsalut serà informada periòdicament dels resultats de l’explotació de les dades
i li seran facilitats els informes intermitjos i finals que se’n puguin derivar a efectes de
valorar-ne
ne la implicació en el disseny i desenvolupament de futures polítiques
adreçades a la gent gran.
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Les dades resultants de l’estudi estaran disponibles i seran consultables per Dipsalut,
així com per grups de recerca acr
acreditats,
editats, amb l’objectiu de potenciar treballs de
recerca i publicacions que puguin contribuir a l’interès públic i a la producció
acadèmica.
Setè.. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes,
al compliment de la vigent Ordenança
Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona, al present acord i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu segons
s
model disponible al web corporatiu (www.dipsalut.cat),
(
que ha de contenir una
un
memòria justificativa del projecte d’acord amb el punt sisè, 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, en el cas de despeses de
d
personal un certificat del nom i cognoms del personal adscrit i el seu percentatge de
dedicació a aquest projecte, i el detall d’altres ingressos o subvencions que hagin
finançat l’activitat o projecte amb identificació de l’import i la seva procedència. Alhora,
s’haurà de presentar les factures originals, fotocòpies compulsades o documents de
valor probatori equivalent que constin en la relació esmentada..
Es consideren despeses subvencionables aquelles incloses i declarades al pressupost
de despeses presentat
esentat en el moment de la sol·licitud i que s’hagin meritat durant el
termini previst, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de l’acabament
del període de justificació.
Vuitè. El centre gestor comprovarà i verificarà la documentació justificativa.
justif
S’haurà de
justificar l’import total de la despesa subvencionable. Si el cost de l’objecte
subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia
atorgada. D’altra banda, es reduirà proporcionalment la subvenció concedida en el
supòsit que, quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui
inferior a la fixada com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de
destinació. La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el dia 30 de
novembre de 2015 com a data límit de justificació de la subvenció concedida.
Quan, a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta subvenció sigui inferior a l’import pagat, el perceptor està obligat
oblig a
reintegrar-ne l’excés.
Nové. Dipsalut podrà concedir directament, d’ofici o prèvia sol•licitud del beneficiari,
una pròrroga del termini màxim d’un mes des de la data de finalització del termini de
justificació sempre que no es perjudiquin drets de tercers.
tercers. En el cas que el beneficiari
presenti la sol·licitud de pròrroga, haurà de fer-ho
fer ho formalment abans de la finalització
del termini concedit a l’efecte. La petició de pròrroga s’entendrà concedida en els
termes indicats llevat que hi hagi una resolució
resolució expressa en sentit contrari.
Desè.. En tot allò no previst en aquesta resolució, és aplicable l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona; La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
procediment administratiu comú; la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21
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de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions, i la resta de
normativa concordant.
Onzè. Notificar aquest acord a l’Institut d’Assistència Sanitària.
Dotzè. Aprovar el conveni d’adhesió al projecte “The Survey of Health, Ageing and
Retirement in Europe – European Research Infrastructure Consortium (SHARE –
ERIC)” i facultar el vicepresident primer per a la seva
se signatura.
13.
2014/2112 – Proposta de concessió d’una subvenció a l’Associació
Comunitària Anti-Sida
Sida de Girona per el finançament de la prevenció VIH i altres
ITS en col·lectius específics [SAE 2014/39]
El vicepresident primer explica que Dipsalut col·laborava
borava amb la Generalitat de
Catalunya amb l’aportació
l’aportaci de 50.000,00 € cadascun per a la lluita contra la SIDA. Tot i
que la Generalitat ha deixat de fer l’aportació, Dipsalut executa el seu pressupost –en
el qual consta una aplicació finalista per a aquestes actuacions–
actuacions– amb l’aportació a
l’Associació Comunitària
ària Anti-Sida
Anti
de Girona.
La senyora Imma Colom expressa que la SIDA ha tornat a esdevenir un problema de
salut pública atès que s’ha deixat de fer prevenció i això ha fet que tornin a augmentar
els casos de contagi.
Finalitzen les intervencions.
L’Associació
ociació Comunitària Anti-Sida
Anti Sida de Girona (ACAS), el 21 de novembre de 2014
(RE 2014/4265), amb esmena de 10 de desembre (RE 14/4510), ha sol·licitat la
subvenció exclosa de concurrència pública per a prevenció del VIH i altres ITS en
col·lectius específics.
Dipsalut, és un Organisme Autònom de caràcter administratiu que ha estat creat per la
Diputació de Girona, amb la finalitat de prestar serveis de salut pública a la
demarcació de Girona i que entre les seves competències compren la promoció i
protecció de la salut.
El centre gestor de la subvenció, en data 11 de desembre de 2014, emet un informe
pel qual proposa resoldre favorablement la subvenció ja que la sol·licitud ha estat
presentada correctament, el beneficiari està al corrent de les seves obligacions
obligaci
amb la
Hisenda Pública i amb la Seguretat Social i la concessió està prevista en el
pressupost de Dipsalut per l’any 2014, mitjançant la seva consignació nominativa. A
més a més el projecte és d’interès públic ja que pretén donar suport a una iniciativa
iniciativ
empresa des de l’ACAS per tal de sensibilitzar als ciutadans i les institucions pel que
fa al VIH ja que les dades epidemiològiques indiquen una taxa de noves infeccions
que es manté constant i convé no reduir els esforços d’informació i sensibilització
alhora que també cal afavorir l’accés ala programa de les persones afectades
directament per VIH/Sida.
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En virtut de tot l’anterior, segons el que preveu l’article 15 de l’Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de Girona, i ateses les competències
es que l’article 10 dels
Estatuts de Dipsalut li atribueix,
atribueix el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del
següent
ACORD
Primer. Concedir, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1/313/4890
/313/48904 – Conveni
ACAS del pressupost de Dipsalut d’enguany, la subvenció següent:

Expedient

Beneficiari
NIF
ACAS - L’Associació Comunitària Anti-Sida
Sida de
2014/2112
G17305210
Girona
Objecte
Prevenció del VIH i altres ITS en col·lectius específics
Subvenció
Total Pressupost
% subvencionat
Import concedit
54.500,00 €
90,83 %
49.500,00 €

Segon.. Notificar al beneficiari que si en el termini d’un mes no manifesta el contrari,
s’entén acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques
fixades per a la seva aplicació.
Tercer. Condicionar el lliurament
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
model disponible al web corporatiu
corporat (www.dipsalut.cat), que ha de contenir una
memòria justificativa del compliment de l’activitat o 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, el detall d’altres ingressos o
subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte amb identificació de l’import i la
seva procedència.
Es consideren despeses subvencionables aquelles incloses
incloses i declarades al pressupost
de despeses presentat en el moment de la sol·licitud i que s’hagin meritat durant el
termini previst, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de l’acabament
del període de justificació.
Quart. El centre gestor comprovarà
comprovarà i verificarà la documentació justificativa. S’haurà
de justificar l’import total de la despesa subvencionable. Si el cost de l’objecte
subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia
atorgada. D’altra banda, es reduirà
reduirà proporcionalment la subvenció concedida en el
supòsit que, quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui
inferior a la fixada com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de
destinació. La subvenció s’haurà de justificar
ju
dins el termini que finalitza el dia 16 de
novembre de 2015 com a data límit de justificació de la subvenció concedida.
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Quan, a conseqüència de l’anulació, revocació o revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta subvenció sigui inferior
inferior a l’import pagat, el perceptor està obligat a
reintegrar-ne l’excés.
Cinquè. En tot allò no previst en aquesta resolució, és aplicable l’Ordenança general
de subvencions de la Diputació de Girona; La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions, i la
resta de normativa
tiva concordant.
Sisè.. Notificar aquest acord a l’Associació Comunitària Anti-Sida
Sida de Girona.
14.
2014/2128 – Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració amb
Càritas Diocesana de Girona per a l’aportació d’aliments per cobrir les
necessitats urgents dels
dels Centres de Distribució d’Aliments [LE 2014/131]
El vicepresident primer explica que, en consonància amb el que estableix l’RSAL,
Dipsalut ha decidit fer una actuació de compra agrupada, enlloc d’una simple
subvenció, per aconseguir una rebaixa de preu i poder donar als centres de distribució
d’aliments de Càritas patates, oli, tonyina i sardines.
El senyor Xavier Soy explica que la previsió per als propers mesos és que la Unió
Europea deixi de fer aportacions d’aliments als diferents centres de distribució
distrib
i, per
tant, institucions com la Diputació de Girona o Dipsalut hagin de fer front a més ajudes
d’aquest tipus.
El vicepresident primer diu que és intenció de Dipsalut seguir amb la línia d’ajudes de
compra agrupada per respondre a les necessitats puntuals
puntuals dels centres de distribució.
Posteriorment s’estableix un intercanvi d’opinions respecte de la iniciativa de Creu
Roja de donar tarjetes amb un crèdit limitat per tal que les persones en risc d’exclusió
social facin directament en els supermercats la compra del aliments que necessiten.
Finalitzen les intervencions.
Càritas Diocesana de Girona, entitat sense ànim de lucre, disposa de diferents
Centres de Distribució d’Aliments a la demarcació de Girona per tal de garantir a les
famílies amb necessitats
tats una alimentació saludable i equilibrada, així com lluitar
contra la desnutrició.
Dipsalut, mitjançant la línia “Reducció de desigualtats”, pretén donar resposta als
impactes en la salut de les persones que es deriven de la profunda crisi econòmica
actual.
tual. Per reforçar aquesta línia d’actuació, el Consell Rector, en data 11 de març de
2014, va aprovar la modificació del pressupost per incorporar crèdit extraordinari per
atendre les necessitats relacionades amb una alimentació saludable i equilibrada.
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Atès que Càritas Diocesana de Girona, a través dels seus diferents Centres de
Distribució d’Aliments contribueix, dintre de les seves possibilitats, a garantir a les
famílies en situació de precarietat l’accés a una bona alimentació i, aquests centres
necessiten
ssiten amb urgència disposar d’aliments rics en proteïnes, Dipsalut creu
convenient atorgar, dins l’esmentada línia “Reducció de desigualtats”, una subvenció
en espècie mitjançant l’aportació d’aliments bàsics com la patata, l’oli de girasol i la
tonyina i la sardina en conserva.
Vistos els antecedents i els informes tècnic i jurídic de 3 de desembre de 2014, 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 conveni de col·laboració entre Dipsalut i Càritas Diocesana de
Girona per atorgar una subvenció en espècie, mitjançant l’aportació per part de
Dipsalut d’aliments bàsics als Centres de Distribució d’Aliments, per tal de cobrir les
necessitats urgents d’aliments rics en proteïnes, a fi i efecte de garantir a les persones
en situació de precarietat una alimentació saludable i equilibrada, així com lluitar
contra la desnutrició.
Segon.. Dipsalut es compromet a lliurar a títol gratuït els següents aliments bàsics:
patates, oli de girasol, tonyina en conserva i sardina en conserva amb oli de girasol,
valorats com segueix, per tal d’acomplir amb els objectius del present conveni.
Patates
Oli de girasol
Sardina en
n conserva amb oli de girasol

13.348,40 €
19.795,05 €
19.791,00 €

Tonyina en conserva amb oli de girasol

19.776,90 €

Import total 72.711,35 €

Tals lliuraments s’efectuaran als diferents centres de distribució d’aliments (CDA) de
Càritas entre el 2 d’octubre de 2014 i el 30 de juny de 2015.
Tercer. Notificar el beneficiari que, si en el termini d’un mes no manifesta el contrari,
s’entén acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques
fixades per a la seva aplicació.
Quart. La justificació de la subvenció
subvenció s’haurà de presentar abans d’exhaurir-se
d’exhaurir
el
termini de vigència del conveni.
Cinquè. Facultar el vicepresident primer per a la signatura del conveni i de qualsevol
document que sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest acord i, en especial, per a la
modificació dels elements no substancials. Així mateix, es faculta el vicepresident
primer per resoldre qualsevol incidència en la justificació de la subvenció.
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Sisè. Notificar aquest acord a Càritas Diocesana de Girona.
15. 2014/2140 – Proposta d’aprovació de la transferència de crèdit a la
Diputació de Girona per al finançament de les subvencions als Consells
Comarcals de la demarcació de Girona per actuacions en matèria de salut
pública durant l’any 2014 [LE 2014/135]
El vicepresident primer explica que la
la dotació de la transferència és de 881.231,64 € i
que permet el bon funcionament global de les diferents institucions que hi estan
implicades.
Finalitzen les intervencions.
La Junta de Govern de la Diputació, en sessió d’1 de juliol de 2014, va aprovar els
convenis amb els Consells Comarcals de la demarcació per a la prestació de serveis
d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als municipis i per a
actuacions en matèria de salut pública, acció social, promoció econòmica i transport
escolar
colar per a l’any 2014.
D’altra banda, per acord de la Junta de Govern, en sessió de 6 de maig de 2014, es
va aprovar la resolució de la convocatòria de subvencions del “Programa B3. Suport
per a la promoció de l’esport dels consells esportius gironins”.
El pressupost d’ingressos de la Diputació de Girona per a l’exercici 2014 preveu en el
concepte 41002 “De Dipsalut per a projectes de salut pública” una aportació de
l’Organisme Autònom Dipsalut, per import de 881.231,64 euros. Per al seva banda,
l’organisme
sme autònom Dipsalut preveu aquest mateix import en el seu pressupost de
despeses, en l’aplicació pressupostària 1/313/40002 “Conveni cooperació DiputacióDiputació
Consells Comarcals”.
En data 5 de desembre de 2014 (RE 14/4460), Dipsalut ha rebut el trasllat del decret
de la Presidència de la Diputació de Girona pel qual se li sol·licita el finançament de
les despeses compromeses per la Diputació a favor dels Consells Comarcals de la
demarcació, juntament amb una còpia de tots els convenis signats amb els respectius
respecti
Consells Comarcals i el trasllat de l'acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Girona de data 6 de maig de 2014, de concessió de les subvencions per a la promoció
de l'esport dels consells esportius gironins.
Ateses les competències que l’article
l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li atribueix, el
Consell Rector aprova,, per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD
Primer. Autoritzar la transferència a la Diputació de Girona per la quantitat de vuitvuit
cents vuitanta-un
un mil dos-cents
dos
trenta-un euros amb seixanta-quatre
quatre cèntims d’euro
(881.231,64 €) amb càrrec
càrrec a l’aplicació pressupostària “1/313/40002 Conveni
cooperació Diputació-Consells
Consells Comarcals”.
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Segon. La Diputació de Girona comprovarà el compliment, la realització i l’efectivitat
de les condicions o requisits
requisits determinats per a l’atorgament de les subvencions
mitjançant la memòria de les actuacions realitzades i el certificat acreditatiu de les
despeses, del qual en traslladarà una còpia a Dipsalut.
Tercer. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona.
16. 2014/2143 – Proposta d’aprovació de l’actualització del Manual de Gestió de
Documents de Dipsalut [LE 2014/137]
El vicepresident primer cedeix la paraula al gerent.
El gerent explica que el Consell Rector ja va aprovar el manual de gestió documental
el desembre
sembre de 2011. Evidentment, és un document que s’ha d’anar mantenint al dia i
ara, amb motiu de l’aprovació de la Llei de Transparència i l’entrada en vigor de la
facturació electrònica, se’n proposa una actualització.
Finalitzen les intervencions.
El Consell
onsell Rector en sessió extraordinària 8/11, de 20 de desembre de 2011, va
aprovar el Manual de Gestió de Documents de Dipsalut. Aquesta segona versió és
l’evolució del primer Manual de Gestió Documental i és l’eina principal per treballar
amb criteris racionals
ionals i uniformes d’organització, classificació i tractament de la
documentació administrativa i s’anirà adaptant d’acord amb les necessitats que
sorgeixin de l’evolució de les polítiques corporatives sobre l’administració de
documents i d’informació i d’acord
d’acord amb la incorporació de noves tecnologies i de nous
procediments.
El manual de gestió documental és l'instrument que defineix i explica la política
corporativa de Dipsalut en matèria de gestió dels documents administratius i d’arxiu,
elaborat d’acord amb les directives aprovades en el Manual Bàsic de Gestió de
Documents de la Diputació de Girona amb l’objectiu de desenvolupar el sistema de
gestió de documents de l’Organisme, integrat en el sistema de gestió de documents i
arxius de la Diputació de Girona.
Gir
Aquest document, doncs, defineix les directrius bàsiques sobre la gestió dels
documents administratius des del moment en què són generats o rebuts fins que, una
vegada conclosos i esgotada la seva vigència administrativa, siguin transferits a
l’Arxiu
u General de la Diputació de Girona, per tal d’optimitzar la gestió administrativa
de Dipsalut i implantar una metodologia corporativa que unifiqui els criteris sobre la
gestió dels documents, d’acord amb la legislació vigent de règim local, procediment
administratiu,
ministratiu, administració electrònica i d’arxius i documents.
A més, aquest manual defineix els processos que s’apliquen en cada fase del cicle
vital dels documents, dóna pautes sobre la confecció, el registre i la classificació de
documents i expedients,
expedients, així com sobre l’organització dels arxius de gestió i la
transferència de documents. Finalment, el manual conforma la base dels sistemes
d’accés i seguretat i d’avaluació, conservació i eliminació de documents.
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Les principals novetats d’aquesta actualització
actualització són l’adequació a la Llei de
transparència pel que fa a la publicitat activa i al dret d’accés a la informació per part
dels ciutadans i les adequacions també a la llei d’impuls de factura electrònica.
A més, l’aprovació del Manual de Gestió de Documents
Documents de Dipsalut va acompanyada
d’un pla específic de difusió i formació per a tot el personal d’aquest Organisme.
Vistos aquests antecedents, 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. Aprovar l’actualització del Manual de Gestió de Documents de l’Organisme
Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, així com els seus annexos.
Segon. Facultar el vicepresident primer de Dipsalut
Dipsalut per al desplegament d’aquest
acord i per a formalitzar la documentació que sigui necessària.
Tercer. Publicar aquest acord i el manual a la seu electrònica de Dipsalut.
17. 2014/2103 – Proposta d’aprovació del portal de transparència de Dipsalut i
de nomenament
ament de l’òrgan administratiu competent en matèria de dret
d’accés a la informació [LE 2014/128]
La transparència i l'accés a la informació pública han de ser els eixos fonamentals de
tota acció política. Només quan l'acció dels responsables públics se sotmet a
escrutini, quan els ciutadans poden conèixer com es prenen les decisions que els
afecten, com s’utilitzen els fons públics o sota quins criteris actuen les nostres
institucions podrem parlar de l'inici d'un procés en el qual els poders públics
comencen a respondre a una societat que és crítica,, exigent i que demana
participació dels poders públics.
Els països amb majors nivells en matèria de transparència i normes de bon govern
compten amb institucions més fortes, que afavoreixen el creixement econòmic i el
desenvolupament social.
social En aquests països, els ciutadans poden jutjar millor i amb
més criteri la capacitat dels seus responsables públics i decidir en conseqüència.
Permetent una millor fiscalització de l'activitat pública es contribueix a la necessària
regeneració democràtica,
democràtica es promou l'eficiència i eficàcia de les administracions
públiques i s'afavoreix el creixement econòmic.
El Portal Transparència de Dipsalut és concebut en un doble abast: per una banda
incrementar i reforçar la transparència
transparència en l’activitat pública i per l’altra banda
reconèixer i garantir l’accés a la informació. En aquest sentit el propi portal s’ha
realitzat com una plataforma electrònica de publicitat, fàcilment identificable,
organitzada temàticament i cronològicament,
cronològicament, que incorporarà índex i guies de
consulta i permetrà una consulta àgil i ràpida per part de la ciutadania. El portal
transparència es divideix en cinc grans blocs: Informació institucional i organitzativa;
informació de rellevància jurídica; Gestió administrativa;
administrativa; Informació econòmica,
financera i pressupostària, i la transparència en gràfics. En tots aquests bloc, Dipsalut
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pretén donar una informació sistemàtica, veraç i acurada de totes les branques
d’activitat que realitza l’organisme autònom. En aquest
aquest esforç conjunt, Dipsalut està i
estarà especialment actiu alhora d’incorporar informació estadística en l’apartat de la
transparència en gràfics per tal que el ciutadà pugui valorar el grau de compliment i
qualitat dels serveis públics que ofereix l’organisme
l’organisme autònom a través del seu catàleg
de serveis. Respecte de l’accés de la ciutadania a la informació i atès que aquest és
un dret i alhora un deure que conflueix en tot aquest projecte, Dipsalut ha decidit no
singularitzar un apartat especial sinó que dins
dins de cada bloc i en qualsevol moment
estarà disponible l’enllaç al formulari de contacte per formular qualsevol demanda
d’informació que no consti en el propi portal.
La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern,, estableix la obligació d’ampliar i reforçar la transparència de l’activitat
pública i que és d’aplicació en el seu Títol I de Transparència de l’activitat pública,
pública
entre d’altres, a les entitats que integren l’administració local.
La mateixa Llei,
lei, a la seva disposició final novena, Entrada en vigor,
vigor diu: “Els òrgans
de les comunitats autònomes i entitats locals disposaran d’un termini de dos anys per
adaptar-se
se als continguts d’aquesta Llei.”
Vistos aquests antecedents i ateses les competències
es que l’article 10 dels Estatuts de
Dipsalut li atribueix, ell Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar el portal de transparència de Dipsalut per al compliment de les
obligacions de transparència de l’activitat pública previstes a la Llei 19/2013 de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
govern
Segon. Determinar que l’adreça electrònica transparencia.dipsalut.cat sigui on s’ubiqui
la informació corresponent al portal de transparència de Dipsalut.
Tercer. Nomenar l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut com a
òrgan competent per a resoldre les sol·licituds d’exercici de dret d’accés a la
informació pública.
Quart. Publicar aquest acord a la seu electrònica de Dipsalut.
18. 2014/2111 – Proposta de declaració del punt general d'entrada de factures
eFACT com a punt general d’entrada de factures de Dipsalut [LE 2014/130]
L’article 6.1 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i
creació del registre comptable
comptable de factures en el sector públic relatiu al punt general
d’entrada de factures electròniques determina que l’Estat, les comunitats autònomes i
les entitats locals disposaran d’un punt general d’entrada de factures electròniques a
través del qual es rebran totes les factures electròniques que corresponguin a entitats,
ens i organismes dependents, preveient, a més, que les entitats locals puguin adheriradherir
se a la utilització del punt general d’entrada de factures electròniques que proporcioni
la seva diputació,, comunitat autònoma o l’Estat.
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El passat 13 de novembre es va publicar al DOGC núm 6749 l’ACORD
GOV/151/2014, d’onze de novembre, sobre el punt general d'entrada de factures
electròniques de Catalunya, en el qual es pren l’acord de declarar
declarar el servei e.FACT
e.F
del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya com a punt general d’entrada de
factures electròniques de la Comunitat Autònoma de Catalunya, d’acord amb l’article
6.1 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació
del registre comptable de factures.
Aquest servei ha de garantir la interoperabilitat i l’intercanvi de factures de manera
bidireccional amb la plataforma FACe de l’Administració General de l’Estat i, si escau,
amb altres plataformes equivalents.
El Consell
nsell Rector de Dipsalut en data 29 d’abril de 2010 va aprovar l’adhesió al
conveni marc de l’AOC per a l’impuls i desenvolupament de la interoperabilitat dels
sistemes d’informació de les administracions catalanes. El 22 de novembre de 2011,
Dipsalut va sol·licitar
ol·licitar l’alta al servei e.FACT, a través del proveïdor de plataforma
privada de serveis de factura electrònica o de programari comptable pels ens locals
SICALWIN-AYTOS,
AYTOS, per a la validació, custòdia i registre telemàtic d’entrada en el
registre auxiliar de l’ens d’EACAT.
Vistos aquests antecedents 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. Declarar
eclarar el servei e.FACT del Consorci d’Administració
d’Administració Oberta de Catalunya
com a punt general d’entrada de factures electròniques de Dipsalut, d’acord amb
l’article 6.1 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i
creació del registre comptable de factures en el sector públic.
Segon. Publicar aquesta declaració a la seu electrònica de Dipsalut.
19. 2014/2129 Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració amb la
Fundació del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona pel
finançament de les despeses comunitàries
comunitàries de la seu de Dipsalut a l’edifici
Jaume Casademont [LE 2014/132]
El gerent explica que l’origen d’aquest conveni és respondre a les despeses comunes
(jardineria, seguretat...) i a les despeses comunitàries (ascensor, subministrament
d’aigua...) que Dipsalut
psalut consumeix i que el Parc afronta pressupostàriament.
Finalitzen les intervencions.
La Diputació de Girona, per resolució del seu President, de data 21 de juliol de 2010,
va adscriure els espais de l’edifici Jaume Casademont -que
que constitueixen el bé núm.
4.927 de l’inventari de la Diputació-,
Diputació , a l’organisme autònom Dipsalut, per tal que
l’utilitzi com a seu administrativa i, en general, per al compliment de les seves finalitats
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estatutàries. L’adscripció comporta l’obligació de Dipsalut de conservar i mantenir el
bé.
El dia 17 d’octubre de 2012 la seu de Dipsalut s’ubica definitivament als espais
privatius de l’edifici Jaume Casademont del Parc Científic i Tecnològic, al c/ Pic de
Peguera, número 15 de Girona.
Dipsalut fa ús i gaudi dels elements comuns
comuns del Parc Científic i Tecnològic, com són
els jardins, els aparcaments, els vestíbuls, les escales i els ascensors, les antenes, les
estructures, les façanes, les cobertes i, en general, les instal·lacions i els serveis
situats parets enfora dels espais privatius que es destinen a l’ús comunitari o a facilitar
l’ús i el gaudi dels dits espais privatius. És per això que, es considera convenient que
Dipsalut contribueixi al finançament de les despeses comunitàries del Parc Científic i
Tecnològic en proporció
ió a llur quota de participació.
Vistos els antecedents i l’informe jurídic de 3 de desembre de 2014 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 el Conveni de col·laboració entre Dipsalut i la Fundació del Parc
Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona relatiu al finançament de les
despeses comunitàries de la seu de Dipsalut a l’edifici Jaume Casademont.
Segon. Autoritzarr i comprometre la despesa per import de quaranta-un
quaranta
mil set-cents
seixanta-un
un euros amb vuitanta cèntims d’euro (41.761,80 €) amb càrrec
c
a l’aplicació
pressupostària 2/313/21200 Manteniment i conservació d’edificis, d’acord amb el
detall següent:
Exercici
Exercic
2014
2015
2016
2017

Import
16.704,72
8.352,36
8.352,36
8.352,36

Atès que aquest Conveni comporta despeses de caràcter plurianual, la seva
autorització o realització es subordina al crèdit que per a cada exercici s’autoritzin en
els respectius pressupostos.
upostos.
Tercer. Facultar el vicepresident primer per a la signatura del Conveni i de qualsevol
document que sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest acord i, en especial, per a la
modificació dels elements no substancials.
Quart. Comunicar aquest acord
acord a la Fundació del Parc Científic i Tecnològic de la
Universitat de Girona.
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20. Altres
ltres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
No n’hi ha cap.
21. Torn obert de paraules
La senyora Colom destaca el risc de futur que suposa la pobresa
pobresa infantil, que a les
comarques gironines ja comença a ser crònica. En aquest sentit, i tenint en compte la
tasca en aquest àmbit que ja porta a terme la Diputació de Girona, proposa que
Dipsalut comenci a preparar un programa de lluita contra la pobresa
pobresa infantil, atès que
les dades al respecte són molt preocupants. La vocal comenta que farà la mateixa
proposta al Ple de la Diputació de Girona per tal de dotar-se
dotar se d’una eina de suport
eficaç als Ajuntaments en aquest àmbit.
El vicepresident primer recull
recull el prec i comenta que es tindrà en compte
pressupostàriament en matèria de salut infantil.
No hi ha més intervencions.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El vicepresident 1r, p.d.

El secretari

Josep
sep M. Corominas i Barnadas

Jordi Batllori i Nouvilas

Núm. exp. 2014/2136 – Secretaria – Acta CR 16/12/14 – Pàg. 30

Annex 6.1

Objecte

Base
(1)
Subv.

%
Import
Conceptes no
atorgat/base
(2)
(4)
atorgat
subvencionables
(3)
subv.

P1700600H

Mobiliari consultori local

7.403,27

1.800,00

24,31%

Ajuntament d'Avinyonet de
Puigventós

P1701200F

Mampares electrostàtiques

71,06

63,95

89,99%

2014/1992

Ajuntament de Bescanó

P1702300C

Electrocardiograf, equip
reanimador i otoscopi

2.819,98

1.800,00

63,83%

2014/2073

Ajuntament de Bolvir

P1702700D

Cadira sèrie idonia contact
i bancada 3 seients sèrie
spacio x2 unitats

594,75

535,27

90,00%

2014/2010

Ajuntament de Bordils

P1702800B

Frigorífic, TV i
multifuncions laser

2.444,51

1.800,00

73,63%

P1703300B

Llitera fixa d'acer,
dataloger microlite 1,
nebulitzador camp. air ne
c28p i butaca de cuir
Malaga Niceday

458,18

412,36

90,00%

Núm. exp.

Entitat

2014/2013

Ajuntament d'Alp

2014/2046

2014/1994

Ajuntament de Cabanes

CIF

Retolació vidres consultori
(229,90 €)

Pany (15,73 €)
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Núm. exp.

Entitat

CIF

Objecte

Base
(1)
Subv.

%
Import
Conceptes no
(2) atorgat/base
(4)
atorgat
subvencionables
(3)
subv.

1.266,21

1.139,58

90,00%

2014/1990

Ajuntament de Campllong

P1704200C

Equip diagnòstic mural
oto-oftalmos de 4
especulos i datalofer testo
174-T complet, banqueta i
escaló

2014/2018

Ajuntament de Cantallops

P1704500F

Llitera hidràulica

1.192,40

1.073,16

90,00%

2014/2033

Ajuntament de CastellPlatja d'Aro

P1705300J

Switch, 2 ordinadors, 1
monitor i 2 ventiladors

1.888,15

1.699,34

90,00%

2.188,43

1.800,00

82,25%

2.053,59

1.800,00

87,65%

2014/2037

Ajuntament de Cervià de
Ter

P1705500E

Impressora HP laserjet Pro
300 Color MFP, Microlife
Watch BP Office ABI-USB,
Electrodo desfrib.
Powerheart 63 adulto i
electro desfrib. Powerheart
63 pediat.

2014/2027

Ajuntament de Cistella

P1705600C

Material sanitari no
fungible
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Núm. exp.

Entitat

CIF

Base
(1)
Subv.

Objecte

%
Import
Conceptes no
(2) atorgat/base
(4)
atorgat
subvencionables
(3)
subv.

2014/2034

Ajuntament de Cornellà del
Terri

P1706100C

Cortines, termo calefacció
i 2 portes de vidre interiors

5.208,19

1.800,00

34,56%

Manteniment aire
condicionat (78,02 €)/
Manteniment plaques
solars (195,33 €) / Pintar el
centre sanitari (901,45 €)
1174.8

2014/2071

Ajuntament de Crespià

P1706300I

Pica del consultori del
metge

1.633,00

1.469,70

90,00%

Mà d'obra (377,00 €)

1.029,67

926,7

90,00%

2014/2049

Ajuntament de Darnius

P1706500D

Taula mod. Rock 3, armari
mod. oh syst, taula mod.
rock-3, buc de 3 calaixos
amb rodes, armari mod. oh
syst anb 3 prestatges i
armari ocasió amb portes
baixes i prestatges

2014/2041

Ajuntament de Flaçà

P1707300H

Aparells d'aire condicionat

6.129,86

1.800,00

29,36%

2014/2020

Ajuntament de Fontcoberta

P1707600A

Aire condicionat inverter

1.542,75

1.388,48

90,00%

2014/1993

Ajuntament de Fornells de
la Selva

P1707800G

Electrocardiograf

2.689,50

1.800,00

66,93%

Instal·lació (1.089,00 €)
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Núm. exp.

Entitat

2014/2015

Ajuntament de Garrigàs

2014/2056

2014/2039

2014/2043

Ajuntament de Garriguella

Ajuntament de Girona

Ajuntament de La Pera

Objecte

Base
(1)
Subv.

%
Import
Conceptes no
(2) atorgat/base
(4)
atorgat
subvencionables
(3)
subv.

P1708100A

Carro de cures amb
calaixos i vitrina arsenal

4.846,50

1.800,00

37,14%

P1708300G

Mobiliari oficina, PC i
material sanitari no
fungible

1.562,37

1.406,13

90,00%

P1708500B

Camilla electrònica,
comandament i motor,
contenidors, holter tensió
arterial i manguitos

3.019,71

1.800,00

59,61%

P1713800I

Canon- equip multifunció
MF8280CW LASER i
destructora Fellowes
709CI

956,67

861

90,00%

1.296,74

1.167,07

90,00%

399,86

359,87

90,00%

3.576,76

1.800,00

50,32%

CIF

2014/2060

Ajuntament de La Vajol

P1701500I

Fax, llistons de fusta
(estanteries) i expositor
mural

2014/2085

Ajuntament de Llívia

P1710100G

Cadires i braços per les
cadires

2014/2042

Ajuntament de Maià de
Montcal

P1711000H

Fotocopiadora

Reparació cortines i canvi
mecanismes (677,60 €)

Vinils adhesius pels vidres
del consultori (268,38 €)
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Objecte

P1710600F

Aparell per
electrocardiogrames

855,07

769,56

90,00%

Ajuntament de Mollet de
Peralada

P1711300B

Aparell per
electrocardiogrames

855,07

769,56

90,00%

Ajuntament de Mont-ras

P1711700C

Aparell aire condicionat
Daikin ZBQ140C

4.376,62

1.800,00

41,13%

P1714000E

2 banquetes, 1 tauleta, 1
tamboret, carro per la
roba, tisores, pinces, porta
agulles, 2 cortines per a
exploració i 2 vitrines
mural

2.124,67

1.800,00

84,72%

1.893,65

1.704,28

90,00%

160,93

144,84

90,00%

Núm. exp.

Entitat

2014/2074

Ajuntament de Masarac

2014/2078

2014/2072

2014/2069

%
Import
Conceptes no
(2) atorgat/base
(4)
atorgat
subvencionables
(3)
subv.

Base
(1)
Subv.

Ajuntament de Peralada

CIF

2014/2014

Ajuntament de Pont de
Molins

P1714400G

Bancada futura 4 places
estr. fusta i braços, 4
cadires UKA amb braços
polipropilé, 2 papereres de
pedal de 40 l. polipropilé i
cartell informació
polipropilé

2014/2080

Ajuntament de Regencós

P1715300H

Cortina

Instal·lació (2.476,94 €)
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CIF

Objecte

Base
(1)
Subv.

%
Import
Conceptes no
(2) atorgat/base
(4)
atorgat
subvencionables
(3)
subv.

2.000,00

1.800,00

90,00%

Núm. exp.

Entitat

2014/2055

Ajuntament de Riells i
Viabrea

P1715500C

Material sanitari no
fungible, mobiliari i
equipament del consultori
local

2014/2057

Ajuntament de Riudaura

P1715800G

Mobiliari mostrador i lleixa,
estanteries, armari i
estanteria melamina

1.745,43

1.570,00

89,95%

1.990,00

1.791,00

90,00%

2014/2076

Ajuntament de Riumors

P1716000C

Substitució mobiliari sala
espera consultori
municipal

2014/2077

Ajuntament de Sant
Climent Sescebes

P1716700H

Aparell per
electrocardiogrames

855,07

769,56

90,00%

2014/2036

Ajuntament de Sant Jaume
de Llierca

P1717500A

Adqusició alarma control
accessos

559,5

503,55

90,00%

2014/2068

Ajuntament de Sant Pere
Pescador

P1718700F

Material sanitari no
fungible

2.949,65

1.800,00

61,02%

2014/2058

Ajuntament de Santa Pau

P1719600G

Prestatges, bucs, taula i
adaptador mostrador

2.046,67

1.800,00

87,95%

2014/1991

Ajuntament de Saus,
Camallera i Llampaies

P1719900A

Subministrament equip
d'aire condicionat

1.933,26

1.739,93

90,00%

Llicència (185,13 €) /
Instal·lació (658,24 €)

Instal·lació d'equip d'aire
condicionat (801,22 €)
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Núm. exp.

Entitat

2014/2044

Ajuntament de Vallfogona
de Ripollès

%
Import
Conceptes no
(2) atorgat/base
(4)
atorgat
subvencionables
(3)
subv.

CIF

Objecte

Base
(1)
Subv.

P1722200A

Mobiliari

1.200,00

1.080,00

90,00%

1.729,48

1.556,53

90,00%

2014/2019

Ajuntament de Ventalló

P1722400G

Alarma consultori local,
contenidor higiènic, cadira,
impressora per receptes i
comptador d'aigua

2014/2059

Ajuntament de Vidrà

P1722600B

Adquisició d'equipament
divers

1.900,00

1.710,00

90,00%

4.263,53

1.800,00

42,22%

1.640,65

1.476,56

90,00%

2014/2047

Ajuntament de Vidreres

P1722700J

Otoscopi, manguito, base
peu amb rodes, làmpara
lupa, tensiòmetre digital,
centraleta incendis
microproc., detector
càmara color i flash
nocturn, butaca
extraccions trasvas.,
contenidor i pantalla
protecció

2014/2035

Ajuntament de Vilabertran

P1722800H

Materials i treballs millora
sistema condicionament
consultori
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Núm. exp.

Entitat

CIF

%
Import
Conceptes no
(2) atorgat/base
(4)
atorgat
subvencionables
(3)
subv.

Objecte

Base
(1)
Subv.

523,45

471,11

90,00%

2014/2040

Ajuntament de Viladrau

P1723400F

Adquisició material mèdic:
medidor, fax, ventilador
fox, pulsioxímetre i
calefactor

2014/2075

Ajuntament de
Vilamacolum

P1724000C

Substitució portes interiors
despatxos metge i
infermera

1.993,00

1.793,70

90,00%

2014/2026

Ajuntament de Vilamalla

P1724100A

Impresora/fax i maletí
metge

1.527,90

1.375,11

90,00%

2014/2045

Ajuntament d'Ullastret

P1721800I

Material mèdic i mirall per
al lavabo del consultori

381,58

343,42

90,00%

Marc de la piràmide de
l'alimentació saludable
(29,16 €)
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Annex 6.2
Núm. exp. Entitat

CIF

Objecte

Motius desestimació

2014/2070 Ajuntament de Campelles

P1704100E

Diferent material

DESESTIMADA Punt 1er de la convocatòria. Activitat
fora del període subvencionable.

2014/2021 Ajuntament de Canet d'Adri

P1704400I

Material sanitari no fungible

DESESTIMADA Punt 1er de la convocatòria. Activitat
fora del període subvencionable.

2014/2005 Ajuntament de Palau-sator

P1712900H

Adquisició i instal·lació de 6
mosquiteres

DESESTIMADA Punt 4rt de les bases reguladores.
Despeses no subvencionables.
ubvencionables.

P1712700B

Adquisició de material mèdic i DESESTIMADA Punt 1er de la convocatòria. Activitat
adquisició de material ofimàtic fora del període subvencionable.

P1714300
P1714300I

Mobiliari consultori local

DESESTIMADA Punt 1er de la convocatòria. Activitat
fora del període subvencionable.

2014/2079 Ajuntament de Queralbs

P1704700B

Mobiliari sala d'espera,
mobiliari sala del doctor i
multifunció i millora equip
informàtic

DESESTIMADA
MADA Punt 1er de la convocatòria. Activitat
fora del període subvencionable.

2014/2048 Ajuntament d'Isòvol

P1709000B

Despeses bàsiques i
addicionals manteniment
consultori

DESESTIMADA Punt 4rt de les bases reguladores.
Despeses no subvencionables.

2014/2092

Ajuntament de Palausaverdera

2014/2032 Ajuntament de Planoles
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Annex 7.1
COMARCA DE L’ALT EMPORDÀ

Núm. exp.

Ajuntament / Entitat

NIF

Objecte

2014/2063

Consell Comarcal de l’Alt
Empordà

P6700008C

Oficis per a la comunitat:
noves oportunitats per sortir
de la crisi

2014/2096

Ajuntament de Figueres

P1707200J

Figueres Forma’t

Base
(1)
subvencionable

Import
(2)
atorgat

% import
atorgat / base
(3)
subv.

62.865,00 €

62.865,00 €

100,00%

31.435,00 €

31.435,00 €

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
(4)
subvencionables

Annex 7.2
COMARCA DEL BAIX EMPORDÀ

Núm. exp.

Ajuntament / Entitat

NIF

2014/2091

Consell Comarcal del
Baix Empordà

P6700009A

Objecte
Crisàlide. Inserció laboral de
persones aturades en l’àmbit
de l’agroalimentària

Base
(1)
subvencionable

Import
(2)
atorgat

% import
atorgat / base
(3)
subv.

79.475,59 €

79.475,59 €

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
ubvenció 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
(4)
subvencionables

Annex 7.3
COMARCA DE LA CERDANYA

Núm. exp.

Ajuntament / Entitat

NIF

2014/2065

Ajuntament de Puigcerdà

P1715000D

2014//2094

Consell Comarcal de la
Cerdanya

P1700016G

Base
(1)
subvencionable

Import
(2)
atorgat

% import
atorgat / base
(3)
subv.

Programa d’inserció laboral
de les persones aturades i
persones majors de 30 anys

18.600,00 €

9.371,19 €

50,38%

La inserció laboral davant
l’empobriment

21.145,78 €

9.371,18 €

44,32 %

Objecte

(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
(4)
subvencionables

Annex 7.4
COMARCA DE LA GARROTXA

Núm. exp.

Ajuntament / Entitat

2014/2095

Ajuntament d’Olot

NIF
P1712100E

Objecte
Projecte Activa’t en positiu

Base
(1)
subvencionable

Import
(2)
atorgat

40.521,96

40.521,96

% import
atorgat / base
(3)
subv.
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
(4)
subvencionables

Annex 7.5
COMARCA DEL GIRONÈS

Núm. exp.

Ajuntament / Entitat

NIF

2014/2066

Consorci de Benestar
Social Gironès-Salt

Q1700548I

2014/2064

Ajuntament de Girona

P1708500B

Base
(1)
subvencionable

Import
(2)
atorgat

% import
atorgat / base
(3)
subv.

Espai laboral del Gironès

59.206,95 €

47.971,51 €

81,02 %

Girona actua, Pla de
mesures ocupacionals de la
ciutat de Girona

60.000,00 €

54.381,00 €

91,64 %

Objecte

(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
ables segons el projecte aprovat de “Salut i Crisi”; no s’han d’incloure en la justificació
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Conceptes no
(4)
subvencionables

Annex 7.6
COMARCA DEL PLA DE L’ESTANY

Núm. exp.

Ajuntament / Entitat

2014/2090

Consell Comarcal del Pla
de l’Estany

2014/2090

Consell Comarcal del Pla
de l’Estany

Base
(1)
subvencionable

Import
(2)
atorgat

% import
atorgat / base
(3)
subv.

P6700010I

Suport a l’ocupació de
persones vulnerables del Pla
de l’Estany (Despeses
corrents)

32.885,52 €

29.056,71 €

88,36 %

P6700010I

Suport a l’ocupació de
persones vulnerables del Pla
de l’Estany (Despeses
inversió)

1.300,00 €

1.261,00 €

97,00 %

NIF

Objecte

(1) Import que cal justificar per a l’obtenció del total
al 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’inclour
d’incloure en la justificació
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Conceptes no
(4)
subvencionables

Annex 7.7
COMARCA DEL RIPOLLÈS

Núm. exp.

2014/2062

Ajuntament / Entitat

Consorci de Benestar
Social del Ripollès

NIF

Q1700626C

Objecte
Projecte Salut i crisi al
Ripollès: actuacions
destinades a l’ocupació de
persones i/o famílies del
Ripollès

Base
(1)
subvencionable

Import
(2)
atorgat

% import
atorgat / base
(3)
subv.

29.173,17 €

29.173,17 €

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
(4)
subvencionables

Annex 7.8
COMARCA DE LA SELVA

Base
(1)
subvencionable

Import
(2)
atorgat

Blanes: treball i salut

24.000,00 €

23.885,00 €

% import
atorgat / base
(3)
subv.
99,52%

P1710200E

Boscos

25.345,00 €

24.573,00 €

96’95%

Q1700594C

Projecte d’ocupació per a
persones aturades de llarga
durada en risc d’exclusió
social

56.042,00 €

56.042,00 €

100,00%

Núm. exp.

Ajuntament / Entitat

NIF

2014/2067

Ajuntament de Blanes

P1702600F

2014/2089

Ajuntament de Lloret de
Mar

2014/2093

Consorci de Benestar
Social de la Selva

Objecte

(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
(4)
subvencionables

Annex 8.1
Convocatòria de subvencions per al finançament de despeses d’inversió als consultoris
locals de la demarcació de Girona
1. Objecte
Regular, d’acord amb les bases específiques publicades al Butlletí Oficial de la Província de
Girona número 200, de 20 d’octubre de 2014, les subvencions que concedeix l’Organisme
Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut,
Dipsalut, als Ajuntaments de
la demarcació de Girona, en règim de concurrència no competitiva, per finançar despeses
d’adquisició de material sanitari no fungible, mobiliari i equipaments del consultori local durant
el període comprès entre l’1 d’octubre de 2014 i el 15 de març de 2015. Seran
subvencionables les despeses següents:
-

Despeses d’adquisició de material sanitari no fungible, mobiliari i equipaments del
consultori local.

En cap cas s’entendran com a subvencionables les despeses derivades d’obres de
rehabilitació
ehabilitació i condicionament del consultori local, així com les despeses de qualsevol tipus de
personal que hi pogués estar adscrit o les derivades de la compra de qualsevol tipus de
material fungible.
Queden expressament excloses les despeses derivades de l’adquisició de qualsevol tipus de
desfibril·lador i/o els seus recanvis.
2. Crèdits pressupostaris
L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de 130.000,00
13
€.
Les subvencions aniran a càrrec a l’aplicació pressupostària 2/313/76203 Programa inversió
consultoris locals del pressupost d’enguany.
3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’aquesta
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el dia 16 de març de 2015.
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer al Registre General de Dipsalut (Parc Científic i
Tecnològic de la Universitat de Girona
Gi
- Edifici Jaume Casademont - C/ Pic de Peguera, 15 17003 de Girona), al registre electrònic de la seu electrónica de Dipsalut
(www.seu.cat/dipsalut)) o per qualsevol 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 al web corporatiu de Dipsalut
(www.dipsalut.cat).
Amb la presentació de la sol·licitud, l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes
necessàries a efecte de comprovar que el beneficiari es troba al corrent de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social d’acord amb l’article 22.4 del Reglament de subvencions
(RD 887/2006). Si el sol·licitant denega expressament aquesta autorització, haurà de presentar
els certificats d’acreditació de les administracions corresponents juntament amb la sol·licitud.
L’esmena de defectes en la sol·licitud
sol·licitud o l’aportació de la documentació requerida s’han de
realitzar, després del requeriment i amb l’advertència de desestiment, en el termini màxim de
10 dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o s’ha
aportat la documentació
ntació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud,
amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a l’article 42 de la Llei
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30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment
pro
administratiu comú, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
Si l’últim dia de la presentació de la documentació complementària o d’esmena de defectes
coincideix en dissabte, el termini finalitzarà el primer dia hàbil següent.
4. Termini de resolució i notificació
Les resolucions es dictaran i es notificaran als interessats en el termini màxim de sis mesos, a
comptar des de la data d’inici de presentació de sol·licituds que s’estableixi en la convocatòria
per a cada procediment. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la
resolució, els sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci
administratiu.
La resolució serà comunicada als beneficiaris a través del tauler electrònic (e-Tauler)
(e
ubicat a
la seu electrònica de Dipsalut (www.dipsalut.cat)
(
) en el termini màxim de deu dies a comptar
des de la data d’adopció de l’acord de resolució, segons l’article 59.6.b de la Llei 30/1992 de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
5. Import de la subvenció
La quantia de les subvencions es determinarà com a percentatge de la despesa
subvencionable.
D’acord amb el pressupost presentat i la dotació
dotació establerta en la convocatòria, l’import de la
subvenció que es concedeix és de màxim el 90,00% de la despesa subvencionable, i fins a un
màxim de 1.800,00 euros per Ajuntament.
Si després d’aplicar tots aquests criteris l’import total a atorgar superés el crèdit pressupostari
previst en la convocatòria, l’òrgan responsable de la resolució del procediment procedirà al
prorrateig de l’import global màxim entre tots els beneficiaris de la subvenció, per tal de poder
atendre el màxim nombre de sol·licituds possibles,
possibles, de manera que es concedirà definitivament
l’import atorgat.
6. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu
Administratiu de Girona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de
forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el vicepresident primer de
Dipsalut, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent de la seva notificació.
7. Publicitat
La convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler electrònic (e(e
Tauler) de la seu electrònica de Dipsalut (www.dipsalut.cat).
(
8. Termini de justificació dels ajuts concedits
El termini per justificar les despeses objecte dels ajuts econòmics d’aquesta convocatòria
finalitzarà el 10 de setembre de 2015.
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Annex 9.1
Convocatòria del programa de suport econòmic pel finançament
finançament de l’assessorament i
suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut per l’any 2015

1. Objecte
Regular, d’acord amb les bases específiques publicades al Butlletí Oficial de la Província de
Girona número 22, de 3 de febrer de 2014, les subvencions
subvencions que concedeix l’Organisme
Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, als ajuntaments de
la demarcació de Girona per finançar les actuacions en relació amb les competències que la
normativa atribueix els ajuntaments en matèria de protecció de la salut pública.
Les actuacions s’han d’haver realitzat dins el termini següent: de l’1 de desembre de 2014 al
30 de novembre de 2015.
2. Crèdits pressupostaris
L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de tres-cents
tres cents cinquanta mil euros
(350.000,00 €). L’autorització d’aquesta despesa resta sotmesa a la condició suspensiva de
l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient en el pressupost de l’exercici 2015. Els
ajuts econòmics aniran a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents:
següents:

3. Programa de foment municipal
4. Programa d’inversió municipal

Aplicació
pressupostària
5/3110/46207
5/3110/76207

Import (€)
(
10.000,00
340.000,00

3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds comença el dia
dia 13 de gener de 2015 i finalitzarà el
26 de novembre 2015.
Per tramitar la sol·licitud cal accedir a la Seu electrònica de Dipsalut
(https://www.seu.cat/dipsalut)
https://www.seu.cat/dipsalut).. Un cop omplerta la sol·licitud caldrà presentar-la
presentar
per registre
electrònic o bé al Registre General de Dipsalut (Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de
Girona - Edifici Jaume Casademont - C/ Pic de Peguera, 15 - 17003 de Girona), o per
qualsevol 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.
Amb la presentació de la sol·licitud, l’interessat autoritza a Dipsalut a efectuar les consultes
necessàries a efecte de comprovar que el beneficiari es trobi al corrent de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social d’acord amb l’article 22.4 del Reglament de subvencions
(RD 887/2006).
06). Si el sol·licitant denega expressament aquesta autorització, haurà de presentar
els certificats d’acreditació de les administracions corresponents juntament amb la sol·licitud.
L´esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació requerida
r
s’ha de
realitzar, després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de
10 dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o s’ha
aportat la documentació preceptiva, s’entén que l’interessat
l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud,
amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a l’article 42 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment
administratiu comú, i s’arxivaran
s’arxi
les actuacions sense cap tràmit ulterior.
Si l’últim dia de la presentació de la documentació complementària o d’esmena de defectes
coincideix en dissabte, el termini finalitzarà el primer dia hàbil següent.
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4. Termini de resolució i notificació
Less resolucions es dictaran a mesura que es vagin presentant les sol·licituds i es notificaran
als interessats en el termini màxim de tres mesos, a comptar a partir de la data de presentació
de la sol·licitud. Quan el crèdit disponible sigui igual o inferior al 20,00% dels pressupostos
consignats en el procediment de concessió de subvencions es resoldrà basant-se
basant
en l’ordre
d’entrada de les sol·licituds, i per tant, donant preferència a la presentada amb anterioritat.
Un cop transcorregut aquest termini sense
sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants
poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. La resolució serà
comunicada als beneficiaris en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data
d’adopció de la resolució
ció d’acord amb l’article 59.6.b de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
5. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta
aquesta es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de
forma potestativa, es pot interposar recurs de
de reposició davant el vicepresident primer de
Dipsalut, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent de la seva notificació.
6. Publicitat
La convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler electrònic
de Dipsalut (e-tauler).
7. Termini de justificació dels ajuts concedits
El termini per justificar les despeses objecte dels ajuts econòmics d’aquesta convocatòria es
concretarà en cadascuna de les resolucions.
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Annex 14.1
JB/mp
Núm. exp.: 2014/2128 Polítiques i Promoció de la Salut
Conveni col·laboració subvenció aportació aliments Centres Distribució Aliments LE 2014/131
Girona. Caritas Diocesana de Girona.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPSALUT I CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA
PER A L’APORTACIÓ D’ALIMENTS DESTINATS
DESTINATS ALS CENTRES DE DISTRIBUCIÓ
D’ALIMENTS
INTERVENEN
Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona,
Girona en endavant
D’una part, l’Organisme
Dipsalut, amb CIF núm.. Q1700565C, representat pel seu vicepresident primer, senyor Josep
M. Corominas i Barnadas,
s, en virtut de les facultats que li atorga l’acord de Consell Rector de
23 de setembre de 2011 i assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
D’altra part, Càritas Diocesana de Girona,
Girona amb CIF núm. R1700016G, representada pel
senyor
yor Ramon Barnera i Vila, en virtut de l’acord de 14 de març de 2012 i amb domicili a la
Pujada de la Mercè número 8 de Girona.
MANIFESTEN
I.

Que Càritas Diocesana de Girona és una entitat sense ànim de lucre que té com a
objectiu el desenvolupament integral
integral de la dignitat humana en totes les persones que
es troben en situació de precarietat.

II.

Que Dipsalut és un organisme autònom de caràcter administratiu creat per la Diputació
de Girona, amb la finalitat de prestar serveis de salut pública a la demarcació de
Girona i que, entre les seves competències, comprèn la promoció i protecció de la
salut de la ciutadania a través de diverses accions. Mitjançant la línia “Reducció de
desigualtats”, pretén donar resposta als impactes en la salut de les persones que es
deriven de la profunda crisi econòmica actual, com és mantenir una alimentació
saludable i equilibrada.

III.

Que l’objecte d’aquest conveni és subvencionar en espècie, mitjançant l’aportació per
part de Dipsalut d’aliments bàsics, per tal de cobrir les necessitats
necessitats dels Centres de
Distribució d’Aliments de la demarcació de Girona, coordinats per Càritas, a fi i efecte
de garantir a les famílies amb necessitats una alimentació saludable i equilibrada, així
com lluitar contra la desnutrició.

IV.

Que l’apartat segon de la Disposició addicional cinquena de la Llei 38/2003, de 17 de
desembre, general de subvencions, inclou en el seu àmbit d’aplicació les ajudes en
espècie consistents en el lliurement de béns, drets o serveis l’adquisició dels quals es
realitzi amb la finalitat
inalitat exclusiva d’entregar-los
d’entregar los a un tercer. En tot cas, l’adquisició
d’aquests béns se sotmetrà a la normativa sobre contractació de les Administracions
públiques.
D’acord amb l’article 3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei General de Subvencions, les ajudes en espècie estan subjectes a
la Llei general de subvencions i al seu reglament, amb les peculiaritats que comporta
l’especial naturalesa del seu objecte.
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V.

Que l’article 240 del Decret legislatiu 2/2003,
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que els ens locals
poden atorgar subvencions i ajuts de contingut econòmic o d’una altra naturalesa a
favor d’entitats públiques o privades i de
de particulars que fan activitats que
complementen o supleixen les competències locals.
I, l’article 120 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals classifica les subvencions en dues
modalitats:
alitats: pròpies o impròpies. La subvenció pròpia suposa una distribució efectiva,
dinerària o en espècie, avaluable econòmicament.

VI.

Quant a la competència, l’article 122.2 del Decret 179/1995 determina que els
organismes autònoms locals poden atorgar subvencions
subvencions quan així s’hagi previst en els
seus estatuts o en el reglament del servei que gestionen. Altrament és necessari que
ho autoritzi l’ens que els ha instituït. En aquest mateix sentit es pronuncia l’article 1.2
de l’Ordenança general de subvencions de
de la Diputació de Girona a l’establir que els
organismes autònoms dependents de la Diputació poden atorgar subvencions quan
s’hagi previst d’aquesta manera en els seus estatuts; altrament, cal que ho autoritzi la
Diputació.
L’article 4.3 dels Estatuts de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de
Girona (Dipsalut) preveu que per a l’exercici de les seves competències, Dipsalut
podrà atorgar subvencions.

En virtut de tot això, formalitzen aquest Conveni amb subjecció als següents:
PACTES
Primer. Aquest conveni té per objecte regular l’aportació d’aliments bàsics per part de
Dipsalut a favor de Càritas Diocesana de Girona, per tal de cobrir les necessitats urgents
d’aliments rics en proteïnes dels Centres de Distribució d’Aliments de la demarcació
dema
de Girona,
a fi i efecte de garantir a les famílies amb necessitats una alimentació saludable i equilibrada,
així com lluitar contra la desnutrició.
Segon. Dipsalut es compromet a lliurar a títol gratuït els següents aliments bàsics: patates, oli
de
e girasol, tonyina en conserva i sardina en conserva amb oli de girasol, valorats, com a
màxim, com segueix, per tal d’acomplir amb els objectius del present conveni:
Patates
Oli de girasol
Sardina en conserva amb oli de girasol
Tonyina en conserva amb oli de girasol
Import total

13.348,40 €
19.795,00 €
19.791,00 €
19.776,00 €
72.711,35 €

Tals lliuraments s’efectuaran entre el 2 d’octubre de 2014 i el 30 de juny de 2015, als diferents
centres de distribució d’aliments (CDA) de Càritas de la demarcació
demarcació de Girona, ubicats a:
CDA

Adreça

Banyoles - Pla de l'Estany

Ronda Monestir s/n Cantonada c/Jaume Butinyà

17820 Banyoles

Figueres – Alt Empordà

Clerch i Nicolau, 5

17600 Figueres
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Girona

Ronda Pedret, 2

17006 Girona

Lloret de Mar

Lope Mateo, 24

17310 Lloret

Olot - Garrotxa

Cra. Girona, 31

17800 Olot

Palafrugell

Cases noves, 74

17200 Palafrugell

Roses

Dr. Flèming, 32

17480 Roses

Salt

Esteve Vila, 16

17190 Salt

Torroella de Montgrí

Sant Antoni, 2

17257 Torroella de Montgrí

I, els percentatges de repartiment d’aliments a cada centre de distribució d’aliments, que
s’efectuaran durant la vigència del present conveni, són els següents:
CDA

Percentatge

Banyoles - Pla de l'Estany

5%

Figueres - Alt Empordà

20 %

Girona

25 %

Lloret de Mar

5%

Olot - Garrotxa

10 %

Palafrugell

5%

Roses

5%

Salt

20 %

Torroella de Montgrí

5%

Tercer. Condicionar l’atorgament de la subvenció al compliment per part del beneficiari de
l’obligació d’acreditar que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries
tributàrie i front a la
Seguretat Social.
Per complir amb aquesta obligació, l’article 18 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona determina que el peticionari de la subvenció pot autoritzar expressament a
Dipsalut perque pugui obtenir dades de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i de
la Tresoreria de la Seguretat Social relatives al compliment de les seves obligacions amb
aquests dos organismes. De no autoritzar-se
autoritzar se expressament, l’acreditació del compliment
d’obligacions tributàries
tàries i amb la Seguretat Social s’ha d’efectuar mitjançant la presentació
d’una declaració responsable quan les subvencions estan destinades a finançar projectes o
programes d’acció social que es concedeixin a entitats sense finalitats lucratives.
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Amb la signatura del present conveni, Càritas Diocesana de Girona autoritza a Dipsalut a
obtenir dades de l’AEAT i de la Tresoreria de la Seguretat Social relatives al compliment de les
seves obligacions amb aquests dos organimes.
Quart. Condicionar el lliurament
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
segons model disponible al web
corporatiu de Dipsalut- que, atesa la naturalesa de subvenció en espècie, ha de contenir:
a) Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la
concessió de la subvenció, indicant les activitats realitzades i els resultats obtinguts, i
b) Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin
subvencionadora amb indicació de l’import i la seva procedència.

finançat

l’activitat

El citat compte justificatiu simplificat s’haurà de presentar abans d’exhaurir-se
d’exhaurir
el termini de
vigència del present
esent conveni, establert al pacte vuitè.
Cinquè. En tot acte de publicitat, informació o difusió en general de Càritas Diocesana de
Girona relatius amb l’objecte d’aquest Conveni, es farà constar la col·laboració de Dipsalut
amb l’anagrama corresponent, com
com a membre col·laborador en el finançament de les
actuacions.
Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest Conveni es convidarà
un representant de Dipsalut. Així mateix, Càritas Diocesana de Girona s’haurà de coordinar
amb Dipsalut per realitzar qualsevol acció de caràcter protocol·lari.
En relació amb la
a difusió d’aquesta col·laboració a través de les xarxes socials que tot seguit
es detallen, només es podrà fer efectiva un cop signat aquest conveni i correspondrà a
Dipsalut,
salut, amb menció a Càritas, la primera publicació, que caldrà que Càritas comparteixi en
cas que tingui perfil a la plataforma social on es comuniqui.
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Slideshare
Pinterest

https://www.facebook.com/Dipsalut.ddgi
https://twitter.com/dipsalut
http://instagram.com/dipsalut
https://www.youtube.com/user/CanalDipsalut
http://www.slideshare.net/Dipsalut
http://www.pinterest.com/dipsalut/

Així mateix, en
n qualsevol comunicació que Càritas faci en qualsevol de les plataformes
plataform socials
i en relació amb l’objecte d’aquest conveni, mencionarà Dipsalut.
Sisè. Dipsalut es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi convenients,
l’acompliment de l’establert en aquest conveni, ja que la subvenció des del seu inici té la
consideració de finalista.
Setè. La vigència d’aquest Conveni s’estén des de la data de la seva formalització, fins a 30 de
juny de 2015, sense perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts nascudes
en aplicació de les previsions d’aquest.
d’a
Vuitè. No obstant el previst anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la vigència
d’aquest Conveni: a) l’acord mutu de les institucions signants, b) la impossibilitat sobrevinguda,
legal o material, de l’execució de les accions que en constitueixen
constitueixen l’objecte, c) l’incompliment
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greu o manifest de les seves clàusules per alguna de les parts signants, i d) per qualsevol altra
causa admissible en dret.
Novè. Els signants d’aquest Conveni són responsables del compliment de la normativa
reguladora
ra de protecció de dades de caràcter personal que caldrà utilitzar en el
desenvolupament de les activitats a les quals es comprometen i, especialment, de la utilització
de les dades personals per tercers de forma no autoritzada.
Desè. Aquest Conveni té naturalesa
naturalesa administrativa i es regirà per allò establert a la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el reglament que la desenvolupa
aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol i, l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de
e Girona (BOP núm. 44 de 2 de març de 2012).
Els dubtes que es puguin plantejar sobre la seva interpretació es resoldran de mutu acord
entre les parts. No obstant això, en cas de persistència del desacord correspondrà a la
jurisdicció contenciosa administrativa
administrativa resoldre les qüestions litigioses que puguin sorgir de la
seva interpretació i compliment.
I en prova de conformitat, les parts signen per duplicat, aquest Conveni en els llocs i les dates
que s’assenyalen.
Girona, _______________________

Girona, _________________________

Per Dipsalut

Per Càritas Diocesana de Girona

Josep M. Corominas i Barnadas
Vicepresident 1r, p.d.

Ramon Barnera i Vila
Director

Jordi Batllori i Nouvilas
Secretari
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Annex 19.1
JB/mp
Exp.núm.: 2014/2129 Gestió Administrativa
Administ
i Econòmica
Conveni entre Dipsalut i Fundació Parc Científic i Tecnològic de la UdG pel finançament despeses comunitàries de la
seu de Dipsalut a l’edifici Jaume Casademont. LE 2014/132. La Creueta. Parc Científic i Tecnològic de la UdG.

CONVENI ENTRE
NTRE L’ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE
GIRONA (DIPSALUT) I LA FUNDACIÓ DEL PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE LA
UNIVERSITAT DE GIRONA RELATIU AL FINANÇAMENT
DE LES DESPESES
COMUNITÀRIES DE LA SEU DE DIPSALUT A L’EDIFICI JAUME CASADEMONT
Girona, 3 de desembre de 2014
Reunits
El senyor Josep Maria Corominas i Barnadas, Vicepresident primer de l’Organisme Autònom
de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), actuant en nom i representació
d’aquesta institució, d'acord amb la delegació
delegació efectuada per Resolució de la Presidència de la
Diputació de Girona, per Decret de 7 de febrer de 2013, i assistit pel secretari de Dipsalut, Sr.
Jordi Batllori i Nouvilas.
La senyora Anna Albar i Perxés, Directora General, actuant en nom i representació
repre
de la
Fundació del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, de conformitat amb l’acord
del Patronat del Parc en sessió ordinària de 23 de juny de 2014.
Totes les parts intervenen en virtut dels seus respectius càrrecs i en l’exercici
l’exerc de les facultats
que tenen conferides per poder convenir i obligar-se
obligar se en nom de les organitzacions que
representen i en virtut del nomenament exprés.
EXPOSEN
Primer. La Fundació del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona (en endavant,
endavan
PCiT) té per objecte fomentar la recerca, tant bàsica com aplicada, i potenciar la transferència
de coneixements tecnològics, la innovació i la prestació de serveis científics i tecnològics a
institucions i empreses públiques i privades, especialment les
les de l’àmbit de les comarques
gironines.
Segon. L’activitat de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (en
endavant, Dipsalut) té per objectiu l’assistència i cooperació als municipis de la demarcació de
Girona en les seves competències
competències relatives a salut pública, tant des de la protecció de la salut
com des de la promoció de la salut.
Tercer. En data 1 de juliol de 2008, per escriptura pública atorgada davant el Notari de Girona
Sr. José Maria Estropà Torres, la Fundació del Parc Científic
Científic i Tecnològic de la Universitat de
Girona va realitzar una CESSIÓ GRATUÏTA DE DRET D’ÚS en favor de la Diputació de
2
Girona de diversos espais de l’edifici Jaume Casademont, de superfície útil total 971,70 m i de
2
superfície construïda total 1.043,00
1.043,0 m .
En els plànols adjunts a l’annex d’aquest conveni es poden observar les distribucions dels
espais, el resum de superfícies del qual s’indica a continuació:
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Superfícies útils
Zona
Planta Baixa. Nivell inferior. Cota +83,3 m

Planta Baixa. Nivell superior. Cota +85,1 m

Planta Primera. Nivell inferior. Cota +86,9 m

Planta Primera. Nivell superior. Cota +88,7
+8
m

Planta Segona. Nivell inferior. Cota +90,5 m

Planta Segona. Nivell superior. Cota +92,3 m
Superfície útil total
Superfície construïda
nstruïda total

2

Sala 1
Passadís
Serveis
Sala 2
Passadís
Escala
Sala 3
Passadís
Serveis
Sala 4
Passadís
Escala
Sala 5
Passadís
Serveis
Passadís
Escala

Superfícies (m )
205,60
10,00
9,40
104,50
25,10
8,90
205,50
11,00
9,40
105,40
25,00
8,90
205,50
10,00
9,40
9,20
8,90
2
971,70 m
1.043,00 m

2

Segons el pacte primer i segon de la citada escriptura, la cessió gratuïta de dret d’ús sobre les
zones indicades de l’edifici Jaume Casademont està sotmesa a les següents condicions:
1.- El dret d’ús s’atorga per un termini de SETANTA-DOS
DOS (72) ANYS, a comptar des de la data
de la present escriptura.
2.- Es determinen com a causes d’extinció d’aquest dret d’ús: el decurs del termini fixat i la
renúncia del dret d’ús cedit abans del decurs del termini fixat.
3.- A l’extinció del dret d’ús per qualssevol de les causes esmentades, el dret d’ús, amb totes
les seves obres i millores, revertirà a la Universitat de Girona.Girona.

Quart. La Diputació de Girona, per resolució del seu President, de data 21 de juliol de 2010, va
adscriure els
ls espais descrits a l’expositiu tercer, -que
que constitueixen el bé núm. 4.927 de
l’inventari de la Diputació-,
Diputació , a l’organisme autònom Dipsalut, per tal que l’utilitzi com a seu
administrativa i, en general, per al compliment de les seves finalitats estatutàries.
estatutàr
L’adscripció
comporta l’obligació de Dipsalut de conservar i mantenir el bé, i la Diputació podrà deixar-la
deixar
sense efecte en qualsevol moment.

Cinquè. El dia 17 d’octubre de 2012 la seu de Dipsalut s’ubica definitivament als espais
privatius descrits a l’expositiu tercer de l’edifici Jaume Casademont del Parc Científic i
Tecnològic, al c/ Pic de Peguera, número 15 de Girona.
Dipsalut fa ús i gaudi dels elements comuns del Parc Científic i Tecnològic, com són els
jardins, els aparcaments, els vestíbuls,
vestíbuls, les escales i els ascensors, les antenes, les
estructures, les façanes, les cobertes i, en general, les instal·lacions i els serveis situats parets
enfora dels espais privatius que es destinen a l’ús comunitari o a facilitar l’ús i el gaudi dels dits
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espais
pais privatius. És per això que,
que es considera convenient que Dipsalut contribueixi al
pagament de les despeses comunitàries en proporció a llur quota de participació.
Que, atès l’interès expressat, ambdues parts, de comú acord, formalitzen el present conveni,
conv
que es regeix per les següents:
CLÀUSULES:
Primera. Objecte del conveni
L’objecte del present conveni és establir les condicions i pactes entre el PCiT i Dipsalut
respecte de la contribució econòmica de Dipsalut per sufragar les despeses comunes del
de parc
en proporció a llur quota de participació.
Segona. Quota de participació
La quota de participació de Dipsalut per sufragar les despeses comunitàries es calcula tenint
en compte els metres quadrats que Dipsalut ocupa, com a espai privatiu, de l’edifici
l’ed
Jaume
2
2
Casademont (971,70 m de superfície útil i 1.043,00 m de superfície construïda) en relació
2
amb la superfície total del conjunt edificatori del Parc Científic i Tecnològic (35.000 m ), llevat
aquelles que han pogut ser atribuïdes directament.
directament. En conseqüència, la quota de participació
que correspon a Dipsalut és de 2,86%, la qual s’aplicarà a cada partida de despesa
comunitària del PCiT.
Tercera. Catàleg de despeses comunes
A títol merament enunciatiu, les despeses comunes del Parc són les que
que tot seguit es detallen:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Enllumenat exterior.
Jardineria i rec exterior.
Aparcament exterior.
Manteniment i neteja de vials.
Gestió de residus.
Personal de seguretat del Parc, que inclou:
- Seguretat exterior dels edificis.
- Control
ol de vídeo vigilància a les entrades de l’edifici
- Control accés a la porta exclusiva de Dipsalut (Porta D)
- Seguretat fora de l’ horari d’oficina i caps de setmana.
g) Wifi.
h) Assegurança del continent.
i) Gestió del subministrament
subministrament de l’aigua dels seus espais (com piques i lavabos).
j) Gestió del subministrament de l’electricitat de l’enllumenat de l’escala D, dels lavabos i
de l’ascensor.
k) Manteniment de l’ascensor de l’escala D.
Quarta. Import i forma de pagament
L'import de les
es despeses comunitàries imputables a Dipsalut, tenint en compte la seva quota
de participació especificada a la clàusula segona, serà de SIS-CENTS
SIS CENTS NORANTA-SIS
NORANTA
EUROS
AMB TRES CÈNTIMS (696,03 €) MENSUALS, que es detallen com segueix:
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DESPESA DIRECTA DESPESA INDIRECTA TOTAL COST COEFICIENT
Jardineria, rec exterior.

980,35 €

34.312,20 €

2,86%

Enllumenat exterior.

897,37 €

31.407,99 €

2,86%

Aparcament exterior.

636,95 €

22.293,40 €

2,86%

Manteniment i neteja vials.

-

Gestió Residus.
Personal de Seguretat del Parc

€

-

€

2,86%

981,94 €

34.367,84 €

2,86%

2.856,69 €

99.984,31 €

2,86%

Manteniment d’obra civil.

-

€

-

€

2,86%

Wifi.

-

€

-

€

2,86%

36.269,36 €

2,86%

Assegurança del continent.

1.036,27 €

Gestió del subministrament de l’aigua dels seus
espais
i lavabos).
Gestió (piques
del subministrament
de l’electricitat de

-

€

-

€

2,86%

l’enllumenat de l’escala D, dels lavabos i ascensor.

-

€

-

€

2,86%

962,74 €

-

€

962,74 €

TOTAL

962,74 €

7.389,57 €

TOTAL ANUAL

8.352,31 €

TOTAL MENSUAL

696,03 €

Manteniment de l’ascensor de l’escala D.

El pagament de la quota s’efectuarà anualment a període vençut amb la deguda presentació
per part del Parc Científic i Tecnològic de la UdG de la liquidació de les despeses generades.
La liquidació es presentarà
presentarà abans del 16 de febrer de l’anualitat següent. El pagament
s’efectuarà d’acord amb els imports que es detallen a continuació:
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Exercici
2014
2015
2016
2017

Import
16.704,72
8.352,36
8.352,36
8.352,36

Atès que aquest Conveni comporta despeses de caràcter
caràcter plurianual, la seva autorització o
realització es subordina al crèdit que per a cada exercici s’autoritzin en els respectius
pressupostos.
La contribució econòmica de Dipsalut per sufragar les despeses comunitàries del Parc Científic
i Tecnològic es meritaran des de l’1 de gener de 2013. En aquest sentit, abans del 16 de febrer
de 2015, el Parc Científic i Tecnològic de la UdG, haurà tingut que presentar la liquidació
corresponent a les despeses generades durant l’exercici 2013 i 2014.
evisió de preus de les despeses generals.
Cinquena. Revisió
Els imports indicats a la clàusula tercera són objecte de revisió a l’1 de gener de cada any
natural, i es pren com a base de revisió les satisfetes en el període anterior. A tals efectes,
caldrà que presentin el quadre de despeses detallat.
Tanmateix, s’estableix com a import màxim a pagar per la quota mensual la quantia de 750,00
euros. Només es podrà superar aquest import si es justifica degudament i previ consentiment
exprés i per escrit de Dipsalut.
Sisena. Entrada en vigor i vigència del conveni.
Aquest conveni tindrà una durada de quatre anys corresponent a les anualitat 2014, 2015,
2016 i 2017, llevat que qualsevol de les dues parts procedeixi a la denúncia per escrit del
mateix amb un preavís de TRES MESOS
MESOS a la data de finalització del conveni.
Setena.. Resolució del conveni
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
a) Per l’expiració del seu termini.
b) Per avinença de les parts signatàries.
c) Per la modificació de les circumstàncies que el van motivar
d) Per l’incompliment total o parcial dels pactes subscrits si hi ha denúncia del conveni.
La denúncia s’ha de fer per escrit, amb una antelació mínima de tres mesos a la data
en què es pretengui que tingui eficàcia.
e) L’incompliment de les disposicions
disposicions legals d’aplicació, i en especial, la manca del nivell
de qualitat del servei que ha servit de base per establir-lo.
establir
f) Perque Dipsalut abandona les instal·lacions de l’Edifici Jaume Casademont.
Vuitena.. Comissió de seguiment
Per assegurar la coordinació
ció de les actuacions previstes en el present conveni, es podrà constituir
una Comissió de Seguiment integrada paritàriament per representants de cadascuna de les parts.
Novena.. Naturalesa jurídica del conveni
El present conveni té caràcter administratiu i obliga les parts signatàries de conformitat amb les
previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les normes comunes de la
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Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu
ministratiu comú, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, i per la resta de la normativa que sigui materialment
aplicable a l’objecte del conveni.
Desena.. Interpretació i jurisdicció competent
Les discrepàncies que puguin sorgir de la interpretació i execució del conveni seran resoltes
per mutu acord de les parts i, si això no fos possible, se substanciaran davant dels jutjats i
tribunals contenciosos administratius de Girona. De manera
manera que les parts renuncien
expressament al seu fur i domicili si fossin uns altres.
Onzena. Notificacions
Totes les notificacions o requeriments que les parts es facin en relació amb l'execució i
compliment del present conveni s'entén que han estat correctament
correctament fetes quan s'hagin fet per
escrit a les persones i s’hagin enviat als domicilis que s'expressen a continuació:
Per el PCiT:
Parc Científic i Tecnològic UdG
Edifici Jaume Casademont
C/ Pic de Peguera, 15
17003 Girona (Girona)

Per Dipsalut:
Dipsalut
Edifici Jaume Casademont
C/ Pic de Peguera, 15
17003 Girona (Girona)

I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per exemplar
duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data que s’indica en l'encapçalament, i s’obliguen
s’
a
complir-lo bé i fidelment.
Dipsalut,

Parc Científic i Tecnològic UdG,

El vicepresident 1r,p.d.

Directora general

Josep M.Corominas i Barnadas

Sra. Anna Albar i Perxés

El secretari
Jordi Batllori i Nouvilas
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