Secretaria
JB/tf
Exp. num. 2015/1499

Acta de la reunió del Consell Rector de Dipsalut del 16 de juny de 2015 (LE
2015/103).
). Girona. Membres del Consell Rector.
Núm. sessió: 2015/07
Caràcter:
Ordinària
Data:
16 de juny de 2015
Horari:
De les 16:35
16
a les 16:55 hores
Lloc:
Saló de Comissions de la Diputació de Girona
Hi assisteixen:
•

President:
Joan Giraut i Cot

•

Vicepresident primer:
Josep Maria Corominas i Barnadas

•

Vicepresident segon:
Josep Marigó i Costa

•

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

•

Gerent:
Jordi Brunet i Badosa

•

Secretari:
Jordi Batllori i Nouvilas

•

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

•

Tresorera:
M. Teresa Villar i Roda

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

Exp. núm. 2015/1499 – Secretaria – Acta reunió CR 16/06/2015 – Pàg. 1

Ha excusat la seva absència el vocal senyor Miquel Calm i Puig.
Ordre del dia
1.
2.

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2015/06, del dia
19 de maig de 2015
Informació de la Presidència
Presi

3.

Informació de la Gerència

4.

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

5.

2015/1487 – Proposta d’autorització de compatibilitat a la senyora Àstrid Desset i
Desset per al desenvolupament d’una segona activitat
activitat de caràcter públic [G03
2015/15]

6.

2014/1133 – Proposta d’esmena de l’acord del Consell Rector pel qual es resol
la convocatòria de subvencions als Ajuntaments de la demarcació de Girona per
al finançament de despeses d’inversió dels consultoris locals
locals [LE 2014/74]

7.

2013/1589 – Proposta de regularització segons execució real del finançament de
les despeses derivades de la prestació del servei local de Teleassistència
domiciliària per als municipis de les comarques gironines [LE 2013/143]

8.

2014/357 – Proposta de reintegrament parcial de la bestreta concedida al
Consell Comarcal de l’Alt Empordà corresponent a l’encàrrec de gestió per a la
dinamització de parcs de salut i itineraris saludables [LE 2014/15]

9.

2014/358 – Proposta de reintegrament
reintegrament parcial de la bestreta concedida al
Consell Comarcal del Baix Empordà corresponent a l’encàrrec de gestió per a la
dinamització de parcs de salut i itineraris saludables [LE 2014/16]

10. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
11. Torn obert de paraules
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2015/06, del
dia 19 de maig de 2015
S’aprova per unanimitat l’esborrany, prèviament lliurat als assistents, de l’acta de la
sessió número 2015/06, que va tenir lloc el dia 19 de maig de 2015.
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2. Informació de la Presidència
El senyor president cedeix la paraula al vicepresident primer, qui informa els
assistents dels actes institucionals en què ha participat l’Organisme
l’Organism en les darreres
setmanes:
-

Presentació del programa “Reiniciem-nos”,
“Reiniciem nos”, conjuntament amb l’Àrea d’Acció
Social de la Diputació de Girona i el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya el dia 27 de maig a la sala Carles Rahola de l’Edifici
de la Generalitat a Girona. Es tracta d’un recurs amb l’objectiu de fomentar
un bon ús de les noves tecnologies entre els joves i els adolescents, alertant,
per mitjà d’un procés de reflexió, dels problemes lligats a aquest fenòmen
(addicció, sedentarisme i manca de memòria, entre d’altres) i posant èmfasi
en la llibertat de la informació i la poca privacitat de les dades.

-

Simposi Mediterrani de Promoció de la Salut, organitzat per la Càtedra de
Promoció de la Salut de la Universitat de Girona. Dipsalut ha participat
p
en la
segona edició del simpsi, celebrat els dies 3, 4 i 5 de juny, un esdeveniment
que ha aplegat més d’un centenar de participants de la Mediterrània, nord
d’Europa, Llatinoamèrica i Estats Units, i que s’ha centrat en identificar i posar
en valor
lor els actius i les capacitats de promoció de la salut. En el simposi s’hi
ha exposat una cinquantena de comunicacions i ha rebut el Reconeixement
d’Interès Sanitari de la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

-

Festival de Música Familiar “Festivalot”. Dipsalut ha col·laborat en el
Festivalot amb “La cançó de la vitamina H”, un conte musical en directe que té
com a objectiu fer conèixer les 10 habilitats per a la vida,
vida fent partícep el
públic familiar, per potenciar les capacitats dels individus per fomentar la seva
salut i el seu benestar.

-

Presentació del protocol d’activació de les Emergències Psicològiques a la
demarcació de Girona. El 9 de juny, a la sala Carles Rahola de l’Edifici
l’Edif de la
Generalitat a Girona, va tenir lloc la presentació d’aquest protocol de
coordinació per evitar duplicitats en l’àmbit de les emergències psicològiques
a la demarcació entre els diferents equips d’intervenció (SEM, Creu Roja i
Dipsalut) a demanda dels alcaldes, Mossos d’Esquadra, policies locals i
equips de protecció civil.

-

Acte d’entrega de les Beques Jaume Casademont. El divendres 12 de juny va
tenir lloc l’acte d’entrega de les Beques Jaume Casademont per vuitè any
consecutiu, apadrinada per Ona
Ona Carbonell. Dipsalut dóna suport en concret a
les Beques Educar Menjant (s’han premiat 7 projectes) i Actívica (s’han
premiat 2 projectes).
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3. Informació de la Gerència
La Gerència informa els assistents sobre la propera posada en funcionament del
Portal de Transparència de Dipsalut, que s’inserirà en el Portal de Transparència de
la Diputació de Girona.
4. Donar compte dels decrets signats per la Presidència i la Vicepresidència
Vicepresi
primera
Decret núm.187 d’1 d’abril de 2015.
2015. Exp.2015/753 Declarar deserta la licitació relativa al
servei de formació per l’ús dels desfibril·ladors externs automàtics.
Decret núm.188 de 2 d’abril de 2015.
2015. Exp.2015/753 Aprovar l’expedient de contractació del
servei complementari per al desenvolupament del programa de gestió del risc derivat de les
piscines d’ús públic.
Decret núm.189 de 2 d’abril de 2015.
2015. Exp.2015/1218 Concedir la subvenció pel finançament
de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut per les
millores estructurals a la instal·lació del centre de serveis d’àmbit rural.
Decret núm.190 de 2 d’abril de 2015.
2015. Exp.2015/1241 Aprovar l’expedient de contractació del
servei de comunicació gràfica, audiovisual
au
i digital.
Decret núm.191 de 7 d’abril de 2015.
2015. Exp.2015/753 Adjudicar la contractació del servei
complementari per al desenvolupament del programa de gestió del risc derivat de les piscines
d’ús públic.
Decret núm.192 de 7 d’abril de 2015.
2015 Exp.2015/1646
015/1646 Modificar l’import de la subvenció
concedida a l’Ajuntament de Blanes per realitzar millores de la instal·lació municipal de
l’escola bressol i minorar--la a 7.039,54 €.
Decret núm.193 de 8 d’abril de 2015.
2015. Exp.2015/105 Autoritzar la gratificació per
p serveis
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual de la treballadora Laura Arjona i
López corresponents a 9 hores en horari diürn durant el primer trimestre de 2015.
Decret núm.194 de 8 d’abril de 2015.
2015. Exp.2015/106 Autoritzar la gratificació
grati
per serveis
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual de la treballadora Cristina
Esparraguera corresponents a 13 hores en horari diürn durant el 1er trimestre de 2015.
Decret núm.195 de 8 d’abril de 2015.
2015. Exp.2015/107 Autoritzar la gratificació per serveis
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual del treballador Antoni Mulero i Punsí
corresponents a 3 hores en horari diürn durant el primer trimestre de 2015.
Decret núm.196 de 8 d’abril de 2015.. Exp.2015/181 Autoritzar la gratificació per serveis
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual de la treballadora Marta Vallmajó
corresponents a 26 hores en horari diürn durant el primer trimestre de 2015.
Decret núm.197 de 9 d’abril
d’ab de 2015.. Exp.2012/1381 Prestar conformitat amb la totalitat dels
serveis realitzats de forma efectiva i satisfactòriament per la Universitat de Girona en relació
al contracte de servei de formació per l’ús del DEA, i acordar-ne
acordar ne la liquidació.
Decret núm.198
m.198 de 10 d’abril de 2015.
2015. Exp.2015/795 Concedir a Albera Salut SLP la
subvenció exclosa de concurrència pública pel projecte “investigació participativa”.
Decret núm.199 de 13 d’abril de 2015.
2015. Exp.2015/111 Autoritzar la gratificació per serveis
extraordinaris
inaris prestats fora de la jornada laboral de la treballadora Vanessa Sánchez
corresponents a 8 hores en horari diürn durant el 1er trimestre de 2015.
Decret núm.200 de 13 d’abril de 2015.
2015. Exp.2015/1373 Aprovar el text del conveni de
cooperació educativa entre
ntre la Universitat de Girona i Dipsalut per tal que l’estudiant Adrià
Nicolau i Beltran realitzi pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea d’Informació per a la Gestió i la
Qualitat de Dipsalut.
Decret núm.201 de 14 d’abril de 2015.
2015 Exp.2015/186 Autoritzar la
a gratificació per serveis
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual de la treballadora Imma Vilà
corresponents a 11 hores en horari diürn durant el primer trimestre de 2015.
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Decret núm.202 de 17 d’abril de 2015.
2015 Exp.2015/1832 Revocar la subvenció per a la
realització d’actuacions per a la lluita i control de plagues urbanes a l’Ajuntament de
Vilamacolum.
Decret núm.203 de 17 d’abril de 2015.
2015. Exp.2015/1195 Autoritzar l’excedència per cura de fills
de la senyora Noemí Guillem entre el 4 de maig de 2015 i el 3 de maig de 2016.
Decret núm.204 de 17 d’abril de 2015.
2015. Exp.2015/1345 Concedir una bestreta de retribucions
al senyor Pau Batlle i Amat funcionari de carrera de Dipsalut
Decret núm.205 de 17 d’abril de 2015.
2015 Exp.2015/1353 Concedir una llicència
icència per estudis al
senyor Pau Batlle i Amat funcionari de carrera de Dipsalut per realitzar una estada de recerca
a la Universitat de Brighton entre el 8 de juny i el 10 de juliol de 2015.
Decret núm.206 de 17 d’abril de 2015.
2015 Exp.2015/1660 Modificar l’import
’import de la subvenció a les
actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de
l’Escala i minorar-la
la d’un import de 2.011,98 € a 1.809,93 €.
Decret núm.207 de 17 d’abril de 2015.
2015 Exp.2015/1736 Modificar l’import de la subvenció a les
actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament d’Alp i
minorar-la
la d’un import de 520,00 € a 435,60 €.
Decret núm.208 de 17 d’abril de 2015.
2015. Exp.2015/1741 Modificar l’import de la subvenció a les
actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de
Salt i minorar-la
la d’un import de 15.253,64 € a 15.016,93 €.
Decret núm.209 de 17 d’abril de 2015.
2015. Exp.2015/1755 Modificar l’import de la subvenció a les
actuacions
ions per a la lluita i control de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de La Bisbal
d’Empordà i minorar-la
la d’un import de 13.117,93 € a 13.018,69 €.
Decret núm.210 de 17 d’abril de 2015.
2015. Exp.2015/1736 Modificar l’import de la subvenció a
actuacions per a la lluita i control de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Torroella
de Montgrí i minorar-la
la d’un import de 20.364,67 € a 18.035,22 €.
Decret núm.211 de 17 d’abril de 2015.
2015. Exp.2015/1831 Modificar l’import de la subvenció a les
actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de
Canet d’Adri i minorar-la
la d’un import de 3.530,54 € a 552,34 €.
Decret núm.212 de 17 d’abril de 2015.
2015. Exp.2015/1885 Modificar l’import de la subvenció a les
actuacions per a la lluita
ita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de
Vilajuïga i minorar-la
la d’un import de 6.086,67 € a 5.564,65 €.
Decret núm.213 de 17 d’abril de 2015.
2015. Exp.2015/1908 Modificar l’import de la subvenció a les
actuacions per a la lluita i control
control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de
Puigcerdà i minorar-la
la d’un import de 7.154,68 € a 6.519,65 €.
Decret núm.214 de 20 d’abril de 2015.
2015. Exp.2015/247 Aprovar la despesa corresponent al
pagament a justificar d’import 1.246,44 € en concepte de matrícula del treballador Àlex
Morales i Moliner, tècnic de projecte de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut, al Màster
universitari en Psicologia i Qualitat de Vida de la Universitat de Girona.
Decret núm.215 de 20 d’abril de 2015.
2015 Exp.2015/2170 Concedir una pròrroga per a la
justificació de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols pel projecte
“Millores estructurals al Pavelló de la corxera per tal de minimitzar els riscos de transmissió de
legionel·la, fins el dia 12 de maig de 2015.
Decret núm.216 de 21 d’abril de 2015.
2015. Exp.2014/1606 Desestimar les al·legacions
presentades per l’ajuntament de Llambilles a la proposta de modificació de la subvenció i
minorar-la a 5.918,10 €.
Decret núm.217 de 21 d’abril de 2015.
2015. Exp.2014/1657 Revocar la subvenció per a la
realització de les actuacions per a la lluita i control de plagues urbanes a l’Ajuntament de
Regencós.
Decret núm.218 de 21 d’abril de 2015.
2015. Exp.2014/1665 Modificar l’import de la subvenció a les
actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de
Calonge i minorar-la
la d’un import de 12.283,85 € a 12.265,29 €.
Decret núm.219 de 21 d’abril de 2015.
2015. Exp.2014/1684 Modificar l’import de la subvenció per
la realització d’activitats
tats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Palamós i
minorar-la
la d’un import de 9.183,82 € a 9.031,47 €.
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Decret núm.220 de 21 d’abril de 2015.
2015. Exp.2014/1706 Modificar l’import de la subvenció per
la realització d’activitats de promoció de la salut
salut concedida a l’Ajuntament d’Urús i minorar-la
minorar
d’un import de 2.235,91 € a 2.185,12 €.
Decret núm.221 de 21 d’abril de 2015.
2015. Exp.2014/1712 Modificar l’import de la subvenció a les
actuacions per a la lluita i control de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament
l’Aju
de Saus,
Camallera i Llampaies i minorar-la
minorar d’un import de 3.043,34 € a 1.577,09 €.
Decret núm.222 de 21 d’abril de 2015.
2015. Exp.2014/1722 Modificar l’import de la subvenció a les
actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida
concedida a l’Ajuntament de
Castelló d’Empúries i minorar-la
minorar d’un import de 5.640,45 € a 5.226,96 €.
Decret núm.223 de 21 d’abril de 2015.
2015. Exp.2014/1723 Modificar l’import de la subvenció a les
actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida
concedida a l’Ajuntament de
Vidreres i minorar-la
la d’un import de 2.367,04 € a 2.133,91 €.
Decret núm.224 de 21 d’abril de 2015.
2015. Exp.2014/1731 Modificar l’import de la subvenció a les
actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de
Sant Mori i minorar-la
la d’un import de 2.282,50 € a 1.472,91 €.
Decret núm.225 de 21 d’abril de 2015.
2015. Exp.2014/1849 Modificar l’import de la subvenció a les
actuacions per a la lluita i control de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament d’Avinyonet
d’
de Puigventós i minorar-la
la d’un import de 1.776,69 € a 1.452,39 €.
Decret núm.226 de 21 d’abril de 2015.
2015. Exp.2014/1901 Modificar l’import de la subvenció a les
actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament
l’Ajuntam
de
Llagostera i minorar-la
la d’un import de 7.034,58 € a 6.962,04 €.
Decret núm.227 de 21 d’abril de 2015.
2015. Exp.2014/1909 Revocar la subvenció a les actuacions
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Boadella i les
le
Escaules.
Decret núm.228 de 21 d’abril de 2015.
2015. Exp.2014/1915 Modificar l’import de la subvenció per
la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Maçanet de la
Selva i minorar-la
la d’un import de 9.183,82 € a 8.322,63 €.
Decret núm.229 de 21 d’abril de 2015.
2015. Exp.2014/1921 Modificar l’import de la subvenció a les
actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de
Palamós i minorar-la
la d’un import de 6.649,23 € a 6.141,73 €.
Decret núm.230
m.230 de 23 d’abril de 2015.
2015 Exp.2014/2114 Nomenar el senyor Jordi Brunet com a
tècnic superior de l’escala d’administració general, subescala administrativa, de la plantilla de
funcionaris de Dipsalut en propietat i per concurs-oposició.
concurs
Decret núm.231 de 24 d’abril de 2015.
2015. Exp.2014/1012 Modificar la subvenció per a entitats
sense ànim de lucre per a activitats de promoció de la salut a l’Associació Alt Empordanesa
de Prevenció i Ajudes de Malalties del Cor i minorar-la
minorar la de un import 2.152,65 € a un import
de 801,87 €.
Decret núm.232 de 24 d’abril de 2015.
2015. Exp.2014/1091 Modificar la subvenció per a entitats
sense ànim de lucre per a activitats de promoció de la salut a l’Associació Viu Autisme i
minorar-la
la de un import de 638,00 € a 447,74 €.
Decret núm.233
3 de 24 d’abril de 2015.
2015. Exp.2014/1602 Modificar l’import de la subvenció per
la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Borrassà i
minorar-la
la de un import de 918, 38 € a 366,72 €.
Decret núm.234 de 24 d’abril de 2015.
2015 Exp.2014/1602 Modificar l’import de la subvenció per
la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Campllong i
minorar-la
la de un import de 2.457,31 € a 1.301,68 €.
Decret núm.235 de 24 d’abril de 2015.
2015 Exp.2014/1707 Modificar
ar l’import de la subvenció per
la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Sant Mori i
minorar-la
la de un import de 1.041,45 € a 1.009,83 €.
Decret núm.236 de 24 d’abril de 2015.
2015. Exp.2014/1708 Modificar l’import de la subvenció
sub
per
la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de les Preses i
minorar-la
la de un import de 918,38 € a 688,74 €.
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Decret núm.237 de 24 d’abril de 2015.
2015. Exp.2014/1812 Modificar l’import de la subvenció per
la realització
ó d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Santa Coloma
de Farners i minorar-la
la de un import de 9.183,82 € a 6.888,38 €.
Decret núm.238 de 24 d’abril de 2015.
2015. Exp.2014/1891 Modificar l’import de la subvenció per
la realització d’activitats
ivitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Besalú i minorarminorar
la de un import de 6.428,68 € a 5.943,10 €.
Decret núm.239 de 24 d’abril de 2015.
2015. Exp.2014/1894 Modificar l’import de la subvenció per
la realització d’activitats de promoció de la
la salut concedida a l’Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses i minorar-la
la de un import de 8.322,40 € a 7.767,05 €.
Decret núm.240 de 24 d’abril de 2015.
2015. Exp.2014/1896 Modificar l’import de la subvenció per
la realització d’activitats de promoció de la salut
salut concedida a l’Ajuntament de Peralada i
minorar-la
la de un import de 2.055,12 € a 1.320,72 €.
Decret núm.241 de 24 d’abril de 2015.
2015. Exp.2014/1918 Modificar l’import de la subvenció per
la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament
l’Ajuntament de Riudellots de la
Selva i minorar-la
la de un import de 2.670,02 € a 1.359,68 €.
Decret núm.242 de 24 d’abril de 2015.
2015. Exp.2014/2114 Establir que el complement retributiu
en concepte de major dedicació previst pel lloc de treball de Cap de l’Àrea de Gestió
Administrativa i Econòmica ocupat pel senyor Jordi Brunet és incompatible amb l’acumulació
de tasques de gerència que el senyor Brunet té encarregades.
Decret núm.243 de 24 d’abril de 2015.
2015. Exp.2015/1387 Aprovar les regularitzacions del compte
d’immobilitzat
obilitzat de béns corresponents a exercicis anteriors a 2014 i de béns corresponents a
l’exercici 2014.
Decret núm.244 de 28 d’abril de 2015.
2015. Exp.2015/1408 Desestimar la sol·licitud de
l’Ajuntament de l’Armentera d’un parc urbà de salut atès que Dipsalut no
n disposa de parcs
urbans per atendre la demanda.
Decret núm.245 de 29 d’abril de 2015.
2015. Exp.2011/198 Desestimar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Setcases de cessió d’un DEA mòbil addicional atès que Dipsalut no disposa de DEA’s
mòbils per atendre la demanda.
deman
Decret núm.246 de 30 d’abril de 2015.
2015. Exp.2015/822 Contractar temporalment la senyora
Maria Pernau i Escofet perquè presti els seus serveis com a auxiliar administratiu/va
administrati
de l’Àrea
de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut.
Decret núm.247 de 30 d’abril
’abril de 2015.
2015 Exp.2015/1333 Atorgar a la senyora Noemí Guillem
Planella el complement de productivitat corresponent a l’any 2015.
Decret núm.248 de 30 d’abril de 2015.
2015 Exp.2015/1339 Atorgar a la senyora Raquel Coll i
Serarols el complement de productivitat
productivit corresponent a l’any 2015.
Decret núm.249 de 30 d’abril de 2015.
2015. Exp.2015/1381 Adjudicar a l’empresa Minimilks
Marketing and Branding SL el contracte de servei del disseny de l’espai i creació d’imatge
gràfica de les lones de l’estand de Fira Girona Bike
Bik World.
Decret núm.250 de 30 d’abril de 2015.
2015. Exp.2015/1382 Adjudicar a l’empresa INSA 2004 SL el
contracte de servei pel muntatge de l’estand de Fira Girona Bike World.
Decret núm.251 de 30 d’abril de 2015.
2015. Exp.2015/1385 Adjudicar a l’empresa Minimilks
Marketing
arketing and Branding SL el contracte de servei del disseny gràfic i maquetació de la
memòria de mandat 2011-2014.
2011
Decret núm.252 de 30 d’abril de 2015.
2015. Exp.2015/1410 Adjudicar a la Fundació Privada Fira de
Girona el contracte de servei per a la participació
participació a la Fira Girona Bike World.

5. 2015/1487 – Proposta d’autorització de compatibilitat a la senyora Àstrid
Desset i Desset per al desenvolupament d’una segona activitat de caràcter
públic [G03 2015/15]
El/la treballador/a A.D.D.
D. tècnic/a informàtica de l’Àrea d’Informació per a la Gestió i la
Qualitat de l’Organisme, amb contracte laboral des de l’1 de juny de 2010, sol·licita,
per escrit de 4 de juny (RE 15/2864), una reducció d’un terç de la seva jornada
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laboral,, atès que manifesta la possibilitat d’esdevenir l’alcaldessa del municipi
d’Anglès. En aquest sentit, paral·lelament a l’expedient número 2015/1484, de
modificació de les condicions contractuals de la treballadora, Dipsalut inicia un
expedient respecte de la compatibilitat del lloc de treball de la senyora A.D.D. amb el
desenvolupament d’una segona activitat de caràcter públic.
El desenvolupament d’un
un càrrec electe com a membre d’una corporació local suposa
una excepció al principi general d’incompatibilitat per desenvolupar dos llocs de treball
en el sector públic, en els termes previstos en l’article 5 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, és a dir, sempre que no sigui retribuït en règim de dedicació exclusiva.
En el cas dels/les regidors/es
regidors
de les Corporacions locals que estan en situació de
dedicació parcial, d’acord
acord amb el que preveu l’article 75.2 de la Llei 7/1985,
reguladora de les Bases del Règim Local, podran percebre retribucions per la
dedicació parcial en ambdós llocs de treball del sector públic, sempre que exerceixin
el seu càrrec electe fora de la seva jornada de treball a l’Administració
Administració Pública, i sense
superar els límits retributius que fixa l’article 7 de Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.
El/la treballador/a aportarà el certificat de l’Ajuntament d’Anglès acreditatiu de la
dedicació parcial que permetrà la situació de compatibilitat de les dues activitats
públiques, així com de les retribucions que percebrà per aquesta
aquesta dedicació. Dipsalut,
per la seva banda, comunicarà a l’Ajuntament, un cop es faci efectiva la presa de
possessió de la treballadora en el seu càrrec electe, el canvi de condicions
contractuals,, per tant, la seva nova dedicació i les seves noves retribucions a
l’Organisme.
Vistos aquests antecedents, i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts
de Dipsalut li atribueix,
atribueix el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del
següent
ACORD
Primer. Autoritzar a A.D
D.D. tècnic/a
a informàtica de l’Àrea d’Informació per a la Gestió i
la Qualitat, perquè pugui compatibilitzar les funcions que desenvolupa a Dipsalut amb
una segona activitat, de caràcter públic, com a alcalde/ssa
alcalde
de l’Ajuntament d’Anglès.
Segon. Aquesta autorització resta condicionada en tot moment al compliment de les
condicions contractuals signades d’acord amb el decret de la Vicepresidència primera
de 9 de juny de 2015 (expedient número 2015/1484).
2015
Així mateix, la A.D.D. està obligat/da
obliga a a posar en coneixement de Dipsalut qualsevol
modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada.
Tercer. L’eficàcia d’aquest acord, en tot cas, resta condicionada a l’aportació
l’apor
per part
de la treballadora del certificat corresponent acreditatiu de la dedicació parcial en la
segona activitat pública.
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Quart. Comunicar aquest acord a la interessada, a la representació dels treballadors
de Dipsalut i a l’Ajuntament d’Anglès.
d’Anglès
6. 2014/1133 – Proposta d’esmena de l’acord del Consell Rector pel qual es
resol la convocatòria de subvencions als Ajuntaments de la demarcació de
Girona per al finançament de despeses d’inversió dels consultoris locals [LE
2014/74]
El Consell Rector va aprovar,
aprovar, en la sessió ordinària número 2014/10, que va tenir lloc
el 16 de desembre de 2014, la convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds
de subvencions per al finançament de despeses d’inversió als consultoris locals. La
publicació va tenir lloc al Butlletí Oficial de la Província número 244, de 23 de
desembre de 2014.
Les bases específiques publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona número
200, de 20 d’octubre de 2014 l’objecte d’aquesta subvenció és 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.
L’Ajuntament de Vila-sacra
sacra el 13 de març de 2015 (RE 2015/1147) va presentar una
sol·licitud
·licitud on indicava com a dates previstes de l’actuació el 16 de març de 2015.
Posteriorment el 16 de març de 2015 (RE 15/1956) va esmenar la sol·licitud
presentada on indicava que les dates previstes de l’activitat serien el 13 de març de
2015.
El Consellll Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2015/06, que va tenir lloc
el 19 de maig de 2015, va aprovar la resolució de la convocatòria de subvencions als
Ajuntaments de la demarcació de Girona per al finançament de despeses d’inversió
als consultoris
toris locals. A l’annex 1 de la resolució, entre d’altres, hi consta com a
benefici de la subvenció l’Ajuntament de Vila-Sacra.
Vila Sacra. En l’apartat “Conceptes no
subvencionables” hi ha l’anotació Fora de Termini 16/03/2015.
El centre gestor de subvencions ha procedit
procedit a la revisió d’ofici de l’expedient
administratiu i ha detectat que es tracta d’un error material, per tant l’Ajuntament de
Vila-sacra
sacra adquiria el material el 13 de març de 2015, data inclosa en el període
subvencionable.
En
n virtut d’aquests antecedents,
antece
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, per error material, l’acord del Consell Rector, de 19 de maig de
2015, pel qual es resol la convocatòria pública de subvencions per al finançament de
les despeses derivades de l’ús del consultori local, en el sentit següent:
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En l’annex 1, en la fila corresponent a l’Ajuntament de Vila
Vila-sacra,
sacra, s’elimina de la
casella de Conceptes subvencionables l’expressió “Fora de termini 16/03/2015”, de
manera que la casella ha de restar buida.
Segon. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que
siguin procedents a través del tauler d’anuncis (e-Tauler)
(e Tauler) ubicat a la seu electrònica
de Dipsalut (www.dipsalut.cat
www.dipsalut.cat).
7. 2013/1589 – Proposta de regularització segons execució real del finançament
de les despeses
speses derivades de la prestació del servei local de Teleassistència
domiciliària per als municipis de les comarques gironines [LE 2013/143]
En data 23 de juliol de 2013, el Consell Rector en sessió ordinària 2013/05 va
acceptar la sol·licitud del president
president de la Diputació de Girona, segons decret de 27 de
juny de 2013, pel finançament de les despeses derivades del contracte de servei local
de Teleassistència domiciliària per a 220 municipis de les comarques gironines per
una despesa total d’un milió setanta-tres
setan
mil dos-cents vuitanta-cinc
cinc euros amb trentatrenta
sis cèntims (1.073.285,36 €), segons detall:

Exercici
2013
2014
2015
TOTAL

Import
456.399,06 €
484.991,07 €
131.895,23 €
1.073.285,36 €

El reconeixement de l’obligació s’havia de realitzar durant el primer semestre de
l’exercici amb la presentació per part de la Diputació de l’execució real del contracte
de l’exercici immediatament anterior, a fi i efecte de procedir a la seva regularització
regularitzac
en els casos que l’execució fos inferior a la prevista.
En data 14 d’octubre de 2014, el Consell Rector en sessió ordinària 2014/07 va
acordar acceptar l’informe de justificació amb l’execució real de l’exercici 2013, i va
proposar minorar l’aportació de l’exercici 2014 per un import de 16.933,53 euros, per
dur a terme la regularització de l’exercici anterior, el que implica que la despesa
compromesa per a l’exercici 2014 va ser de 468.057,54 euros.
En data 10 d’abril de 2015, amb registre d’entrada RE
RE 15/2296, es rep informe de la
Diputació de Girona amb l’execució real de l’exercici 2014 (449.029,89 euros) i
s’observa un import justificat inferior a l’aportació pagada per a l’exercici 2014
(468.057,54 euros).
En data 12 de juny de 2015, amb registre d’entrada RE 15/2954, es rep informe de la
Diputació de Girona amb l’execució real de l’exercici 2015 fins a 16/04/2015, data de fi
del contracte inicial, per un import de 143.420,46 euros.
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Vistss 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. Acceptar els informes de justificació de l’execució pels exercicis 2014 i 2015
(fins 16/04/2015)
15) i regularitzar l’import de l’aportació a la Diputació de Girona de les
despeses derivades de la prestació del servei local de Teleassistència domiciliària per
als municipis de les comarques gironines per a l’exercici 2015.
Segon. Minorar l’aportació per a l’exercici 2015 en un import de 24.435,95 euros, per
dur a terme la regularització entre l’import real executat del total del contracte i les
aportacions realitzades per Dipsalut, el que implica que la despesa compromesa per a
l’exercici
exercici 2015 serà de 107.459,28 euros, segons detall següent:

2013

Import
Import
Execució real
pagat
pendent
i justificada Dif (c= a-b)
Import regularitzat
12/06/2015 pagament
(b)
(d)
(e= b-d)
456.399,06
439.465,53 16.933,53
456.399,06
-16.933,53
456.399,06

2014

468.057,54

449.029,89

19.027,65

468.057,54

-19.027,65

468.057,54

2015

131.895,23

143.420,46

-11.525,23

0,00

143.420,46

107.459,28

1.056.351,83

1.031.915,88

24.435,95

924.456,60

107.459,28

1.031.915,88

Acord CR
14/10/14 (a)

Exercici

Tercer. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona.
8. 2014/357 – Proposta de reintegrament parcial de la bestreta concedida al
Consell Comarcal de l’Alt Empordà corresponent a l’encàrrec de gestió per a la
dinamització de parcs de salut i itineraris saludables [LE 2014/15]
Dipsalut i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà van signar, en data 9 de juny de 2014,
el conveni d’encàrrec de gestió al Consell Comarcal de l’Alt Empordà de la
dinamització dels Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables de la comarca. Per
atendre els compromisos
promisos que s’establien en el conveni, i en compliment del pacte
segon, Dipsalut va fer lliurament de 81.114,60 €, corresponents al 70% de l’import
total de l’encàrrec (115.878,00 €), en data 26 de setembre de 2014 i amb càrrec
c
a
l’aplicació pressupostària
pressupostàri 4/313/46500 Programa foment CC comarcals itineraris i
parcs de salut, en concepte de bestreta. La resta de l’aportació econòmica prevista en
el conveni s’havia d’abonar un cop finalitzat l’encàrrec, prèvia acreditació i presentació
d’un informe final del servei de dinamització i el certificat acreditatiu de la despesa
realitzada.
El 7 de maig de 2015, s’emet informe acreditatiu que el Consell Comarcal ha realitzat
701 dinamitzacions, que representen un 56,26% de les 1.246 pactades en el conveni.
D’acord amb el punt 1.3 del document de característiques tècniques de l’encàrrec de
gestió, si el Consell Comarcal no arriba a un percentatge d’execució del 85%, el
pagament es prorratejarà segons el nombre de dinamitzacions efectivament
realitzades d’acord amb la fórmula de càlcul recollida en el document.
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En aquest sentit, un cop realitzats els càlculs corresponents a les dinamitzacions
efectivament justificades, el resultat és de 65.193,00 €. Consegüentment, atès
at que la
bestreta abonada al Consell Comarcal va ser
ser d’un import superior al que s’ha acabat
justificant de manera efectiva, Dipsalut ha de reclamar el reintegrament corresponent
a aquesta diferència entre la bestretra i l’import que s’ha d’abonar en concepte de
despeses corresponents al conveni d’encàrrec
d’encàrrec de gestió un cop efectuat el prorrateig
corresponent. Aquest import a reintegrar és de 15.921,60 €, a més dels interessos de
demora corresponents.
D’acord amb l’informe tècnic, de 9 de juny de 2015, i en consonància amb la proposta
del cap de l’Àrea de Gestió
estió Administrativa i Econòmica, d’11 de juny de 2015, en vista
d’aquests antecedents i de les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut
li atribueix, ell Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD
Primer.. Iniciar el procediment de reintegrament de part de la bestreta de 81.114,60 €,
corresponent al 70% de l’import total del conveni d’encàrrec de gestió al Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, amb CIF P6700008C, de les dinamitzacions dels Parcs
Urbans de Salut i les Xarxes d’Itineraris Saludables de la comarca, amb la inclusió
dels interessos de demora corresponents, i aprovar la liquidació d’acord amb el detall
següent:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Import del conveni
% d’execució de dinamitzacions
Import a pagar (Prorrateig)
Bestreta pagada
Import a reintegrar [(d)-(c)]
Interessos de demora

(g) = (e) + (f)

Import del reintegrament

115.878,00 €
56,26%
65.193,00 €
81.114,60 €
15.921,60 €
539,18 €

16.460,78 €

Segon.. Concedir al Consell Comarcal de l’Alt Empordà un termini de 15 dies, a
comptar des de la data de notificació d’aquesta resolució, perquè presenti les
al·legacions que consideri oportunes.
Tercer. Establir que, si el Consell Comarcal no presenta al·legacions
al·legacions d’acord amb el
punt anterior, el pagament de l’import a reintegrar s’ha d’efectuar dins del termini
següent:
a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes,
l’abonament en període voluntari s’estendrà fins el dia 20 del mes posterior o, si
aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.

Exp. núm. 2015/1499 – Secretaria – Acta reunió CR 16/06/2015 – Pàg. 12

b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
l’abonament en període voluntari s’estendrà fins el dia 5 del segon mes posterior
poster o, si
aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.
L’ingrés de l’import del reintegrament (g), que consta en el punt primer d’aquest acord,
s’ha de fer efectiu en el compte corrent amb número IBAN ES62 2100 0002 5402
0169 3568 de “la Caixa”.
Quart. Facultar la Vicepresidència primera per a la signatura dels documents
necessaris per a l’execució d’aquest acord i, en especial, per a resoldre les
al·legacions que puguin ser presentades.
Cinquè. Notificar aquesta resolució al Consell Comarcal de l’Alt Empordà amb
l’advertiment que, en cas de no presentar al·legacions i fer efectiu el reintegrament,
la resolució del procediment exhaureix la via administrativa.
9. 2014/358 – Proposta de reintegrament parcial de la bestreta concedida al
Consell Comarcal del Baix Empordà corresponent a l’encàrrec de gestió per a
la dinamització de parcs de salut i itineraris saludables [LE 2014/16]
Dipsalut i el Consell Comarcal del Baix Empordà van signar, en data 15 de maig de
2014, el conveni d’encàrrec de gestió
gestió al Consell Comarcal del Baix Empordà de la
dinamització dels Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables de la comarca. Per
atendre els compromisos que s’establien en el conveni, i en compliment del pacte
segon, Dipsalut va fer lliurament de 41.403,60
41.4
€, corresponents al 70% de l’import
total de l’encàrrec (59.148,00 €), en data 5 de juny de 2014 i amb càrrec
c
a l’aplicació
pressupostària 4/313/46500 Programa foment CC comarcals itineraris i parcs de salut,
en concepte de bestreta. La resta de l’aportació
l’aportació econòmica prevista en el conveni
s’havia d’abonar un cop finalitzat l’encàrrec, prèvia acreditació i presentació d’un
informe final del servei de dinamització i el certificat acreditatiu de la despesa
realitzada.
El 20 de març de 2015, s’emet informe acreditatiu que el Consell Comarcal ha
realitzat 374 dinamitzacions, que representen un 58,80% de les 636 pactades en el
conveni. D’acord amb el punt 1.3 del document de característiques tècniques de
l’encàrrec de gestió, si el Consell Comarcal no arriba a un percentatge d’execució del
85%, el pagament es prorratejarà segons el nombre de dinamitzacions efectivament
realitzades d’acord amb la fórmula de càlcul recollida en el document.
En aquest sentit, un cop realitzats els càlculs corresponents a les dinamitzacions
efectivament justificades, el resultat és de 34.782,00 €. Consegüentment, atès
at que la
bestreta abonada al Consell Comarcal va ser d’un import superior al que s’ha acabat
justificant de manera efectiva, Dipsalut ha de reclamar el reintegrament
reintegrament corresponent
a aquesta diferència entre la bestretra i l’import que s’ha d’abonar en concepte de
despeses corresponents al conveni d’encàrrec de gestió un cop efectuat el prorrateig
corresponent. Aquest import a reintegrar és de 6.621,60 €, a més dels
del interessos de
demora corresponents.
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D’acord amb l’informe tècnic, de 9 de juny de 2015, i en consonància amb la proposta
del cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica, d’11 de juny de 2015, en vista
d’aquests antecedents i de les competències que
que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut
li atribueix, ell Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD
Primer.. Iniciar el procediment de reintegrament de part de la bestreta de 41.403,60 €,
corresponent al 70% de l’import total del conveni d’encàrrec de gestió al Consell
Comarcal del Baix Empordà, amb CIF P6700009A, de les dinamitzacions dels Parcs
Urbans de Salut i les Xarxes d’Itineraris Saludables de la comarca, amb la inclusió
dels interessos de demora corresponents, i aprovar la liquidació d’acord amb el detall
següent:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Import del conveni
% d’execució de dinamitzacions
Import a pagar (Prorrateig)
Bestreta pagada
Import a reintegrar [(d)-(c)]
Interessos de demora

(g) = (e) + (f)

Import del reintegrament

59.148,00 €
58,80%
34.782,00 €
41.403,60 €
6.621,60 €
323,03 €

6.944,63 €

Segon.. Concedir al Consell Comarcal del Baix Empordà un termini de 15 dies, a
comptar des de la data de notificació d’aquesta resolució, perquè presenti les
al·legacions que consideri oportunes.
Tercer. Establir que, si el Consell Comarcal no presenta al·legacions d’acord amb el
punt anterior, el pagament de l’import a reintegrar s’ha d’efectuar dins del termini
següent:
a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes,
l’abonament en període voluntari s’estendrà fins el dia 20 del mes posterior o, si
aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
l’abonament en període voluntari s’estendrà fins el dia 5 del segon mes posterior o, si
aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.
L’ingrés de l’import del reintegrament (g), que consta en el punt primer d’aquest acord,
s’ha de fer efectiu en el compte corrent amb número IBAN ES62 2100 0002 5402
0169 3568 de “la Caixa”.
Quart. Facultar la Vicepresidència primera per a la signatura dels documents
necessaris per a l’execució d’aquest acord i, en especial, per a resoldre les
al·legacions
legacions que puguin ser presentades.
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Cinquè. Notificar aquesta resolució al Consell Comarcal del Baix Empordà amb
l’advertiment que, en cas de no presentar al·legacions i fer efectiu el reintegrament,
la resolució del procediment exhaureix la via administrativa.
adminis
10. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
No hi ha cap assumpte per tractar.
11. Torn obert de paraules
No hi ha cap intervenció.
ó.

Ell president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El vicepresident 1r, p.d.

El secretari

Josep M. Corominas i Barnadas

Jordi Batllori i Nouvilas
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