Secretaria (10)
JB/tf
2015/1870

Acta de la reunió del Consell Rector de Dipsalut del 22 de setembre de 2015
[LE 2015/128].. Girona. Membres del Consell Rector.
Núm. sessió:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

2015/10
0
Extraordinària
22 de setembre de 2015
De les 12:30
1
a les 13:30 hores
Sala dell Consell Rector de Dipsalut

Hi assisteixen:
•

President p.d.:
Josep Maria Corominas i Barnadas

•

Vocals:
Josep Fermí Santamaria i Molero
Moler
Albert Piñeira i Brosel
Carles Salgas i Padrosa
Albert Gómez i Casas
Josep Companys i Güell
Josep Ma. Rufí i Pagès
Consol Cantenys Arbolí
Lluc Salellas i Vilar
Gisela Saladich i Parés

•

Gerent:
Jordi Brunet i Badosa

•

Secretari:
Jordi Batllori i Nouvilas

•

Tresorera:
M. Teresa Villar i Roda

Han excusat la seva absència les vocals senyora Eva Palau i Gil i senyora
Marta Felip i Torres, així com la interventora delegada, senyora M. del Mar
Domènech i Sistané.
El vocal senyor Lluc Salellas i Vilar s’absenta de la reunió un cop finalitzada la
informació de la Presidència.
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Ordre del dia
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2015/09,
del dia 28 de juliol de 2015
2. Informació de la Presidència
Presi
3. Informació de la Gerència
4. Donar compte dels decrets signats per la Presidència i la Vicepresidència
primera
5. 2015/1720 – Proposta de nomenament de la Vicepresidència segona de
Dipsalut [LE 2015/117]
6. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la
la tramesa de la
convocatòria
7. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número
2015/09, del dia 28 de juliol de 2015
S’aprova per unanimitat l’esborrany, prèviament lliurat als assistents, de l’acta
de la sessió número 2015/09, que va tenir lloc el dia 28 de juliol de 2015.
2. Informació de la Presidència
El president delegat ofereix als assistents una explicació relativa
relativa als objectius i
la missió de
e Dipsalut, els seus valors i serveis i els seu posicionament
estratègic.

El vocal senyor Lluc Salellas i Vilar s’absenta de la reunió.
3. Informació de la Gerència
No hi ha res per comentar.
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4. Donar compte dels decrets signats per la Presidència i la
Vicepresidència primera Donar compte de la composició del Consell
Rector de Dipsalut
Decret núm.253 de 4 de maig de 2015. Exp.2015/1240 Adjudicar a Mercè Ramos
Tejeda, el contracte menor de 216 sessions de serveis de dinamització dels parcs
urbans de salut i xarxes d’itineraris saludables a la comarca de l’Alt Empordà.
Decret núm.254 de 5 de maig de 2015 Exp. 2015/205 Concedir a l’Ajuntament de
Montagut i Oix, la quantitat de 3.155,28 €, en concepte de suport econòmic
econ
per al
finançament dels programes del catàleg de Serveis de
d Dipsalut.
Decret núm.255 de 5 de maig de 2015 Exp.2015/874 Concedir a l’Associació de
Pallassos Xaropclown, la bestreta sol·licitada per al finançament del projecte “Somriures
a l’Hospital”, per la anualitat 2015, per un import total de 10.000,00 €, corresponent
cor
al
50,00% de l’import subvencionat.
Decret núm.256 de 5 de maig de 2015 Exp.2014/1760 Modificar l’import de la subvenció
per al suport econòmic del projecte “programa II Jornada TDAH Girona” concedida a
TDAH Catalunya, Delegació de Girona, i minorar-la
min
a un import de 987,54 €.
Decret núm.257 de 7 de maig de 2015 Exp. 2015/1419 Autoritzar la gratificació per
serveis extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual del treballador Toni
Fernàndez Garcia, per un import de 188,90 €.
Decret núm.258 de 7 de maig de 2015 Exp. 2015/1420 Autoritzar la gratificació per
serveis extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual de la treballadora Anna
Loste Romero, per un import de 226,68 €.
Decret núm.259 de 7 de maig de 2015 Exp. 2015/1421 Autoritzar la gratificació per
serveis extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual del treballador Àlex
Morales i Moliner, per un import de 151,12 €.
Decret núm.260 de 7 de maig de 2015 Exp. 2015/1254 Iniciar l’expedient de contractació
cont
de serveis de consultoria estratègica en organització i optimització de processos i en
tecnologies de la informació (focalitzada en programari lliure).
Decret núm.261 de 8 de maig de 2015 Exp. 2015/1432 Desestimar la sol·licitud d’un
Parc urbà i una Xarxa d’itineraris saludables de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i
Bonmatí.
Decret núm.262 de 11 de maig de 2015. Exp.2015/361 Concedir a l’Ajuntament de les
Planes d’Hostoles la quantitat de 4.833,18 € en concepte de suport econòmic
econ
per al
finançament
ament dels programes del Catàleg de Serveis de Dipsalut.
Decret núm.263 de 11 de maig de 2015. Exp.2015/1430 Adjudicar a Clàudia Guillem
Pla, el contracte de servei d’acompanyament als professionals de Dipsalut en el
desenvolupament d’activitats transversals.
transvers
Decret núm.264 de 11 de maig de 2015. Exp.2015/1724 Modificar l’import de la
subvenció exclosa de concurrència pública per a la realització de les VI Jornades
artteràpia salut i comunitat Girona concedida a Grefart,
Grefart i minorar-la
la de 2.500,00 a
1.154,92 €.
Decret núm.265 de 13 de maig de 2015. Exp.2015/833 Aprovar la classificació de les
proposicions admeses per a l’adjudicació del contracte mixt de subministrament i del
servei de correcció de les incidències en connectivitat
connectivitat de cabines de desfibril·ladors.
Decret núm.266 de 13 de maig de 2015. Exp.2015/1254 Aprovar l’expedient de
contractació dels serveis de consultoria estratègica en organització i optimització de
processos i en tecnologies de la informació (focalitzada
(focalitzada en programari lliure).
Decret núm.267 de 13 de maig de 2015. Exp. 2015/1441 Aprovar el text del Conveni de
cooperació educativa entre la Universitat de Girona i Dipsalut, per tal que l’estudiant
Mireia Pimentel López, realitzi pràctiques d’inserció
d’inserció laboral a l’Àrea de Polítiques i
Promoció de la Salut de Dipsalut.
Decret núm.268 de 13 de maig de 2015. Exp. 2014/2059 Modificar l’import de la
subvenció concedida a l’Ajuntament de Vidrà, i minorar-la
minorar la de 1.710,00 a 1.679,29 €.
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Decret núm.269 de 13 de maig de 2015. Exp. 2014/2073 Modificar l’import de la
subvenció concedida a l’Ajuntament de Bolvir, i minorar-la
minorar la de 535,27 a 520,04 €.
Decret núm.270 de 14 de maig de 2015. Exp. 2010/1033 Modificar l’import de la
subvenció exclosa de concurrència pública pel finançament de l’estudi de recerca
“Girona, projecte vital”, per l’anualitat 2014 concedida a la Universitat de Girona, i
minorar-la
la de 56.743,00 a 53.661,43 €.
Decret núm.271 de 15 de maig de 2015. Exp 2014/1390 Aprovar les bases que han de
regir el concurs-oposició
oposició per a la contractació laboral temporal d’un/a tècnic/a de difusió.
Decret núm.272 de 15 de maig de 2015. Exp 2014/1406 Modificar l’import de la
subvenció pel finançament de les despeses derivades de l’ús del consultori local
concedida a l’Ajuntament de Sant Llorenç la Muga i minorar-la
minorar la d’un import de 1.200,00 €
a un import de 1.186,44 €.
Decret núm.273 de 15 de maig de 2015. Exp. 2014/2055 Acceptar la renúncia sol·licitada
per l’Ajuntament de Riells i Viabrea, de la subvenció concedida per al finançament de les
despeses d’inversió del consultori local.
Decret núm.274 de 15 de maig de 2015. Exp 2014/2076 Revocar la subvenció concedida
a l’Ajuntament de Riumors, pel finançament de les despreses derivades de la inversió al
consultori local.
Decret núm.275 de 15 de maig de 2015. Exp. 2015/254 Concedir a l’Ajuntament
d’Argelaguer, la quantitat de 2.801,82 €, en concepte de suport econòmic
econ
per al
finançament dels programes del Catàleg de Servei de Dipsalut.
Decret núm.276 de 15 de maig de 2015.
2
Exp 2015/255 Concedir a l’Ajuntament de Sant
Jaume de Llierca, la quantitat de 5.525,01 € en concepte de suport econòmic
econ
per al
finançament dels programes del Catàleg de Serveis de Dipsalut.
Decret núm.277 de 15 de maig de 2015. Exp. 2015/362 Concedirr a l’Ajuntament de Maià
de Montcal, la quantitat de 2.807,19 € en concepte de suport econòmic
econ
per al
finançament dels programes del catàleg de Serveis de Dipsalut.
Decret núm.278 de 15 de maig de 2015. Exp 2015/416 Concedir a l’Ajuntament de Santa
Pau, la
a quantitat de 4.567,81 € en concepte de suport econòmic
òmic per al finançament dels
programes del Catàleg de Serveis de Dipsalut.
Decret núm.279 de 15 de maig de 2015. Exp. 2015/421 Concedir a l’Ajuntament de
Besalú, la quantitat de 10.463,61 € en concepte de
e suport econòmic per al finançament
dels programes del Catàleg de Serveis de Dipsalut.
Decret núm.280 de 15 de maig de 2015. Exp. 2015/454 Concedir a l’Ajuntament de Sant
Feliu de Pallerols, la quantitat de 7.131,21 € en concepte de suport econòmic
econ
per al
finançament dels programes del Catàleg de Serveis de Dipsalut.
Decret núm.281 de 15 de maig de 2015. Exp 2015/1453 Aprovar el text del Conveni de
cooperació educativa entre la Universitat de Girona i Dipsalut, per tal que l’estudiant
Meritxell Riera i Collell, realitzi pràctiques d’inserció laboral.
Decret núm.282 de 18 de maig de 2015. Exp. 2015/325 Concedir a l’Ajuntament de La
Vall de Bianya, la quantitat de 4.691,90 €, en concepte de suport econòmic
econ
per al
finançament dels programes del catàleg de Serveis de Dipsalut.
Decret núm.283 de 18 de maig de 2015. Exp. 2015/326 Concedir a l’Ajuntament de
Sales de Llierca, la quantitat de 1.093,45 €, en concepte de suport econòmic
econ
per al
finançament dels programes del catàleg de Serveis de Dipsalut.
Decret núm.284 de 18 de maig de 2015. Exp. 2015/354 Concedir a l’Ajuntament de
Tortellà, la quantitat de 4.345,08 €, en concepte de suport econòmic
òmic per al finançament
dels programes del catàleg de Serveis de Dipsalut.
Decret núm.285 de 18 de maig de 2015. Exp. 2015/355
015/355 Concedir a l’Ajuntament de
Castellfollit de la Roca, la quantitat de 3.132,18 € en concepte de suport econòmic
econ
per al
finançament dels programes del Catàleg de Servei de Dipsalut.
Decret núm.286 de 18 de maig de 2015. Exp. 2015/437 Concedir a l’Ajuntament
untament de Sant
Ferriol, la quantitat de 1.580,00 €, en concepte de suport econòmic
òmic per al finançament
dels programes del catàleg de Serveis de Dipsalut.
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Decret núm.287 de 18 de maig de 2015. Exp. 2015/521 Concedir a l’Ajuntament de Sant
Joan les Fonts, la quantitat de 6.533,44 €, en concepte de suport econòmic
econ
per al
finançament dels programes del catàleg de Serveis de Dipsalut.
Decret núm.288 de 18 de maig de 2015. Exp. 2015/1443 Adjudicar a l’empresa
Catalunya Auxiliars, el contracte de servei de neteja
neteja de les instal·lacions de Dipsalut per
al mes de juny i juliol de 2015.
Decret núm.289 de 18 de maig de 2015. Exp. 2015/1444 Adjudicar a l’empresa Oficina i
Arxiu, el contracte de subministrament de 4 unitats d’armaris metàl·lics per la seu de
Dipsalut.
Decret núm.290 de 19 de maig de 2015. Exp. 2015/481 Concedir a l’Ajuntament de Sant
Aniol de Finestres, la quantitat de 1.969,83 €, en concepte de suport econòmic
econ
per al
finançament dels programes del catàleg de Serveis de Dipsalut.
Decret núm.291 de 19 de maig de 2015. Exp. 2015/1273 Contractar els serveis per a la
col·laboració científica entre la Universitat de Girona i Dipsalut pel desenvolupament
d’una llauna de rescat per a tasques de salvament i socorrisme.
Decret núm.292 de 19 de maig de 2015. Exp.
xp. 2014/1613 Modificar l’import de la
subvenció pel finançament de la formació per a professionals infermers i infermeres en
promoció de la salut al Col·legi Oficial d’Infermers i infermeres, i minorar-la
minorar d’un import
de 9.000,00 € a un import de 5.951,65 €.
Decret núm.293 de 20 de maig de 2015. Exp. 2015/584 Concedir a l’Ajuntament de
Mieres, la quantitat de 1.547,82 €, en concepte de suport econòmic
òmic per al finançament
dels programes del catàleg de Serveis de Dipsalut.
Decret núm.294 de 20 de maig de 2015.
201 Exp. 2015/596 Concedir a l’Ajuntament de La
Vall d’en Bas, la quantitat de 10.212,17 €, en concepte de suport econòmic
econ
per al
finançament dels programes del catàleg de Serveis de Dipsalut.
Decret núm.295 de 20 de maig de 2015. Exp. 2015/661 Concedir a l’Ajuntament de
Beuda, la quantitat de 1.586,83 €, en concepte de suport econòmic
òmic per al finançament
dels programes del catàleg de Serveis de Dipsalut.
Decret núm.296 de 20 de maig de 2015. Exp. 2015/735 Concedir a l’Ajuntament de Les
Preses, la quantitat de 6.385,18 €, en concepte de suport econòmic
òmic per al finançament
dels programes del catàleg de Serveis de Dipsalut.
Decret núm.297 de 20 de maig de 2015. Exp. 2015/1401 Adjudicar a Unió de Pagesos,
el contracte de subministrament de 35.000 Kg. de patates.
Decret núm.298 de 20 de maig de 2015. Exp. 2015/1442 Adjudicar a l’empresa
Codiwans SL, el contracte de servei per a l’edició del vídeo publicitari animat per la
incentivació de la descàrrega
rega de l’aplicació “Be my Hero” del programa Pm09 del Catàleg
de Serveis de Dipsalut.
Decret núm.299 de 20 de maig de 2015. Exp. 2015/1454 Adjudicar a l’empresa Labaqua
SA, el contracte de servei per la prova pilot dels paràmetres microbiològics en platges.
platg
Decret núm.300 de 20 de maig de 2015. Exp. 2015/1486 Adjudicar a l’Institut
d’Assistència Sanitària, el contracte de servei per l’assaig clínic aleatoritzat per a
pacients amb fibromiàlgia.
Decret núm.301 de 21 de maig de 2015. Exp. 2013/794 Aprovar la pròrroga del contracte
per un període de dos anys per portar a terme els serveis que derivin del Programa Pt06
de suport a la gestió de la salubritat de les piscines d’ús públic de titularitat municipal.
Decret núm.302 de 21 de maig de 2015. Exp. 2014/1406
4/1406 Modificar l’import de la
subvenció pel finançament de les despeses
de peses bàsiques derivades de l’ús del consultori
local concedida a l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga, i minorar-la
minorar la d’un import de
1.200,00 €, a un import de 1.186,44 €.
Decret núm.303
03 de 21 de maig de 2015. Exp. 2015/1463 Iniciar l’expedient de
contractació del servei de dinamització dels Parcs Urbans i les xarxes d’Itineraris
Saludables a la comarca de l’Alt Empordà.
Decret núm.304 de 21 de maig de 2015. Exp. 2015/1589 Desestimar les al·legacions
presentades per l’Ajuntament de Flaçà a la proposta de modificació de la subvenció per a
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la realització de les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes, atès
que s’han presentat fora de termini.
Decret núm.305 de 21 de maig de 2015. Exp. 2015/1893 Desestimar les al·legacions
presentades per l’Ajuntament de Pontós a la proposta de modificació de la subvenció per
a la realització d’activitats de promoció de la salut, atès que ha presentat les al·legacions
fora de termini
mini i no ha presentat la memòria avaluativa de l’activitat.
Decret núm.306 de 21 de maig de 2015. Exp. 2015/1374 Atorgar a l’Ajuntament de
Portbou, una subvenció de 14.000,00 € amb destinació als treballs de reparació i
actualització de les instal·lacions
instal·lacion del dispensari municipal.
Decret núm.307 de 21 de maig de 2015. Exp. 2015/2102 Acceptar la sanció de 130,00 €
imposada per l’Instituto
Instituto Nacional de Estadística per infracció lleu en matèria
d’estadística, renunciant a la interposició de recurs contenciós administratiu.
Decret núm.308 de 26 de maig de 2015. Exp. 2015/1463 Aprovar l’expedient de
contractació del servei de dinamització dels Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris
Saludables a la comarca de l’Alt Empordà.
Decret núm.309 de 28 de maig de 2015. Exp. 2015/1445 Adjudicar a l’empresa Unidad
Logistica Empresarial SL, el contracte de servei de control i seguretat de les
instal·lacions de Dipsalut per als mesos de juny i juliol de 2015.
Decret núm.310
0 de 29 de maig de 2015. Exp. 2015/1802 Desestimar
timar les al·legacions
presentades per l’Ajuntament de la Cellera de Ter a la proposta de modificació de la
subvenció per a la lluita i control integrat de plagues urbanes.

5. 2015/1720 – Proposta de nomenament de la Vicepresidència segona de
Dipsalut [LE 2015/117]
015/117]
D’acord amb la petició expressada en la sessió del Consell Rector número
2015/09, de 28 de juliol, ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts
de Dipsalut atribueix al Consell Rector, i tenint en compte les competències que
l’article 16.2 dels Estatuts de Dipsalut atribueix a la Presidència de la Diputació
de Girona en aquesta matèria, el president de Dipsalut, d'acord amb la
delegació efectuada per decret de la Presidència de la Diputació de Girona,
amb data 15 de juliol de 2015, proposa al Consell Rector que proposi a la
Presidència de la Diputació de Girona l’adopció del següent
ACORD
Primer. Nomenar l’il·lustríssim senyor Josep Maria Rufí i Pagès, vocal
voca del
Consell Rector de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de
Girona (Dipsalut), vicepresident segon de l’Organisme.
Segon. Les atribucions de la Vicepresidència de Dipsalut són les establertes als
articles 16 i 17 dels Estatuts de Dipsalut.
Dipsa
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6. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la
convocatòria
No hi ha res per tractar.
7. Torn obert de paraules
No hi ha intervencions.

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

El secretari

Josep M. Corominas i Barnadas

Jordi Batllori i Nouvilas
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