Secretaria (10)
JB/tf
Exp. 2015/2029

Acta de la reunió del Consell Rector de Dipsalut del 13 d’octubre
’octubre de 2015 (LE
2015/133).
). Girona. Membres del Consell Rector.
Núm. sessió:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

2015/11
1
Ordinària
rdinària
13 d’octubre
’octubre de 2015
De les 10:30
1
hores a les 12:30 hores
Saló de Plens de la Diputació de Girona

Hi assisteixen:
•

President p.d.:
Josep Maria Corominas i Barnadas

•

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

•

Gerent:
Jordi Brunet i Badosa

•

Secretari:
Jordi Batllori i Nouvilas

•

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

•

Tresorera:
M. Teresa Villar i Roda

Han excusat la seva absència els vocals senyor Albert Piñeira i Brosel, senyora
Marta Felip i Torres i senyora Gisela Saladich i Parés.
Ordre del dia
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2015/10, del
dia 22 de setembre de 2015
2. Informació de la Presidència

Exp. 2015/2029 – Secretaria – Acta reunió CR – Pàg. 1

3. Informació de la Gerència
4. Donar compte dels decrets signats per la Presidència
5. 2015/2039 – Proposta d’aprovació de l’expedient de crèdit extraordinari DI 3CE
1/2015 (LE 2015/135)
6. 2015/2032 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de Girona de l’aprovació
de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball de Dipsalut per a
l’any 2016 (G01 2015/9)
7. 2015/1884 - Proposta
Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de Girona de l’aprovació
del pressupost de Dipsalut per a l’any 2016 (LE 2015/129)
8. 2015/1723 – Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació dels serveis
per al desenvolupament dels programes Pt01 i Pt02 de suport a la gestió i
control de les instal·lacions d’alt i baix risc per a la transmissió de la
legionel·losi (LE 2015/120)
9. 2015/1817 – Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació del servei de
gestió integral del programa “Sigues tu, eines i actius per a la salut” (Pm08) del
Catàleg de Serveis de Dipsalut (LE 2015/125)
10. 2015/293 – Proposta d’aprovació de la convocatòria pública de suport
econòmic per al finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de
persones en el marc del programa Pm10 Salut i Crisi 2015-2016
2016 (LE 2015/17)
11. 2015/608 – Proposta de resolució del segon procediment de la convocatòria de
subvencions per a la realització de congressos, simposis i jornades relacionats
amb la salut pública a la demarcació de Girona (LE 2015/23)
12. 2015/1440 – Proposta de modificació de la subvenció concedida a la Fundació
Institut d’Investigació Biomèdica de Girona per a la promoció de la recerca de
professionals assistencials (SAE 2015/15)
13. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de
de la convocatòria
14. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2015/10,
2015/
del
dia 22 de setembre de 2015
S’aprova per unanimitat l’esborrany, prèviament lliurat als assistents, de l’acta de la
sessió número 2015/10,
0, que va tenir lloc el dia 22
2 de setembre de 2015.
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2. Informació de la Presidència
3. Informació de la Gerència
4. Donar compte dels decrets signats per la Presidència
Decret núm.311 de 2 de juny de 2015. Exp. 2014/977 Estimar el recurs de reposició presentat per
l’Associació Catalana per al Parkinson de Barcelona contra el Decret del vicepresident Dipsalut i
concedir l’import íntegre de la subvenció concedida.
Decret núm.312 de 2 de juny 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 278,78 € corresponents al mes de maig.
Decret núm.313 de 3 de juny de 2015. Exp. 2015/1239
15/1239 Aprovar la despesa corresponent al
pagament a justificar d’import 217,8 €,, en concepte de reparació del display del fotòmetre
checkitdirect de l’empresa Serviquimia S.L.
Decret núm.314 de 3 de juny de 2015. Exp. 2015/1419 Autoritzar la gratificació
gratificaci per serveis
extraordinaris prestats fora de la jornada habitual del treballador Toni Fernàndez i Garcia, per un
import de 510,03 € durant el mes de maig.
Decret núm.315 de 3 de juny de 2015. Exp. 2015/1446 Adjudicar a l’empresa BP Oil España, S.L.,
el contracte de subministrament de combustible pels vehicles de Dipsalut.
Decret núm.316 de 4 de juny de 2015. Exp. 2015/807 Aprovar la compensació de deutes i crèdits
recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Vallfogona del Ripollès.
Decret núm.317 de 4 de
e juny de 2015. Exp. 2015/807 Aprovar la compensació de deutes i crèdits
recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Cabanes.
Decret núm.318 de 4 de juny de 2015. Exp. 2015/807 Aprovar la compensació de deutes i crèdits
recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament
l’Ajuntam
d’Agullana.
Decret núm.319 de 4 de juny de 2015. Exp. 2015/807 Aprovar la compensació de deutes i crèdits
recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Vilafant.
Decret núm.320 de 4 de juny de 2015. Exp. 2015/807 Aprovar la compensació de deutes i crèdits
crèdi
recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Quart.
Decret núm.321 de 4 de juny de 2015. Exp. 2015/807 Aprovar la compensació de deutes i crèdits
recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament d’Arbúcies.
Decret núm.322 de 4 de juny de 2015. Exp. 2015/807 Aprovar
var la compensació de deutes i crèdits
recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de La Vajol.
Decret núm.323 de 4 de juny de 2015. Exp. 2015/807 Aprovar la compensació de deutes i crèdits
recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Pontós.
Decret núm.324 de
e 4 de juny de 2015. Exp. 2015/1465 Concedir a l’Ajuntament de Ripoll la
subvenció per a la instal·lació d’un filtre automàtic a l’entrada d’aigua del pavelló municipal, per un
import de 1.672,82 €.
Decret núm.325 de 5 de juny de 2015. Exp. CPH 01/2011 Aprovar
rovar la continuació del contracte de
servei d’intercanvi d’informació a través de targetes entre dues màquines remotes, per un període
màxim de 6 mesos, amb l’empresa Telefónica Móviles Espanya SAU.
Decret núm.326 de 5 de juny de 2015. Exp. 2015/833 Adjudicar
dicar el contracte mixt de
subministrament i del servei de correcció d eles incidències de la connectivitat de les cabines de
desfibril·ladors, a l’empresa Bestwind Solutions,, S.L., per un import de 37.176,00 €.
Decret núm.327 de 5 de juny de 2015. Exp. 2015/1481 Concedir una prolongació de jornada de
341,91 € mensuals al senyor Miquel Obrador Corominas, tècnic/a informàtic/a
/a, per tal de fer front a
l’increment de les tasques que té encarregades.
Decret núm.328 de 5 de juny de 2015. Exp. 2015/1482 Concedir una prolongació de jornada de
341,91 € mensuals al senyor David Soms i Borrell, tècnic/a informàtic/a,, per tal de fer front a
l’increment de les tasques que té encarregades.
Decret núm.329 de 9 de juny de 2015. Exp. 2012/1381 Cancel·lar la garantia
ia definitiva del contracte
de serveis relatiu al contracte del servei formació per l’ús del DEA dirigides a la població de les
comarques gironines, per un import de 7.974,40 €, a la Universitat de Girona.
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Decret núm.330 de 9 de juny de 2015. Exp. 2015/929
9 Aprovar l’expedient de modificació de crèdit
2IR 4/2015, d’incorporació de romanents de crèdit al pressupost de l’exercici 2014, per un import
total de 316.938,69 €,, que es finançarà amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.
Decret núm.331
331 de 9 de juny de 2015. Exp. 2015/1386 Adjudicar a l’empresa Minimilks Marketing
and Branding, SL, el contracte de servei de la campanya gràfica de publicitat del desfibril·lador i del
joc “Be my Heroe”.
Decret núm.332 de 9 de juny de 2015. Exp. 2015/1451
51 Adjudicar a l’empresa Codiwans SL, el
contracte de servei de manteniment de l’aplicació mòbil en format videojoc de “Be my hero” del
Programa Pm09 del Catàleg de Serveis de Dipsalut.
Decret núm.333 de 9 de juny de 2015. Exp. 2015/1483 Adjudicar a l’empresa
l’emp
Vies Braves
Swimming SL, el contracte de servei per a sessions de dinamització de la xarxa de les Vies Braves.
Decret núm.334 de 9 de juny de 2015. Exp. 2015/1484 Modificar les condicions del contracte
laboral signat amb la sra. Àstrid Desset i Desset, tècnic/a informàtic/a,
a, que passarà a ser a temps
parcial, i establir una jornada laboral de 25 hores setmanals, de dilluns a divendres.
Decret núm.335 de 9 de juny de 2015. Exp. 2015/1485 Deixar sense efectes, a partir del dia 22 de
juny de 2015, la reducció d’un terç de la jornada laboral, amb percepció del 80% de les seves
retribucions, que té autoritzada la senyora Lourdes Garcia i Puig, per guarda legal d’un infant.
Decret núm.336 de 9 de juny de 2015. Exp. 2015/1509 Aprovar ell text del Conveni de cooperació
educativa entre la Universitat de Girona i Dipsalut, per tal que l’estudiant Rubén Molina del Moral,
realitzi pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea de Protecció de la Salut.
Decret núm.337 de 10 de juny de 2015. Exp. 2014/899
/899 Modificar l’import de la subvenció per a la
realització de les actuacions a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges a
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador i minorar-la
minorar a un import de 14.658,76 €.
Decret núm.338 de 10 de juny de 2015.
2
Exp. 2015/354 Esmenar, per error aritmètic, el punt primer
del decret de la Vicepresidència primera de Dipsalut, de 18 de maig de 2015, pel que es concedeix
a l’Ajuntament de Tortellà, la quantitat de 4.345,08 €
Decret núm.339 de 10 de juny de 2015. Exp.
xp. 2015/362 Esmenar, per error aritmètic, el punt primer
del decret de la Vicepresidència primera de Dipsalut, de 15 de maig de 2015, pel que es concedeix
a l’Ajuntament de Maià de Montcal, la quantitat de 2.807,19 €.
Decret núm.340 de 10 de juny de 2015. Exp. 2014/1071 Esmenar, per error de fet, el paràgraf
segon la part expositiva del Decret de modificació de la subvenció pel finançament del projecte
“Suport al dret d’habitatge, alimentació i la higiene”, que va dictar el vicepresident primer de Dipsalut
Dip
a l’Ajuntament de Blanes, de data 20 de març de 2015.
Decret núm.341 de 11 de juny de 2015. Exp. 2014/1091 Modificar l’import de la subvenció per a
entitats sense ànim de lucre per a activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables a la
demarcació
arcació de Girona, concedida a l’Associació Viu Autisme, i minorar-la
minorar la a un import de 429,50 €.
Decret núm.342 de 11 de juny de 2015. Exp. 2015/1473 Concedir la subvenció pel finançament de
la instal·lació d’un equip de telecontrol pel pou i dipòsit de l’abastament
l’abastament ZS Cantallops amb un
turbidímetre a l’Ajuntament de Cantallops, per un import de 20.000,00 €.
Decret núm.343 de 12 de juny de 2015. Exp. 2015/1429 Adjudicar a la Fundació Pagesos Solidaris,
el contracte de servei per a la realització de les 10 xerrades
xerrades de formació en bons hàbits i la
coordinació del projecte de formació en salut i crisi.
Decret núm.344 de 12 de juny de 2015. Exp. 2014/1702 Revocar la subvenció de suport econòmic
per la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Saus, Camallera i
Llampaies, per un import de 1.091,04 €.
Decret núm.345 de 12 de juny de 2015. Exp. 2014/1740 Modificar l’import de la subvenció de suport
econòmic a les actuacions per a la lluita i el control integrat de plagues urbanes concedida a
l’Ajuntament de Lloret de Mar, i minorar-la
minorar a un import de 6.581,71 €.
Decret núm.346 de 12 de juny de 2015. Exp. 2015/843 Denegar al Consorci de Benestar Social del
Ripollès, la bestreta sol·licitada del 50% de l’import de la subvencionat del
del projecte “Salut i crisi al
Ripollès”, atès que en aquets moments té una altra subvenció pendent de justificar.
Decret núm.347 de 15 de juny de 2015. Exp. 2015/1514 Aprovar el text del conveni de cooperació
educativa entre la Universitat de Girona i Dipsalut per tal que l’estudiant Jordi Bardalet i Portas,
realitzi pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea de protecció de la Salut.
Decret núm.348 de 16 de
e juny de 2015. Exp. 2014/1410 Modificar l’import de la subvenció del Pla
d’actuació anual de l’any 2014 concedida a l’Ajuntament d’Olot, i minorar-la
minorar
d’un import de
51.301,00 € a un import de 45.578,70 €.
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Decret núm.349 de 16 de juny de 2015. Exp. 2015/1390
390 Aprovar el llistat d’admissions i exclusions
en el procediment selectiu convocat per a la contractació laboral temporal d’un tècnic/a de difusió
corresponent a l’Àrea de Govern de Dipsalut.
Decret núm.350 de 16 de juny de 2015. Exp. 2015/1508 Adscriure la senyora Lourdes Garcia i Puig,
a l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica per tal que hi presti serveis assumint tasques de
gestió de les subvencions, amb efectes a partir del dia 1 de juliol de 2015.
Decret núm.351 de 18 de juny de 2015. Exp. 2015/1510
5/1510 Adjudicar a l’empresa Nexe Impressions
S.L., el contracte de serveis per a la impressió de 500 exemplars de la memòria de mandat.
Decret núm.352 de 19 de juny de 2015. Exp. 2015/807 Aprovar la compensació de deutes i crèdits
recíprocs entre Dipsalut
ut i l’Ajuntament de Borrassà.
Decret núm.353 de 19 de juny de 2015. Exp. 2015/821 Contractar al senyor Pol Carreras i Paradell,
sota la modalitat d’interinatge, per tal que presti els seus serveis com a auxiliar administratiu (C2)
amb efectes a partir dell dia 1 de juliol de 2015 i fins a cobertura definitiva de la plaça.
Decret núm.354 de 19 de juny de 2015. Exp. 2015/1475 Concedir la subvenció per finançar
l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut per implantar
implanta
mesures preventives i correctores a l’Ajuntament de Breda per un import de 14.268,13 €.
Decret núm.355 de 19 de juny de 2015. Exp. 2015/1490 Concedir a l’Ajuntament de Santa Coloma
de Farners la subvenció per l’assessorament i suport tècnic a les polítiques
polítiques municipals de protecció
de la salut per implantar mesures preventives i correctores per un import de 12.091,53 €.
Decret núm.356 de 19 de juny de 2015. Exp. 2015/1491 Concedir la subvenció per finançar
l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut per implantar
mesures preventives i correctores a l’Ajuntament de Espolla per un import de 9.076,98 €.
Decret núm.357 de 22 de juny de 2015. Exp. 2015/1515 Modificar l’import de la subvenció exclosa
de concurrència pública
lica per a la realització de congressos, concedida a Fundació Fira de Girona, i
minorar-la a 2.224,42 €.
Decret núm.358 de 22 de juny de 2015. Exp. 2015/1607 Revocar la subvenció per a la realització
d’activitats de promoció de la salut “Tallers de treball
treball i xerrades” concedida a l’Ajuntament de Pau,
per un import de 918,38 €..
Decret núm.359 de 22 de juny de 2015. Exp. 2015/1609 Adjudicar a l’empresa Appbridge Labs S.L.,
el contracte de servei de manteniment i suport anual de la llicència eBD propietat de Dipsalut,
incloent l’actualització de les versions.
Decret núm.360 de 23 de juny de 2015. Exp. 2015/807 Aprovar la compensació de deutes i crèdits
recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de la Cellera de Ter.
Decret núm.361 de 23 de juny de 2015. Exp. 2015/844 Concedir la bestreta sol·licitada al Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, per la realització del programa Pm10 Salut i Crisi, per un import total de
65.442,11 €,, corresponent al 50,00% de l’import atorgat.
Decret núm.362 de 23 de juny de 2015. Exp. 2015/1409 Adscriure la senyora Maria Parnau i
Escofet, amb contracte laboral temporal eventual com a auxiliar administratiu/va
administrati
de Dipsalut, al
servei de contractació de l’Àrea de gestió Administrativa i Econòmica.
Decret núm.363 de 23 de juny de 2015. Exp. 2015/1835 Revocar la subvenció per a la realització
d’activitats de promoció de la salut per “Activitat física per a la gent gran” concedida a l’Ajuntament
de Vilanant, per un import de 1.155,72 €.
Decret núm.364 de 23 de juny de 2015. Exp. 2015/1842
2 Revocar la subvenció per a la realització
d’activitats de promoció de la salut pel “manteniment físic” concedida a l’Ajuntament de Juià, per un
import de 1.156,68 €.
Decret núm.365 de 25 de juny de 2015. Exp. 2015/806 Aprovar la devolució d’ingressos a la
Fundació Privada Astres per valor de 915,47 € en concepte de constitució de garantia definitiva.
Decret núm.366 de 25 de juny de 2015. Exp. 2015/1043 Revocar la subvenció per a entitats sense
ànim de lucre per a activitats de promoció de la salut i hàbits
hàbits saludables a la demarcació de Girona
per “Fem el pas” a l’associació de Voluntaris de Protecció Civil de Breda, per import de 500,00 €.
Decret núm.367 de 29 de juny de 2015. Exp. 2013/1577 Modificar l’import de la subvenció per al
finançament de les activitats
ctivitats que es desenvolupin al casal de joves Morralla, espai creatiu
concedida a l’Ajuntament de Blanes, i minorar-la
minorar a 59.199,98 €.
Decret núm.368 de 29 de juny de 2015. Exp. 2014/901 Estimar parcialment les al·legacions
presentades per l’Ajuntament de Lloret de Mar a la proposta de modificació de la subvenció del
programa de protecció i seguretat a les platges.
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Decret núm.369 de 29 de juny de 2015. Exp. 2015/1468 Concedir
dir la subvenció pel finançament per
realitzar millores estructurals a la instal·lació d’ACS del pavelló de la Corxera del municipi de Sant
Feliu de Guíxols, per un import de 2.901,72 €.
Decret núm.370 de 30 de juny de 2015. Exp. 2010/1033 Aprovar l’Addenda
l’Adden
II al Conveni de
Col·laboració entre Dipsalut i la Universitat de Girona, per al finançament de l’estudi de recerca
“Girona, projecte vital”, amb un pressupost de 309.400,00 €.
Decret núm.371 de 30 de juny de 2015. Exp. 2012/1944 Aprovar la declaració de béns no
utilitzables de la retolació dels vidres, les mampares divisòries, el tàbic mòbil i el mobiliari de cuina
de l’antiga seu de Dipsalut.
Decret núm.372 de 30 de juny de 2015. Exp. 2015/247 Iniciar el procediment de reintegrament
parcial de la inscripció de la senyora Àfrica Masó Sumsí, coordinadora de Presidència, al Màster en
Direcció Pública (EMPA) d’ESADE Business School.
Decret núm.373 de 30 de juny de 2015. Exp. 2015/1254 Aprovar la classificació de les proposicions
admeses per a l’adjudicació
ció del contracte de serveis de consultoria estratègica en organització i
optimització de processos i en tecnologies de la informació.
Decret núm.374 de 30 de juny de 2015. Exp. 2015/1397 Aprovar les bases que han de regular el
concurs-oposició
oposició per al nomenament
nomenament d’un funcionari/a interí i la provisió de lloc de treball de
tècnic/a de fiscalització i comptabilitat.
Decret núm.375 de 30 de juny de 2015. Exp. 2015/1628 Convalidar la despesa del lloguer de sales
al Parc científic i Tecnològic de la Universitat
Universitat de Girona i corresponent a la factura presentada en
data 9 de juny de 2015.
Decret núm.377 de 30 de juny de 2015. Exp. 2014/1723 Revocar la subvenció per a la realització
de les actuacions per a la lluita i control de plagues urbanes a l’Ajuntament de Vidreres
V
per un
import de 2.367,04 €.
Decret núm.378 de 30 de juny de 2015. Exp. 2015/1641 Adjudicar a Hermes Comunicacions SA el
contracte de servei per a inserció d’anuncis al diari El punt relatius a l’aplicació DEACAT
Decret núm.379 de 30 de juny de 2015.
2
Exp. 2015/1648 Adjudicar a Diari de Girona el contracte de
servei per a inserció d’anuncis al diari El punt relatius a l’aplicació DEACAT.
Decret núm.380 de 1 de juliol de 2015. Exp. 2013/1562 Sol·licitar a l’Agència Catalana de
Certificació la baixa de les targetes de certificació digital del personal de les administracions
públiques catalanes corresponents a la senyora Àfrica Masó i Sumsi i al senyor Josep Maria
Corominas i Barnadas.
Decret núm.381 de 1 de juliol de 2015. Exp. 2015/105 Autoritzar la gratificació per serveis
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual de la treballadora Laura Arjona i López
durant el segon trimestre de 2015 per un import de 255,02 €.
Decret núm.382 de 1 de juliol de 2015. Exp. 2015/106 Autoritzar la gratificació per serveis
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual de la treballadora Cristina Esparraguera i
Cla durant el segon trimestre de 2015 per un import de 528,92
5
€.
Decret núm.383 de 1 de juliol de 2015. Exp. 2015/107 Autoritzar la gratificació per serveis
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual del treballador Antoni Mulero i Punsí
durant el segon trimestre de 2015 per un import de 151,12 €.
Decret núm.384 de 1 de juliol de 2015. Exp. 2015/1420 Autoritzar la gratificació per serveis
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual de la treballadora Anna Loste i Romero
durant el mes de juny per un import de 122,79 €.
Decret núm.385
.385 de 1 de juliol de 2015. Exp. 2015/1421 Autoritzar la gratificació per serveis
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual del treballador Àlex Morales i Moliner
durant el mes de juny per un import de 179,46 €.
Decret núm.386 de 2 de juliol de 2015. Exp. 2015/181 Autoritzar la gratificació per serveis
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual de la treballadora Marta Vallmajó i Garcia
durant el segon trimestre de 2015 per un import de 425,03 €.
Decret núm.387 de 2 de juliol de 2015. Exp. 2015/186 Autoritzar la gratificació per serveis
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual de la treballadora Imma Vilà i Vendrell
durant el segon trimestre de 2015 per un import de 783,94 €.
Decret núm.388 de 2 de juliol de 2015. Exp. 2015/1627 Concedir la subvenció pel finançament d’un
sistema de telegestió i autoanalitzador per controlar la qualitat de l’aigua i el nivell de desinfectant a
l’aigua d’abastament a l’Ajuntament de Bàscara.
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Decret núm.389 de 3 de juliol
jul de 2015. Exp. 2014/1359 Modificar l’import de la subvenció concedida
a l’Ajuntament de Bordils, i minorar-la
minorar a 889,35 €.
Decret núm.390 de 3 de juliol de 2015. Exp. 2015/1390 Aprovar de manera definitiva el llistat
d’admissions i exclusions en procediment
procediment selectiu convocat per la contractació laboral temporal
d’un/a tècnic/a de difusió corresponent a l’Àrea de Govern de Dipsalut.
Decret núm.391 de 7 de juliol de 2015. Exp. 2015/1655 Concedir a la senyora Mar Redondo i
Fornells, una reducció del 50% de la seva jornada laboral per guarda legal d’un infant.
Decret núm.392 de 9 de juliol de 2015. Exp. 2014/1063 Iniciar el procediment de reintegrament
parcial de la bestreta concedida a Càritas Diocesana de Girona, per import d’11.123,00 €.
Decret núm.393 de
e 10 de juliol de 2015. Exp. Cancel·lació de la bestreta de caixa fixa, el compte
corrent que te associat i les targetes de crèdit vinculades del sr. Josep Maria Corominas i Barnadas.
Decret núm.394 de 10 de juliol de 2015. Exp. Cancel·lació de la bestreta de caixa fixa, el compte
corrent que te associat i les targetes de crèdit vinculades del Sr. Jordi Brunet i Badosa i de la sra.
Àfrica Masó i Sumsí.
Decret núm.395 de 13 de juliol de 2015. Exp. 2014/2117 Modificar l’import de la subvenció exclosa
de concurrència
currència pública per el finançament de millores estructurals de les instal·lacions ACS del
pavelló municipal de Caldes de Malavella i minorar-la
minorar a 19.261,84 €.
Decret núm.396 de 15 de juliol de 2015. Exp. 2015/1636 Adjudicar a l’empresa Minimilks Marketing
and Branding, S.L, el contracte de disseny del Catàleg de formació del 2n semestre de 2015.
Decret núm.397 de 15 de juliol de 2015. Exp. 2015/1658 Adjudicar a l’empresa Unidad de logística
Empresarial,
rial, S.L, el contracte de servei de control de les instal·lacions de Dipsalut per als mesos
d’agost, setembre i octubre de 2015.
Decret núm.398 de 15 de juliol de 2015. Exp. 2015/1659 Adjudicar a l’empresa Catalunya Auxiliars
SL, el contracte de neteja d’instal·lacions
d’instal·lacions de Dipsalut per als mesos d’agost, setembre i octubre.
Decret núm.399 de 16 de juliol de 2015. Exp. 2015/293 Concedir bestreta a Creu Roja Espanyola a
Girona per al finançament dels projectes inclosos en el programa Pm10 Salut i Crisi 2015.
20
Decret núm.400 de 16 de juliol de 2015. Exp. 2015/293 Concedir bestreta a la Fundació SER.GI per
al finançament dels projectes inclosos en el programa Pm10 Salut i Crisi 2015.
Decret núm.401 de 16 de juliol de 2015. Exp. 2014/754 Delegar a la gerència
gerènci la resolució de les
sol·licituds de bestreta de retribucions que faci el personal de Dipsalut.
Decret núm.402 de 16 de juliol de 2015. Exp. 2015/842 Concedir bestreta al Consorci d’Acció Social
de la Garrotxa, per al finançament dels projectes inclosos en el programa Pm10 Salut i Crisi 2015.
Decret núm.403 de 17 de juliol de 2015. Exp. 2013/820 Donar la conformitat a tots els serveis
prestats de forma efectiva i satisfactòria per Minimilks Creative Company SL en relació amb el
contracte de serveis de comunicació
municació gràfica, audiovisual i digital de Dipsalut.
Decret núm.404 de 17 de juliol de 2015. Exp. 2014/689 Desestimar les al·legacions presentades
per la Càtedra de promoció de la Salut, atès que el document ADOP, tot i tenir data del 6 de març
de 2014, la despesa va ser realitzada fora de termini.
Decret núm.405 de 17 de juliol de 2015. Exp. 2015/807 Aprovar la compensació de deutes i crèdits
recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Fontcoberta.
Decret núm.406 de 17 de juliol de 2015. Exp. 2014/2153 Desestimar les al·legacions presentades
per l’Ajuntament de Peralada, atès que la documentació complementària presentada conté
conceptes no subvencionables.
Decret núm.407 de 20 de juliol de 2015. Exp. 2015/1254 Adjudicar el contracte de serveis de
consultoria
ltoria energètica en organització i optimització de processos a l’empresa Mediterranean
Consulting Barcelona, S.L, per un import de 72.000,00 €.
Decret núm.408 de 20 de juliol de 2015. Exp. 2015/1434 Desestimar la subvenció exclosa de
concurrència pública pel finançament de la desinsectació anual de formigues a la llar d’infants
municipal a l’Ajuntament de Serinyà.
Decret núm.409 de 20 de juliol de 2015. Exp. 2015/1436 Desestimar la sol·licitud pel finançament
de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de salut pública presentada per
l’Ajuntament de Vidreres.
Decret núm.410 de 20 de juliol de 2015. Exp. 2015/1517 Concedir la subvenció pel finançament de
l’assessorament
nt i suport tècnic per realitzar millores en la instal·lació d’ACS del pavelló de
l’Ajuntament de La Cellera de Ter per un import de 19.721,90 €.
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Decret núm.411 de 20 de juliol de 2015. Exp. 2015/1626 Concedir la subvenció pel finançament de
l’assessorament
nt i suport tècnic per realitzar millores en la instal·lació d’ACS del pavelló de
l’Ajuntament de Verges per un import de 8.193,48 €.
Decret núm.412 de 20 de juliol de 2015. Exp. 2015/1653 Concedir la subvenció pel finançament de
l’assessorament i suport tècnic per realitzar millores en la instal·lació d’ACFS del camp del futbol i
del pavelló polivalent de l’Ajuntament de Salt.
Decret núm.413 de 20 de juliol de 2015. Exp. 2015/1680 Concedir la subvenció pel finançament de
la instal·lació de vàlvules mescladores
mescladores a l’entrada dels vestidors del pavelló poliesportiu municipal
de l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls.
Decret núm.414 de 20 de juliol de 2015. Exp. 2015/1691 Concedir a l’Ajuntament de Vidreres la
subvenció per realitzar reformes estructurals de l’instal·lació
l’instal·lació d’ACFS de l’escola Salvador Espriu.
Decret núm.415 de 21 de juliol de 2015. Exp. 2014/837 Desestimar les al·legacions presentades
per l’Ajuntament de Salt respecte la modificació de la distribució econòmica inicialment pactada en
el conveni de
e col·laboració per a l’execució del projecte “Salut Jove” durant l’any 2015.
Decret núm.416 de 21 de juliol de 2015. Exp. 2014/863 Modificar l’import de la subvenció per a la
realització de les actuacions a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme
socorrism a les platges a
l’Ajuntament de Palafrugell, i minorar-la
minorar a un import de 9.812,79 €.
Decret núm.417 de 21 de juliol de 2015. Exp. 2014/900 Modificar l’import de la subvenció per a la
realització de les actuacions a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges a
l’Ajuntament de Palamós i minorar-la
minorar a un import de 18.058,43 €.
Decret núm.418 de 21 de juliol de 2015. Exp. 2014/904 Modificar l’import de la subvenció per a la
realització de les actuacions a la seguretat, vigilància, salvament
salvament i socorrisme a les platges a
l’Ajuntament de Cadaqués i minorar-la
minorar a un import de 3.328,71 €.
Decret núm.419 de 21 de juliol de 2015. Exp. 2014/952 Modificar l’import de la subvenció per a la
realització de les actuacions a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges a
l’Ajuntament de Colera i minorar-la
minorar a un import de 1.549,72 €.
Decret núm.420 de 21 de juliol de 2015. Exp. 2014/1037 Inadmetre el recurs de reposició presentat
per l’Ajuntament de Portbou contra la resolució del Consell
Consell Rector de Dipsalut, en la sessió
ordinària número 2015/6 de 19 de maig de 2015, ja que s’ha presentat fora de termini.
Decret núm.421 de 21 de juliol de 2015. Exp. 2015/1241 Aprovar la classificació, per ordre
decreixent, de les proposicions admeses per a l’adjudicació
l’
del contracte de comunicació gràfica.
Decret núm.422 de 21 de juliol de 2015. Exp. 2015/1431 Cancel·lar la garantia definitiva del
contracte de subministrament de vuit vehicles nous destinats al parc mòbil de Dipsalut a favor de
l’empresa Athlon Car Lease SA, per import de 9.640,00 €.
Decret núm.423 de 21 de juliol de 2015. Exp. 2015/1700 Contractar temporalment la senyora Sílvia
Bonet i Costa, perquè presti els seus serveis com a tècnica de difusió de l’Àrea de Govern de
Dipsalut, sota la modalitat contractual d’interinatge.
Decret núm.424 de 21 de juliol de 2015. Exp. 2014/2063 Denegar al Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, la bestreta sol·licitada del 50% de l’import subvencionat pel Programa Pm10 Salut i Crisi.
Decret núm.425 de 23 de juliol de 2015. Exp. 2015/293 Concedir la bestreta sol·licitada a Càritas
Diocesana
esana de Girona, per al finançament dels projectes inclosos dons el programa PM10 Salut i
crisi, per un import total de 176.904,47 €.
Decret núm.426 de 23 de juliol de 2015. Exp. 2015/807 Aprovar la compensació de deutes i crèdits
recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Mollet de Peralada.
Decret núm.427 de 23 de juliol de 2015. Exp. 2015/1672 Autoritzar l’accés a la informació
sol·licitada al Sr. Jordi Cantenys Azorín, al fitxer de l’estudi d’investigació per a determinar l’origen
de l’aparició de dermatitis
matitis a diversos banyistes del riu Muga al seu pas per Sant Llorenç de la Muga.
Decret núm.428 de 23 de juliol de 2015. Exp. 2015/1715 Acceptar la sol·licitud presentada, el 21 de
juliol de 2015, per l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, d’execució del programa
p
Pt14, per la
instal·lació d’un filtre automàtic a l’entrada d’aigua de l’Espai Ter.
Decret núm.429 de 27 de juliol de 2015. Exp. 2015/952 Modificar l’import de la subvenció per a la
realització de les actuacions a la seguretat, vigilància, salvament
salvament i socorrisme a les platges a
l’Ajuntament de l’Escala i minorar-la
minorar a un import de 19.881,98 €.
Decret núm.430 de 27 de juliol de 2015. Exp. 2015/1463 Aprovar la classificació de les proposicions
admeses a la licitació del contracte de serveis de dinamització
dinamització de Parcs urbans de salut i Xarxes
d’itineraris saludables.
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Decret núm.431 de 27 de juliol de 2015. Exp. 2015/1712 Concedir la subvenció per instal·lar al
dipòsit de Sant Privat d’en Bas, una subestació de telegestió, autoanalitzador i turbidimetre per
millorar la qualitat de l’aigua sanitària de l’aigua potable, per un import de 12.010,92 €.
Decret núm.432 de 28 de juliol de 2015. Exp. 2015/822 Prorrogar el contracte laboral sota la
modalitat contractual eventual per acumulació de tasques del senyor Joan Rosa i Castro per termini
de 6 mesos.
Decret núm.433 de 28 de juliol de 2015. Exp. 2015/1396 Aprovar les bases que han de regular el
concurs-oposició
oposició per a la contractació laboral temporal d’un/a tècnic/a de gestió econòmica i
convocar el procéss selectiu corresponent.
Decret núm.434 de 28 de juliol de 2015. Exp. 2015/1795 Modificar l’import de la subvenció per a la
realització a les actuacions per a la lluita i control de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de
Figueres, i minorar-la
la a un import
im
de 3.873,96 €.
Decret núm.435 de 29 de juliol de 2015. Exp. 2015/1638 Aprovar el conveni de col·laboració entre
Dipsalut i Càritas Diocesana de Girona per atorgar una subvenció en espècie mitjançant l’aportació
d’aliments bàsics als Centres de Distribució
Distri
d’Aliments.
Decret núm.436 de 29 de juliol de 2015. Exp. 2015/1736 Concedir la subvenció per la realització de
millores a la instal·lació d’aigua calenta i sanitària (ACS) dels vestidors del camp de futbol
municipal, a l’Ajuntament de Riudarenes.
Decret
ecret núm.437 de 29 de juliol de 2015. Exp. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 2IR
5/2015 d’incorporació de romanents de crèdit del pressupost de l’exercici 2014 per un import de
19.465,65 € que es finançarà
finançar amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.
Decret núm.438 de 30 de juliol de 2015. Exp. 2015/1995 Rectificar l’error material que s’ha detectat
en la part dispositiva, del decret de presidència, de 5 de maig de 2015, per la realització de millores
a la instal·lació d’aigua calenta
calenta del Pavelló municipal de Saus, Camallera i Llampaies.
Decret núm.439 de 31 de juliol de 2015. Exp. 2015/396 Modificar l’import de la subvenció concedida
a l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós i minorar-lo
minorar a 616,29 €.

5. 2015/2039 – Proposta d’aprovació de l’expedient de crèdit extraordinari DI
3CE 1/2015 (LE 2015/135)
El President per delegació de l’Organisme Organisme Autònom de Salut Pública de la
Diputació de Girona (Dipsalut), mitjançant Decret de 7 d’octubre de 2015, ha ordenat
la incoació de l’expedient de crèdit extraordinari número DI 3CE 1/2015, ja que
determinades despeses no poden demorar-se
demorar se fins a l’exercici següent i no existeix el
crèdit suficient per atendre-les
atendre les (article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març,, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals).
D’acord amb la base d’execució 8a del pressupost de despeses de la Diputació de
Girona, el crèdit extraordinari és aquella modificació del pressupost de despeses
mitjançant la
a qual s’assigna crèdit a la realització d’una despesa específica i
determinada que no es pot demorar fins a l’exercici següent i per la qual no existeix
crèdit.
D’entre els recursos citats a l’article 36 del Reial decret 500/1990, els crèdits
extraordinaris
ris es finançaran amb romanent líquid de tresoreria per a despeses
generals.
Una vegada emès l’informe favorable d’Intervenció, i vist el certificat del secretari
sobre el romanent de Tresoreria, ateses les competències que l’article 10 dels
Estatuts de Dipsalut li atribueix,
atribueix el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del
següent
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ACORD
Primer. Proposar aprovar inicialment l’expedient de crèdit extraordinari DI 3CE 1/2015
del pressupost de despeses de Dipsalut, finançat amb romanent líquid de tresoreria
t
per a despeses generals, i el detall del qual és el següent:
PRESSUPOST DE DESPESES
APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
Org. Prog. Eco.
1
3110
40000 Reintegrament a la Diputació de Girona
TOTAL

PRESSUPOST D’INGRESSOS
Econ. DESCRIPCIÓ
87000
Romanent de tresoreria per a despeses generals
TOTAL

IMPORT
2.662.625,00

IMPORT
2.662.625,00

Segon. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant un edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província.
Tercer. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord esdevindrà ferm. En cas
ca
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del
període d’exposició pública, per resoldre les al·legacions.
Quart. Publicar el pressupost modificat, resumit per capítols, al BOP i al tauler
d'anuncis, quan l’expedient esdevingui definitiu.
Cinquè. Autoritzar, comprometre i reconèixer l’obligació a favor de la Diputació de
Girona per import de 2.662.625,00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària
1/3110/ 40000 “Reintegrament de la Diputació de Girona”, un cop esdevingui
esde
definitiu
l’acord del pacte primer.
Sisè. Sol·licitar a la Diputació la compensació del pagament d’aquesta aportació amb
l’ingrés del seu deute amb número d’operació 12010/212 i pel mateix import.
Setè. D’acord amb l’article 59 del RD 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament general de recaptació, els crèdits i deutes es declararan extingits per
l’import compensat.
Vuitè. Proposar a la Diputació l’aprovació de la devolució a l’organisme autònom de
salut pública Dipsalut de l’aportació d’import 2.662.625,00 euros, a partir de l’exercici
en què la Diputació de Girona acordi concertar noves operacions de crèdit.
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6. 2015/2032 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de Girona de
l’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball de
Dipsalut per a l’any 2016 (G01 2015/9)
És competència del Consell Rector, d’acord amb els Estatuts de l’Organisme,
l’aprovació de la política de personal, la plantilla, la relació de llocs de treball i el règim
retributiu dins dels límits legals, a proposta de la Presidència. No obstant això, atés
que la plantilla i la relació de llocs de treball estan condicionats per la dotació
econòmica que recull el pressupost anual de Dipsalut, el Consell Rector eleva al Ple
de la Diputació de Girona l’aprovació definitiva de la política de personal per a cada
any, com es fa amb el pressupost de cada exercici.
En consonància amb el
el que estableix l’article 19.Dos de la Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat (LPGE) per al 2016, les retribucions del personal s’incrementen en
un 1% respecte de les que estaran vigents a 31 de desembre de 2015. Aquest
augment salarial es realitza en els
els complements específics i altres complements. Pel
que fa a la retribució lligada als grups i nivells de cada lloc de treball, és la pròpia
LPGE la que marca els imports a percebre (tant en cadascuna de les mensualitats
com en les pagues extraordinàries) en
en els articles 19.Cinc i 23.U. c).
D’altra banda, i atès que continuen vigents les condicions de conjuntura econòmica
que van donar peu al Reial Decret 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents
en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, la
proposta del Consell Rector segueix les línies marcades pels acords precedents
d’aprovació consecutiva de les plantilles i les relacions de llocs de treball. En aquest
sentit, i respecte de la plantilla aprovada per a l’exercici
l’exercici 2015, l’única modificació és
l’amortització (com ja estava previst) del lloc de treball de Responsable de la Secció
Jurídica i Administrativa de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica, amb la
consegüent desaparició de la plaça de tècnic/a mitjà/na
mitjà/na (A2) de la plantilla de personal
funcionari de l’Organisme. Pel que fa a la resta de places de la plantilla i de posicions
de la relació de llocs de treball, no hi ha cap modificació.
No obstant això, i com a conseqüència de la transferència del servei
servei d’Acció Social de
la Diputació de Girona (amb la transferència del personal que comporta), la plantilla
de Dipsalut s’incrementa en dues places. Es tracta d’una plaça de funcionari de
carrera, tècnic/a mitjà/na (A2) de la subescala de serveis especials,
especia i d’una plaça
laboral d’administratiu/iva, que restarà vacant. Aquestes dues places comporten,
evidentment, la inclusió dels corresponents llocs de treball en la relació de llocs de
treball, amb la creació de l’Àrea d’Acció Social (posicions 600 i 601).
601) Aquestes
variacions impliquen un augment de la massa salarial global motivada per aquesta
transferència de personal. Aquest increment, no obstant això, no implica que
l’increment de massa salarial aprovat i calculat separadament superi els límits marcats
per la LPGE.
Aquest acord inclou la plantilla de Dipsalut per a l’any 2015,
2015, instrument amb una
funció quantitativa a efectes pressupostaris, com a annex 1, i la relació de llocs de
treball (RLT),, eina organitzativa que descriu les unitats orgàniques amb els llocs de
treball concrets que les conformen,
conformen, com a annex 2. Finalment, s’adjunta un annex 3,
com en anteriors ocasions, en què s’especifiquen les característiques de les places i
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llocs de treball de naturalesa directiva professional. Les retribucions d’aquests
d
llocs de
treball també s’incrementen de manera global en un 1%.
En virtut d’aquests antecedents, i ateses les competències que l’article 10 dels
Estatuts de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, amb l’abstenció del senyor
Lluc Salellas,, elevar al Ple de la Diputació de Girona l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar la plantilla de personal funcionari i laboral de l’Organisme Autònom de
Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) per a l’any 2016, que s’adjunta en
l’annex 1, agrupat per escales i categories.
Segon. Aprovar la relació de llocs de treball
treball que s’adjunta com a annex 2, que conté
tots els llocs de treball de Dipsalut, ordenats per unitats orgàniques.
En aquest sentit, seran vàlides a tots els efectes les denominacions de les àrees i els
llocs, tal com hi consten, els grups i nivells de destinació
destinació i l’import dels complements
específics que hi són detallats, així com l’import d’altres complements que hi
apareguin.
Tercer. Aprovar, amb efectes de l’1 de gener de 2016, les funcions, dedicació i
retribucions del personal directiu professional relacionat
relacionat a l’annex 3.
Quart. Ordenar la publicació íntegra de la plantilla al BOP i al DOGC, i trametre’n
còpia al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a l’Administració
General de l’Estat, d’acord amb el que disposa l’article 28 del
del Reglament de personal
al servei de les entitats locals.
Cinquè. L’eficàcia d’aquest acord queda condicionada a l’aprovació definitiva del
pressupost de Dipsalut per al 2016.

Exp. 2015/2029 – Secretaria – Acta reunió CR – Pàg. 12

Annex 6.1

FUNCIONARIS DE CARRERA
Denominació lloc de treball

Núm. Grup Observacions

Escala d'administració general
3. Subescala administrativa

Tècnic/a superior

1

A1

Tècnic/a mitjà/na

1

A2

Auxiliar administratiu/iva

1

C2 1 vacant

Tècnic/a superior

4

A1

Tècnic/a mitjà/na

2

A2

1 vacant

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

Total:

1 vacant

9

PERSONAL DIRECTIU PROFESSIONAL
Denominació lloc de treball

Núm.

Gerència

1

1 vacant

Coordinador/a de la Presidència

1

1 vacant

Total:

2
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PERSONAL LABORAL
Denominació lloc de treball

Núm. Grup Observacions

Tècnic/a superior

1

A1

1 vacant

Tècnic/a mitjà/na

17

A2

16 vacants

Administratiu/iva

5

C1 4 vacants

Auxiliar administratiu/iva

6

C2 6 vacants

Subaltern/a

1
Total:

1 reservada 33% discapacitat /

E

1 vacant

30

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

9

Nombre total de personal directiu:

2

Nombre total de personal laboral:

30

Total:

41
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Annex 6.2
Àrea: GOVERN
Codi Denominació del lloc de treball

100
101
102
103

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

Grup

A1
C2

Nivell
C.D.

21
15

Complement
específic (*)

7.063,98
7.640,47

Complement
dedicació (**)

Nombre
de llocs

Forma de
provisió

6.503,47 (MD)

1
1
1
1

L
L
C
C

Règim jurídic previst Observacions

Directiu professional Vegeu annex 3
Directiu professional Vegeu annex 3
Laboral
Laboral

Àrea: GESTIÓ ADMINISTRATIVA I ECONÒMICA
Grup

Nivell
C.D.

Complement
específic (*)

Complement
dedicació (**)

Nombre
de llocs

Forma de
provisió

A1

28

11.041,23

14.689,86 (MD)

1

C

Funcionari

Secció Jurídica i Administrativa
201 Tècnic/a mitjà/na de gestió administrativa
202 Tècnic/a mitjà/na de gestió econòmica
203 Tècnic/a mitjà/na de contractació
204 Administratiu/iva
205 Administratiu/iva
206 Auxiliar administratiu/iva
207 Auxiliar administratiu/iva
208 Subaltern/a de transport i muntatge

A2
A2
A2
C1
C1
C2
C2
E

22
22
22
18
18
15
15
10

8.336,52
8.336,52
8.336,52
7.640,47
7.640,47
7.640,47
7.640,47
7.060,50

1
1
1
2
1
1
1
1

C
C
C
C
C
C
C
C

Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Funcionari
Laboral
Laboral

Secció de Fiscalització i Comptabilitat
209 Tècnic/a mitjà/na de fiscalització i comptabilitat
210 Administratiu/iva
211 Auxiliar administratiu/iva

A2
C1
C2

22
18
15

8.336,52
7.640,47
7.640,47

1
1
1

C
C
C

Funcionari
Laboral
Laboral

Codi Denominació del lloc de treball

200 Cap de l'Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica

Règim jurídic previst Observacions

Reservat 33% discapacitat

Horari partit
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Àrea: INFORMACIÓ PER A LA GESTIÓ I LA QUALITAT
Codi Denominació del lloc de treball

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

Grup

Nivell
C.D.

Complement
específic (*)

Complement
dedicació (**)

Nombre
de llocs

Forma de
provisió

A1
A2

28
22

11.041,23
8.336,52

8.635,50 (MD)

1
3

C
C

Règim jurídic previst Observacions

Funcionari
Laboral

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

400
401
402
403
404
405

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

Grup

Nivell
C.D.

Complement
específic (*)

Complement
dedicació (**)

Nombre
de llocs

Forma de
provisió

A1
A2
A2
A2
A2
C2

28
26
26
22
22
15

11.041,23
12.938,82
12.938,82
8.336,52
8.336,52
7.640,47

8.635,50 (MD)

1
1
1
3
1
1

C
C
C
C
C
C

Grup

Nivell
C.D.

Complement
específic (*)

Complement
dedicació (**)

Nombre
de llocs

Forma de
provisió

A1
A1
A2
C2

28
26
22
15

11.041,23
11.308,76
8.423,06
7.640,47

14.950,58 (IDE)
5.757,00 (MD)

1
1
6
2

C
C
C
C

Règim jurídic previst Observacions

Funcionari
Funcionari
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral

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

500
501
502
503

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

Règim jurídic previst Observacions

Funcionari
Funcionari
Laboral
Laboral
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Àrea: ACCIÓ SOCIAL
Codi Denominació del lloc de treball

600 Cap del servei d'Acció Social
601 Administratiu/iva

Grup

Nivell
C.D.

Complement
específic (*)

A2
C1

26
18

13.281,05
7.640,47

Complement
dedicació (**)

Nombre
de llocs

Forma de
provisió

1
1

C
C

Règim jurídic previst Observacions

Funcionari
Laboral

Clau dels símbols:
C.D. = Complement de destinació / L = Lliure designació / C = Concurs / M.D. = Major dedicació / I.D.E. = Incompatibilitat - Dedicació exclusiva
(*) L’import està expressat en € i s’ha de dividir en 14 pagues / (**) L’import està expressat en € i s’ha de dividir en 12 pagues
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Annex 6.3
Posició 100
GERENT DE L’ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA
Funcions:
Les competències previstes a l’article 19 dels Estatuts de l’Organisme Autònom de
Salut Pública i les que la Diputació li encomani en relació a l’assistència i cooperació
als municipis de les comarques de Girona, en matèria de salut pública.
Dedicació:
Exclusiva;
clusiva; haurà d’atendre les necessitats del servei tan àmpliament com sigui
necessari i adaptar la jornada i l’horari a les característiques especials del càrrec.
Retribució íntegra:
íntegra
70.715,42 € anuals
Posició 101
COORDINADOR/A DE LA PRESIDÈNCIA
Funcions:
Dirigir la representació institucional de l’Organisme, en coordinació amb els
departaments homònims de la Diputació de Girona i de la resta d’organismes
autònoms; així com dirigir l’organització del protocol i coordinació de les relacions amb
els membres del Consell Rectori i dirigir comunicació institucional i la difusió de
l’activitat de Dipsalut.
Retribució íntegra:
íntegra
47.222,93 € anuals

7. 2015/1884 - Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de Girona de
l’aprovació del pressupost de Dipsalut per
per a l’any 2016 (LE 2015/129)
La legislació aplicable per a l’aprovació de la proposta de pressupost ve determinada
pels articles 162-171
171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, així com pels
articles 2-23
23 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril.
Vist l’informe favorable de la Intervenció, i en compliment del que disposa l’article 10.3
dels estatuts de l’Organisme Autònom de Salut Pública, el Consell Rector, amb les
abstencions del senyor Lluc Salellas i de la senyora Consol Cantenys, aprova elevar
al Ple de la Diputació l’adopció del següent

Exp. 2015/2029 – Secretaria – Acta reunió CR – Pàg. 18

ACORD
Primer. Proposar aprovar inicialment el pressupost de l’Organisme Autònom de Salut
Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) per l’exercici 2016 d’import equilibrat en
els seus estats de despeses i d’ingressos en la quantitat de dotze milions deu mil
euros (12.010.000,00 €), el detall del qual per capítols és el següent:
Cap. Descripció

Import

Cap. Descripció

Import

1

Despeses del personal

1.813.230,21

1

Impostos directes

0,00

2

Despeses béns corrents

3.931.530,01

2

Impostos indirectes

0,00

3

Despeses financeres

0,00

3

Taxes i altres ingressos

133.098,84

4

Transferències corrents

5.494.564,09

4

Transferències corrents

11.876.401,16

5

Fons de contingència

0,00

5

Inversions reals

214.675,69

6

7

Transferències de capital

556.000,00

7

Ingressos patrimonials
Alienació d’inversions
reals
Transferències de capital

8

Actius financers

0,00

8

Actius financers

0,00

9

Passius financers

6

Passius financers
9
TOTAL DESPESES

12.010.000,00

TOTAL INGRESSOS

500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.010.000,00

Segon. Remetre la proposta de pressupost a la Diputació de Girona per tal que
s’integri al pressupost general de la Diputació, si així es creu convenient.
8. 2015/1723 – Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació dels
serveis per al desenvolupament dels programes Pt01 i Pt02 de suport a la
gestió i control de les instal·lacions d’alt i baix risc per a la transmissió de
la legionel·losi (LE 2015/120)
L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) necessita
contractar els serveis necessaris per al desenvolupament del programa
program Pt01
“Programa de suport a la gestió i control d’instal·lacions d’alt risc de transmissió de
legionel·losi” i del programa Pt02 “Programa de suport a la gestió i control
d’instal·lacions de baix risc de transmissió de legionel·losi” del Catàleg de Serveis
Servei de
Dipsalut, d’acord amb la proposta del cap de l’Àrea de Protecció de la Salut, de 11
d’agost de 2015.
Un cop iniciat l’expedient de contractació del servei, en els termes de l’article 109.1
del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
qual s’aprova el text refós
de la Llei de contractes del sector públic (d’ara en endavant, TRLCSP) i en
compliment d’allò ordenat a l’article 22 del mateix cos legal, s’han redactat els plecs
de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques
tècniques que han de
regir la contractació del servei abans esmentat.
Vistos els informes d’Intervenció i de Secretaria, i ateses les competències que
l’article 10 dels Estatuts
statuts de l’Organisme li atribueix, ell Consell Rector aprova, per
unanimitat, l’adopció del següent

Exp. 2015/2029 – Secretaria – Acta reunió CR – Pàg. 19

ACORD
Primer. Ratificar el decret del president delegat de Dipsalut en data 28 de setembre de
2015, pel qual s’iniciava l’expedient de contractació dels serveis necessaris per al
desenvolupament dels programes (Pt01 i Pt02) de suport a la gestió i control de la
salubritat de les instal·lacions d’alt i baix risc per a la transmissió de la legionel·losi del
Catàleg de Serveis de Dipsalut.
Segon. Aprovar l’expedient de contractació dels serveis necessaris per al
desenvolupament dels programes anteriorment esmentats, d’acord amb l’establert en
l’article 110.1 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant, TRLCSP).
Tercer. Declarar que la forma d’adjudicació escollida per a seleccionar el contractista
és el procediment obert, de conformitat amb els articles 138.2 i 157 a 161 del
TRLCSP i, la determinació dels criteris de valoració de les ofertes són els previstos en
el plec de clàusules administratives particulars,
particulars, a l’empara de l’establert a l’article 150
del TRLCSP.
Quart. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques reguladors del contracte, en els termes dels articles 115 i 116
del TRLCSP, previ informes preceptius
pre
del secretari i de l’interventor, i conforme
l’apartat 7è de la DA 2a del TRLCSP.
Cinquè. Declarar que en conformitat amb l’article 88 del TRLCSP, el valor estimat
del contracte a efectes de determinar el procediment d’adjudicació, la publicitat i la
competència de l’òrgan de contractació, és de DOS MILIONS TRES-CENTS
TRES
VUITANTA-QUATRE
QUATRE MIL VUIT-CENTS
VUIT
NORANTA-QUATRE
QUATRE EUROS AMB
VUITANTA-TRES
TRES CÈNTIMS (2.384.894,83 €), IVA EXCLÒS.
La periodificació prevista de la despesa per a tota la durada del contracte,
contracte
prenent com a base el seu valor estimat, és el que a continuació es detalla:

Import (IVA EXCLÒS)

Exercici 2016
615.921,60 €

Exercici 2017
560.118,83 €

Pròrroga contractual
Exercici 2018 Exercici 2019
588.384,30 €
620.470,10 €

El finançament de les obligacions econòmiques que es derivin del compliment del
contracte d’acord a la base 33a. de les bases d’execució dels pressupostos de la
Diputació de Girona per a l’any 2015, restarà condicionat de forma suspensiva a
l’existència de crèdit adequat i suficient
suficient en els pressupostos dels exercicis 2016 i
següents.
Sisè. Publicar l’anunci de licitació d’aquest contracte al BOP de Girona i al DOGC
(Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya),
Catalunya), així com també en el perfil de contractant
de Dipsalut, d’acord amb l’article 142.1 i 4 del TRLCSP.
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Setè. Facultar el president de Dipsalut per aprovar totes les incidències que sorgeixin
en la tramitació i execució d’aquesta licitació i en especial, per a la formalització del
contracte.
d’aprovació de l’expedient de contractació del servei
9. 2015/1817 – Proposta d’aprovació
de gestió integral del programa “Sigues tu, eines i actius per a la salut”
(Pm08) del Catàleg de Serveis de Dipsalut (LE 2015/125)
L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) necessita
contractar el servei de gestió integral del programa “Sigues tu, eines i actius per a la
salut” (pm08) del Catàleg de Serveis de Dipsalut, d’acord amb la proposta del cap de
d
l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut, de 22 de setembre de 2015.
Un cop iniciat l’expedient de contractació del servei, en els termes de l’article 109.1
del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de contractes del sector públic (d’ara en endavant, TRLCSP) i en
compliment d’allò ordenat a l’article 22 del mateix cos legal, s’han redactat els plecs
de clàusules
ules administratives particulars i el de prescripcions tècniques que han de
regir la contractació del servei abans esmentat.
Vistos els informes d’Intervenció i de Secretaria, i ateses les competències que
l’article 10 dels Estatuts
statuts de l’Organisme li atribueix, ell Consell Rector aprova, per
unanimitat, l’adopció del següent
ACORD
Primer. Ratificar el decret del president delegat de Dipsalut en data 23 de setembre de
2015, pel qual s’iniciava l’expedient de contractació del servei de gestió integral del
programa
rograma “Sigues tu, eines i actius per a la salut” (pm08) del Catàleg de Serveis de
Dipsalut.
Segon. Aprovar l’expedient de contractació dels serveis necessaris per al
desenvolupament dels programes anteriorment esmentats, d’acord amb l’establert en
l’article
icle 110.1 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant, TRLCSP).
Tercer. Declarar que la forma d’adjudicació escollida per a seleccionar el contractista
és el procediment
iment obert, de conformitat amb els articles 138.2 i 157 a 161 del
TRLCSP i, la determinació dels criteris de valoració de les ofertes són els previstos en
el plec de clàusules administratives particulars, a l’empara de l’establert a l’article 150
del TRLCSP.
Quart. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques reguladors del contracte, en els termes dels articles 115 i 116
del TRLCSP, previ informes preceptius del secretari i de l’interventor, i conforme
l’apartat 7è de la DA 2a del TRLCSP.
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Cinquè. Declarar que en conformitat amb l’article 88 del TRLCSP, el valor estimat
del contracte a efectes de determinar el procediment d’adjudicació, la publicitat i la
competència de l’òrgan de contractació, és d’UN
d’
MILIÓ
LIÓ QUATRE-CENTS
QUATRE
QUATRE
MIL CINQUANTA-SET
SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS (1.404.057,02 €), IVA
EXCLÒS.
La periodificació prevista de la despesa per a tota la durada del contracte,
contracte
prenent com a base el seu valor estimat, és el que a continuació es detalla:
Exercici 2016
Import (IVA EXCLÒS) 432.814,02 €

Exercici 2017
470.631,50 €

Exercici 2018 (PRÒRROGA)
500.611,50 €

El finançament de les obligacions econòmiques que es derivin del compliment del
contracte d’acord a la base 33a. de les bases d’execució dels pressupostos de la
Diputació de Girona per a l’any 2015, restarà condicionat de forma suspensiva a
l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos dels exercicis 2016 i
següents.
Sisè. Publicar l’anunci de licitació d’aquest contracte al BOP
BOP de Girona i al DOGC
(Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya),
Catalunya), així com també en el perfil de contractant
de Dipsalut, d’acord amb l’article 142.1 i 4 del TRLCSP.
Setè. Facultar el president de Dipsalut per aprovar totes les incidències que sorgeixin
en la tramitació i execució d’aquesta licitació i en especial, per a la formalització del
contracte.
10. 2015/293 – Proposta d’aprovació de la convocatòria pública de suport
econòmic per al finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de
persones en el marc del programa Pm10 Salut i Crisi 2015-2016
2015 2016 (LE 2015/17)
El Consell Rector de Dipslaut, en la sessió ordinària número 2015/06, que va tenir lloc
el dia 19 de maig de 2015, va aprovar 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 2015-2016
2015 2016 Pm10 als Ajuntaments de la
demarcació de Girona, ens locals supramunicipals de la demarcació de Girona i
entitats sense ànim de lucre d’abast supramunicipal amb seu o delegació a les
comarques de Girona.
El text íntegre
ntegre d’aquestes bases s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Girona número 103, de 29
29 de maig de 2015, i es pot consultar al tauler d’anuncis (e
(eTauler) de la seu electrònica de Dipsalut (www.seu.cat/dipsalut).
El punt sisè de les bases reguladores estableix que el Consell Rector de Dipsalut
ordenarà
narà la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona d’una convocatòria
anual de fins a tres procediments de selecció que es realitzaran en règim de
concurrència competitiva.
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D’acord amb aquests antecedents, amb l’informe tècnic de 25 de setembre
sete
de 2015,
amb l’informe del Cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de 29 de
setembre de 2015 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
pública, que consta en l'annex I, de les bases
Primer. Aprovar la convocatòria pública,
específiques reguladores del suport econòmic per al finançament d’accions lligades a
l’ocupació remunerada de persones en el marc del programa Pm10 Salut i Crisi 2015201
2016, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 103, de 29 de
maig de 2015.
Segon. Aprovar els models normalitzats, que consten a l’expedient corresponent, que
seran accessibles des de la seu electrònica i el web de Dipsalut (www.dipsalut.cat).
Tercer. Autoritzar la despesa derivada de la convocatòria i fixar la dotació
pressupostària, d’import màxim set-cents
set
mil euros (700.000,00 €), amb càrrec
c
a les
aplicacions pressupostàries del pressupost de Dipsalut d’enguany que es detallen
de
a
continuació:
Aplicació
pressupostària
Suport salut i crisi
Ajuntaments
Suport salut i crisi C.
Comarcals
Suport salut i crisi Consorcis
Suport salut i crisi ONL

4/3110/46205

Crèdits

245.000,00 €
245.000,00 €

4/3110/46505
4/3110/46705
4/3110/48905

140.000,00 €
70.000,00 €

Quart. Establir que el termini de presentació de sol·licituds començarà el dia següent
de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i
finalitzarà el 3 de novembre de 2015.
Cinquè. Facultar el president delegat de Dipsalut per a l’execució d’aquests acords i,
en especial, per a la modificació dels models normalitzats de sol·licitud i justificació
disponibles a la seu electrònica i al web de Dipsalut (www.dipsalut.cat
(www.dipsalut.cat) .
Sisè. Publicar la convocatòria de subvencions per al finançament d’accions lligades a
l’ocupació remunerada de persones en el marc del programa Salut i Crisi 2015-2016
2015
Pm10 al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler
tauler d’anuncis (e-Tauler)
(e
de la
seu elelctrònica de Dipsalut (www.seu.cat/dipsalut)
(
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Annex 10.1
Convocatòria del suport econòmic per al finançament d’accions lligades a
l’ocupació remunerada de persones en el marc del programa Salut i Crisi 20152015
2016 Pm10
1. Objecte
Regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la
Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, en el marc d’intervenció proposat pel
programa “Salut i Crisi”, als Ajuntaments,
Ajuntaments, als ens locals supramunicipals i les entitats
sense ànim de lucre (ONL) per al finançament de dispositius, nous o existents (accions,
estratègies, programes, plans, mecanismes...), destinats a promoure l’ocupació
remunerada de persones afectades per la Crisi, que s’hagin dut a terme entre el 16
d’octubre de 2015 i el 15 octubre de 2016.
Els destinataris d’aquests dispositius hauran de ser persones aturades de llarga
durada, especialment aquelles afectades per l’impacte de la Crisi. Es posarà especial
èmfasi
mfasi en persones majors de 30 anys amb fills a càrrec i que la unitat de convivència
no percebi ingressos o que aquests siguin inferiors al salari mínim interprofessional.
Els projectes presentats s’hauran de caracteritzar per:
•

Realitzar-se
se sobre la base
base d’una diagnosi i una planificació prèvia que faciliti
l’encaix en les estratègies d’ocupació existents al territori. Aquests projectes
hauran de donar resposta a les necessitats identificades i a les capacitats i
potencialitats del territori.

•

Treballar
lar amb estratègies d’innovació social que contribueixin a millorar el treball
en xarxa i la governança democràtica de les polítiques públiques en matèria de
promoció de l’ocupabilitat de les persones afectades per la crisi. Per tant, hauran
de garantir la implicació i la participació dels actors més rellevants, públics i privats
en l’àmbit territorial i sectorial .

•

Fomentar la inserció laboral de les persones destinatàries de la subvenció en
empreses i entitats del sector privat.

•

Incorporar estratègies
estratègies d’acompanyament i seguiment de les persones inserides i
dels actors generadors d’ocupació per vetllar pel màxim encaix entre les dues
parts.

•

Incorporar la definició dels circuits de detecció, derivació i priorització de les
persones susceptibles de ser ateses.

•

Establir uns indicadors de qualitat per a seleccionar els proveïdors de feina i les
corresponents ofertes laborals.
Encaixar en el treball territorial existent dins el marc del programa “Salut i Crisi” de
Dipsalut.

•

Els projectes contemplaran una valoració social i econòmica dels possibles perceptors
del programa. Aquesta valoració es centrarà en la ocupabilitat de persones i de la
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situació social i financera del nucli familiar. Aquestes valoracions es duran a terme a
1
través dels corresponents
orresponents equips interdisciplinars del territori.
2. Crèdits pressupostaris
L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de setset-cents mil euros
(700.000,00 €), amb càrrec
càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost de
Dipsalut d’enguany, que es detallen a continuació:
Aplicació pressupostària
Suport salut i crisi
Ajuntaments
Suport salut i crisi C.
Comarcals
Suport salut i crisi
Consorcis
Suport salut i crisi ONL

4/3110/46205

Crèdits
245.000,00 €
245.000,00 €

4/3110/46505
140.000,00 €
4/3110/46705
4/3110/48905

70.000,00 €

3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds comença el dia següent de la publicació
d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Girona i finalitzarà el 3 de
novembre 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 - Edifici Jaume Casademont - C/ Pic
de Peguera, 15 - 17003 de Girona), al registre
e electrònic ubicat a la seu electrònica de
Dipsalut (www.dipsalut
www.dipsalut.cat)) 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 a la seu
electrònica i al web corporatiu de Dipsalut (www.dipsalut.cat).
(
). Conjuntament amb la
presentació del model normalitzat de sol·licitud, caldrà presentar la documentació
següent:
•
•

El projecte per al qual es demana la subvenció.
La declaració responsable de vigència de les dades dels estatuts de l’entitat, si
escau (Annex B)

Amb la presentació de la sol·licitud, l’interessat autoritza 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). Si el sol·licitant denega
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 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 ha desistit
1

Aquests equips són grups de professionals de diferents sectors (dinamització econòmica, serveis
socials…) que actuen en un territori concret. Aquests equips es crearan a aquest efecte i no formen part
necessàriament de les respectives taules territorials de
de coordinació del salut i crisi. Vegeu
www.dipsalut.cat
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de la seva
va 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’arxiven les actuacions
sense cap
p 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 partir 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,
resolu
els
sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci
administratiu. La resolució serà comunicada als beneficiaris a través del tauler
d’anuncis (e-Tauler)
Tauler) ubicat a la seu electrònica de Dipsalut (www.seu.cat/dipsalut
(www.seu.cat/dipsalut) en el
termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució 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
a
comú.
5. Import de la subvenció
Les sol·licituds s’avaluaran d’acord amb els criteris de valoració establerts a les bases
reguladores de la subvenció. D’acord amb la qualificació aconseguida, el pressupost
presentat i el percentatge assignat a cada àmbit territorial de la dotació establerta en la
convocatòria, es concretarà l’import de l’ajut econòmic que es concedeix amb el límit
territorial següent:
Àmbit territorial
Alt Empordà
Baix Empordà
Cerdanya
Garrotxa
Gironès
Pla de l’Estany
Ripollès
Selva

Import (€)
132.034,00
111.314,00
26.257,00
56.707,00
144.137,00
42.427,00
40.817,00
146.307,00

Si un cop realitzada la distribució econòmica els imports superen el crèdit disponible
per a cadascuna de les comarques, es proposarà el prorrateig del crèdit total assignat a
l’àmbit territorial entre tots els beneficiaris que superin els 70 punts de valoració, de
manera que els crèdits territorials es redistribueixin íntegrament.
Segons el nombre de sol·licituds que es presentin i en el cas que se superin les
previsions pressupostàries assignades a alguna de les aplicacions pressupostàries,
l’òrgan responsable de la resolució, potestativament, podrà fer-ne
fer ne una redistribució en
el sentit d'ampliar els fons destinats d’una d’elles en detriment
detriment de l’altra.
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 de
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Girona, en el termini de dos mesos a comptar
comptar des del dia següent de la seva
notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el president p.d. 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
d’anuncis e-Tauler
Tauler de la seu electrònica de Dipsalut.
8. Termini de justificació dels ajuts concedits
El termini per justificar les despeses objecte dels ajuts econòmics
econòmics d’aquesta
convocatòria finalitzarà el 15 de novembre de 2016.

11. 2015/608 – Proposta de resolució del segon procediment de la convocatòria
de subvencions per a la realització de congressos, simposis i jornades
relacionats amb la salut pública a la demarcació de Girona (LE 2015/23)
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2015/3, que va tenir lloc
el 3 de març de 2015, va aprovar les bases específiques reguladores de subvencions
per a la realització de congressos, simposis i jornades relacionats amb la salut pública
públi
i ciències de la salut a la demarcació de Girona. La convocatòria corresponent es va
publicar en el Butlletí Oficial de la Província número 46, de 9 de març de 2015.
D’acord amb aquests antecedents, i en vista de 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. Concedir als beneficiaris que consten a l’annex 1 les subvencions per al
finançament de les despeses derivades de la realització de congressos, simposis i
jornades relacionats amb la salut pública a la demarcació de Girona.
Girona
Segon. Desestimar les sol·licituds de subvenció de les entitats que consten a l’annex
2, pels motius que s’hi indiquen.
Tercer. Redistribuir els crèdits màxims autoritzats
autoritzats al primer procediment de la
convocatòria, d’acord amb el que preveu el punt cinquè de l'acord del Consell Rector
de 3 de març de 2015 d'aprovació de bases i convocatòria, i comprometre la despesa
d’import setze mil euros (14.000,00 €), d’acord amb
b el detall següent:
Aplicació
Crèdit
pressupostària autoritzat
Programa de foment ONL
Programa de foment
consorcis
Programa foment
mancomunitats

Crèdit
redistribuït

Crèdit
compromès

4/3110/48900

2.500,00 €

6.741,65 €

9.241,65 €

4/3110/46700

2.500,00 €

-2.500,00
2.500,00 €

0,00 €

4/3110/46300

2.500,00 €

-2.500,00
2.500,00 €

0,00 €
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A col·legis professionals
A org. públics dependents de
les CCAA
TOTALS:

4/3110/48902

3.000,00 €

-3.000,00
3.000,00 €

0,00 €

4/3110/45390

3.500,00 €

1.258,35 €

4.758,35 €

14.000,00 €

0,00 €

14.000,00 €

Quart. Comunicar als beneficiaris que si en el termini d’un mes no es manifesta el
contrari s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i
específiques fixades per a la seva aplicació.
Cinquè. Condicionar 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 justificatiu simplificat segons el
model disponible
ponible al web corporatiu de Dipsalut, que segons l’article 27 de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Girona, ha d’incloure una memòria
justificativa del compliment de l’objecte subvencionat, una relació classificada de
despeses -amb identificació
tificació del proveïdor, el número de document, l’import, el
concepte, la data d’emissió de la facturafactura i el detall d’altres ingressos o subvencions
que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb identificació de l’import i de la seva
procedència.
Sisè. Fixar que la justificació de les despeses, objecte de la subvenció, s’haurà
d’efectuar com a màxim l’1 de desembre de 2015, una vegada el beneficiari hagi
realitzat l’activitat.
Setè. 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.
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Annex 11.1: Concedides

Nº expedient Entitat

2015/1469

Fundació Fira de
Girona

Fundació Privada
2015/1660
Jaume Casademont
Federació Catalana de
Voluntariat Social
UdG. Càtedra Martí
2015/1747 Casals de Medicina i
Salut en l'àmbit rural
2015/1740

CIF

G17543083

G17705906
G59106823
Q6750002E

2015/1766

Fundació Oncolliga
Girona

G17808098

2015/1767

Fundació Oncolliga
Girona

G17808098

Institut d'Assistencia
2015/1794 Sanitària de Girona
(IAS)

2015/1845

Fundació Campus
Arnau d'Escala

Q6750003C

G17695651

Objecte

Congrès Fira de Girona,
Fira de la Sostenibilitat
Conferència "No es neix
sent Jack el
desbudellador”
Jornada sobre
associacionisme i salut
Activitats de Salut i
societat curs 2014 2015"
Programa de prevenció
del consum de tabac
entre els joves
Acte de cloenda del
progama "Tu pots,
Quim!"
Projecte cicle divulgatiu i
preventiu sobre malalties
del cor a la Marató TV3
2014
Abordatge
interdisciplinari de
l'envelliment des de
l'òptica sociosanitària

Base
subvencionable(1)

Import
concedit (2)

% atorgat/base
subvencionable(
subvencionable 3)

24.000,00 €

1.427,50 €

5,95%

2.600,00€

1.427,50 €

54,90%

Gestió i organització
d'esdeveniments: 1.600,00 €

1.500,00€

951,67 €

63,44%

Càtering: 400,00 €

5.683,36€

2.379,17 €

41,86%

Drets d'exhibició: 308,55 €

1.711,00€

1.628,31 €

95,17%

2.842,00€

1.427,50 €

50,23%

2.752,75€

2.379,18 €

86,43%

2.500,00€

2.379,17 €

95,17%

Conceptes no subvencionables(4)

Samarretes solidàries: 519,09 € /
Organització, coordinació i
comunicació cicle divulgatiu:
1.500,00 €

(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 les bases de la convocatòria; no s'han d'incloure en la justificació
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Annex 11.2: Desestimades

Nº expedient

Entitat

CIF

2015/1739

Hospital d'Olot i Comarcal de la
Garrotxa

G55195929

2015/1846

Fundació Catforall

G55233688

Objecte

Motiu de desestimació

II Jornada de millora en la seguretat dels
pacients de les comarques gironines
Jornades Tècniques sobre la Discapacitat
Visual

Base 1.. Activitat fora de termini subvencionable
Base 1.. Activitat fora de termini subvencionable
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12. 2015/1440 – Proposta de modificació de la subvenció concedida a la
Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona per a la promoció de
la recerca de professionals assistencials (SAE 2015/15)
La Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (en endavant, Fundació IdibGi
o simplement la Fundació) sol·licita una subvenció exclosa de concurrència pública en
data 8 de maig de 2015 (RE 15/2608, d’11 de maig).
L’objecte d’aquesta sol·licitud és finançar els ajuts postMIR en el marc de la promoció
de la recerca de professionals assistencials en formació especialitzada.
especialitzada
El pressupost total del projecte és de 45.000,00 €: dels ingressos, 15.000,000 €
corresponen a finançament propi, mentre que l’import de la subvenció sol·licitada és
de 30.000,00 €. L’actuació es portarà
portarà a terme entre els mesos de juliol de 2015 i juny
de 2016.
El Consell Rector el 19 de maig de 2015 en sessió ordinària i d’acord amb l’informe de
l’àrea gestora de 13 de maig de 2015 va concedir una subvenció a la fundació IdibGi,
amb NIF G 17432592, per un import de 30.000,00 euros que resulta un 66,67% de la
base subvencionable (45.000,00 euros).
El 25 de setembre de 2015 (RE 15/4039) la fundació IdibGi, ha sol·licitat un canvi del
període d’actuació i de període de justificació, per la seva impossible execució en el
termini inicialment indicat.
D’acord
ord amb l’informe de l’àrea 29 de setembre de 2015 la modificació d’aquests
periodes no perjudica a tercers. en vista a l’esmentat informe 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. Modificar l’acord de concessió del Consell Rector pres en sessió ordinària
número 2015/06, de 19 de maig de 2015 indicant com a període d’actuació el termini
entre l’1 d’octubre de 2015 i el 30 de novembre de 2016.
Segon. Modificar el termini per justificar la subvenció, per tant s’haurà de justificar
dins el termini que finalitza el dia 15 de desembre de 2016 com a data límit de
justificació de la subvenció concedida.
conced
Tercer.. Notificar aquesta resolució a la Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de
Girona.
13. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
No n’hi ha cap.
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14. Torn obert de paraules
No hi ha més 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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