Secretaria (10)
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Exp. 2015/2162

Acta
cta de la reunió del Consell Rector de Dipsalut del 22 de desembre
embre de 2015 (LE
2015/165).
). Girona. Membres del Consell Rector.

Núm. sessió:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

2015/14
4
Extraordinària
rdinària
22 de desembre
des
de 2015
De les 11:45
1
a les 12:50 hores
Sala del
de Consell Rector de Dipsalut

Hi assisteixen:
•

President p.d.:
Josep Maria Corominas i Barnadas

•

Vicepresident primer:
primer
Fermí Santamaria i Molero

•

Vicepresident segon:
segon
Josep Ma. Rufí i Pagès

•

Vocals:
Consol Cantenys Arbolí
Josep Companys i Güell
Albert Gómez i Casas
Gisela Saladich i Parés
Lluc Salellas i Vilar
Carles Salgas i Padrosa

•

Gerent:
Jordi Brunet i Badosa

•

Secretari:
Jordi Batllori i Nouvilas

•

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

Han excusat la seva absència la vocal senyora Marta Felip i Torres i el vocal senyor
Albert Piñeira i Brosel i la tresorera, senyora M. Teresa Villar i Roda.
Roda
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Ordre del dia
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2015/13, del
dia 1 de desembre de 2015
2. Informació de la Presidència
3. Informació de la Gerència
4. Donar compte dels decrets signats per la Presidència
5. 2015/1723 – Proposta de classificació de les proposicions presentades a la
licitació del contracte de serveis per al desenvolupament dels
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 (LE 2015/120)
6. 2015/1817 – Proposta de classificació de les proposicions presentades a la
licitació per a la contractació del subministrament i el 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)
7. 2015/293 – Proposta de resolució del segon procediment de la convocatòria
convocatò de
suport econòmic per al finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada
de persones en el marc del programa Pm10 “Salut
Salut i Crisi” (LE 2015/17)
8. 2015/2185 – Proposta de concessió a l’Ajuntament de Salt de la subvenció
nominativa per al projecte “Juguem? 2016” (SAE 2015/42)
9. 2015/2186 – Proposta de concessió al Consell Comarcal de l’Alt Empordà
d’una subvenció per al projecte “Joventut. Acions de Promoció de la Salut.
Projecte d’informació juvenil en salut” (SAE 2015/ 43)
10. Altres assumptes arribats
arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
11. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2015/13, del
dia 1 de desembre de 2015
S’aprova per unanimitat l’esborrany, prèviament
prèviament lliurat als assistents, de l’acta de la
sessió número 2015/13
3, que va tenir lloc el dia 1 de desembre de 2015.
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2. Informació de la Presidència
El president informa de la celebració, el passat 18 de desembre, de la jornada
estratègica anual, que consisteix
consisteix en una dinàmica de grup on s’exposen les novetats
de les diferents àrees i la celebració d’un dinar conjunt. En aquesta ocasió, degut a
una coincidència d’agenda, van assistir els presidents i gerents del triangle de salut,
format pels hospitals de Campdevànol,
Campdevànol, Olot i Vic a més del conseller de salut de la
Generalitat, senyor Boi Ruiz i Garcia, i es va aprofitar per informar els
e convidats de les
funcions i serveis de les diferents àrees de Dipsalut.
nt de l’expedient obert
ober arran dels
En segon lloc, el president informa sobre el tancament
Màsters d’ESADE;
ESADE; exposa que els informes elaborats per Dipsalut, el secretari, la
interventora, ell cap de recursos humans de la Diputació
D
de Girona i el Sr. Rafael
Jiménez Asensio,
sensio, catedràtic
cated
de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra,
conclouen que les
es actuacions administratives realitzades es van ajustar
ajusta a la legalitat,
a més d’incorporar la menció a la resolució del Tribunal de Justícia
J
de la Unió
Europea, on es recull que no es poden establir diferències pel
pel que fa al dret de
formació entre personal fixe i eventual.
El vocal senyor Lluc Salellas, abans de fer valoracions, vol revisar l’expedient i
pregunta si es farà alguna actuació d’informació pública del tancament de l’esmentat
expedient.
El president respon
espon que no n’és partidari,, degut a una certa distorsió dels fets per part
dels mitjans de comunicació,
comunicació i afegeix que sempre ha manifestat el seu desacord
sobre el fet que es fessin públics els noms i cognoms dels implicats, no el seu cas,
cas ja
que entén que
e forma part del càrrec, però sí
s en el cas dels treballadors de Dipsalut,
Dipsalut
alguns dels quals a dia d’avui ja han abandonat el seu càrrec i,i fins i tot,
responsabilitats a nivell polític;
polític insisteix sobre tot en el fet de les dues
d
assessores de
la Presidència implicades, que ell entén que eren assessores del màxim òrgan de
direcció de l’organisme i,i per tant, càrrecs equiparables amb el de
e gerent pel que fa la
gestió de l’entitat; també menciona que, en el seu dia, es va plantejar la modificació
de la mencionada
da plaça per una de directiu professional, modificació que finalment no
es va realitzar degut a la proximitat de les eleccions locals;; finalment, exposa
e
que, en
la seva opinió, aquest tema a dia d’avui ja no és actualitat i,i per tant, no creu
necessari fer-ne
e més publicitat.
El senyor Salellas comenta que hi continua havent interès pels fets i que ell ha rebut
peticions d’informació sobre l’estat de l’esmentat expedient.
El president reitera que no ho creu convenient i que no incorporarà l’expedient a
l’ordre del dia del Ple de la Diputació de Girona, però informa que,
que en tot cas, la
resolució de l’expedient s’elevarà per a la seva aprovació a la Presidència de la
Diputació de Girona.
Per acabar el seu torn, informa
informa que els representants dels treballadors
treballa
de Dipsalut
van mantenir una reunió amb el secretari i la interventora de la Diputació
iputació de Girona,
on van ser informats de la impossibilitat legal de satisfer les seves reivindicacions
laborals i, per tant, els recursos disponibles es destinaran a la proposta
p
de
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modificació referida en anteriors plens, proposta que serà sotmesa a la seva
aprovació tant pel Consell
onsell Rector de Dipsalut com pel Ple de la Diputació
iputació de Girona.
3. Informació de la Gerència
No hi ha res per comentar.
comentar
4. Donar compte dels decrets signats
s
per la Presidència
Decret núm. 522, d’1 d’octubre de 2015. Exp. 2015/1262. Estimar les al·legacions d’ALTRART
Associació d’Arteràpia d’Olot a la proposta de modificació de la subvenció per a realització de
congressos, simposis i jornades relacionats
relacionats amb la salut pública i concedir-li
concedir l’import íntegre.
Decret núm. 523, d’1 d’octubre de 2015. Exp. 2015/1723. Iniciar l’expedient de contractació
dels serveis per al desenvolupament dels programes Pt01 i Pt02 de suport a la gestió i control
de la salubritat
tat de les instal·lacions d’alt i baix risc per a la transmissió de la legionel·losi.
Decret núm. 524,, d’1 d’octubre de 2015. Exp. 2015/1756. Aprovar l’expedient de contractació
dels serveis per al desenvolupament del programa Pt03 de suport a la gestió municipal
mu
directa
dels abastaments d’aigua de consum humà i del programa Pt04 de suport a l’avaluació i
control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor.
Decret núm. 525,, d’1 d’octubre de 2015. Exp. 2015/1862. Aprovar el text del conveni de
cooperació
ació educativa amb la Universitat de Girona per tal que l’estudiant Ramon Riera i
Depares realitzi pràctiques d’inserció laboral al servei de difusió.
Decret núm. 526,, d’1 d’octubre de 2015. Exp. 2015/1993. Concedir a l’Ajuntament de Begur
una subvenció perr dur a terme millores i reduir el risc de transmissió de legionel·la al pavelló
municipal, per import de 1.423,18 €, que suposa el 100,00% de la base subvencionable.
Decret núm. 527, de 2 d’octubre de 2015. Exp. 2015/147. Minorar a 1.677,45 € la subvenció
concedida a l’Ajuntament
ent de Castell-Platja
Castell Platja d’Aro per al finançament de despeses d’inversió al
consultori local.
Decret núm. 528, de 2 d’octubre de 2015. Exp. 2015/812. Minorar a 861,26 € la subvenció
concedida a l’Ajuntament de Vall-llobrega
Vall llobrega per al finançament de despeses derivades
deri
de l’ús
del consultori local.
Decret núm. 529, de 2 d’octubre de 2015. Exp. 2015/869. Minorar a 95,93 € la subvenció
concedida a l’Ajuntament de Cadaqués per al finançament de despeses derivades de l’ús del
consultori local.
Decret núm. 530, de 2 d’octubre
d’o
de 2015. Exp. 2015/1007. Minorar a 1.671,04 € la subvenció
concedida a l’Ajuntament de Vilanant per al finançament de despeses derivades de l’ús del
consultori local.
Decret núm. 531, de 2 d’octubre de 2015. Exp. 2015/1043. Minorar a 1.556,34 € la subvenció
concedida a l’Ajuntament de Corçà per al finançament de despeses d’inversió al consultori
local.
Decret núm. 532, de 2 d’octubre de 2015. Exp. 2015/1053. Minorar a 614,11 € la subvenció
concedida a l’Ajuntament de La Tallada d’Empordà per al finançament
finançament de despeses d’inversió
al consultori local.
Decret núm. 533, de 2 d’octubre de 2015. Exp. 2015/1667. Rectificar el punt segon del Decret
d’1 de setembre de 2015 d’adjudicació del contracte de serveis de traducció i correcció de
documents de l’Àrea de
e Promoció i de l’Àrea de Govern, en el sentit de fer-hi
fer
constar de
manera correcta el número de l’aplicació pressupostària.
Decret núm. 534, de 2 d’octubre de 2015. Exp. 2015/2020. Aprovar el text del conveni de
cooperació educativa amb la Universitat de Girona per tal que l’estudiant Inés Rojas i
Fernández realitzi pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut.
Decret núm. 535, de 5 d’octubre de 2015. Exp. 2015/2025. Acceptar la revocació de la
comissió de serveis que la senyora
seny
Nina Pecos i Pérez, funcionària de carrera, tenia concedida
per l’Ajuntament de Calvià.
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Decret núm. 536, de 5 d’octubre de 2015. Exp. 2015/2068. Aprovar el text del document de
condicions per al tractament de dades de caràcter personal amb Mister Brander
Brand SL, per tal que
es dugui a terme la cerxca d’usuaris que disposen de compte de Twitter.
Decret núm. 537, de 7 d’octubre de 2015. Exp. 2015/105. Autoritzar la gratificació de serveis
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual de la treballadora
lladora Laura Arjona i
López durant el tercer trimestre de 2015.
Decret núm. 538, de 7 d’octubre de 2015. Exp. 2015/106. Autoritzar la gratificació de serveis
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual de la treballadora Cristina
Esparraguera i Cla durant el tercer trimestre de 2015.
Decret núm. 539, de 7 d’octubre de 2015. Exp. 2015/107. Autoritzar la gratificació de serveis
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual del treballador Antoni Mulero i Punsí
durant el tercer trimestre
rimestre de 2015.
Decret núm. 540, de 7 d’octubre de 2015. Exp. 2015/111. Autoritzar la gratificació de serveis
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual de la treballadora Vanessa Sánchez i
Lozano durant el tercer trimestre de 2015.
Decret núm. 541, de 7 d’octubre de 2015. Exp. 2015/181. Autoritzar la gratificació de serveis
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual de la treballadora Marta Vallmajó i
Garcia durant el tercer trimestre de 2015.
Decret núm. 542, de 7 d’octubre
d’oct
de 2015. Exp. 2015/247. Aprovar la despesa corresponent al
pagament a justificar d’import 1.532,45 € en concepte de matrícula de la treballadora Gemma
Brunet i Rivero al Màster universitari en Promoció de la Salut de la Universitat de Girona.
Decret núm. 543, de 7 d’octubre de 2015. Exp. 2015/2039. Iniciar l’expedient de crèdit
extraordinari DI 3CE 1/2015, que haurà de dictaminar posteriorment la Comissió Informativa de
Règim Intern i Hisenda de la Diputació de Girona.
Decret núm. 544, de 8 d’octubre de 2015. Exp. 2015/1835. Aprovar el text del conveni de
cooperació educativa amb la Universitat de Girona per tal que l’estudiant Jordi Bardalet i
Portas realitzi pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea de Protecció de la Salut.
Decret núm. 545, de 9 d’octubre de 2015. Exp. 2015/2010. Adjudicar a Fundació Catalana de
l’Esplai el contracte de subministrament de materials per a promoure la coordinació
interinstitucional, per import de 15.349,00 €.
Decret núm. 546, de 9 d’octubre de 2015. Exp. 2015/2013. Adjudicar a MC SPA Sociedad de
Prevención SL el contracte de servei de prevenció de riscos laborals, per import de 2.973,61 €.
Decret núm. 547, de 13 d’octubre de 2015. Exp. 2015/1861. Adjudicar a HalconViatges.com
SAU el contracte de serveis per a la gestió de vols i hotel per l’assistència de quatre empleats
al Congrés Europeu de Salut Pública de Milà.
Decret núm. 548, de
e 15 d’octubre de 2015. Exp. 2015/1991. Concedir a l’Ajuntament de
Camprodon una subvenció de finançament de l’assessorament i el suport tècnic a polítiques
municipals de protecció de salut per a l’adequació de l’hospital geriàtric municipal i els
vestuaris del camp de futbol municipal a la normativa de legionel·la,
legionel·la, per import de 18.474,28 €,
que suposa un 80,00% del pressupost presentat.
Decret núm. 549, de
e 15 d’octubre de 2015. Exp. 2015/2030. Concedir a l’Ajuntament de
Vilademuls una subvenció de finançament de l’assessorament i el suport tècnic a polítiques
municipals de protecció de salut per a l’adequació d’autoanalitzadors de clor a la normativa de
legionel·la, per import de 14.715,94 €, que suposa un 90,00% del pressupost presentat.
Decret núm. 550, de
e 15 d’octubre de 2015. Exp. 2015/2036. Concedir a l’Ajuntament
l’A
de
Bescanó una subvenció de finançament de l’assessorament i el suport tècnic a polítiques
municipals de protecció de salut per a l’adequació de les instal·lacions del camp de futbol i de
la piscina municipals a la normativa de legionel·la, per import
import de 6.609,69 €, que suposa un
80,00% del pressupost presentat.
Decret núm. 551, de 16 d’octubre de 2015. Exp. 2015/2014. Concedir a l’Ajuntament de Quart
una subvenció de finançament de l’assessorament i el suport tècnic a polítiques municipals de
protecció de salut perr a la realització de millores en instal·lacions del pavelló i de la piscina
municipal per a la prevenció i el control de legionel·la, per import de 9.364,94 €, que suposa un
80,00% de la despesa subvencionable.
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Decret núm. 552, de 16 d’octubre de 2015. Exp.
p. 2015/2017. Concedir a l’Ajuntament de Tossa
de Mar una subvenció de finançament de l’assessorament i el suport tècnic a polítiques
municipals de protecció de salut per a l’adequació del camp de futbol municipal a la normativa
de legionel·la, per import de 2.550,48 €, que suposa un 70,00% del pressupost presentat.
Decret núm. 553, de
e 16 d’octubre de 2015. Exp. 2015/2028. Nomenar com a auxiliar
administratiu de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica, amb caràcter de funcionari interí,
el senyor Joan Rosa i Castro,
Castr i destinar-lo
lo al lloc de treball d’auxiliar del registre, amb efectes a
partir del dia 19 d’octubre de 2015.
Decret núm. 554, de 19 d’octubre de 2015. Exp. 2015/1242. Donar de baixa la senyora Nina
Pecos i Pérez del registre d’empleats habilitats per a la presentació de documentació
electrònica i anul·lar la seva targeta de certificació digital de les administracions catalanes, i
donar-hi
hi d’alta el senyor Joan Rosa i Castro.
Decret núm. 555, de 19 d’octubre de 2015. Exp. 2015/2048. Adjudicar a Catalunya Auxiliars
SLU el contracte de serveis de neteja de les instal·lacions de la seu de Dipsalut, d’01/11/15 a
30/06/16, per import de 9.576,00 €.
Decret núm. 556, de 20 d’octubre de 2015. Exp. 2015/2069. Adjudicar a Icmedia Produccions i
Realitzacions Audiovisuals
uals SL el contracte de servei de muntatge i lloguer d’equipament
audiovisual per a l’estand de la Fira de Mostres 2015, per import de 1.976,00 €.
Decret núm. 557, de
e 21 d’octubre de 2015. Exp. 2015/776. Estimar les al·legacions de
l’Ajuntament de Llambilles
es relatives a la proposta de revocació de la subvenció per al
finançament de despeses derivades de l’ús del consultori local, de 28 de setembre de 2015, i
deixar-la sense efecte.
Decret núm. 558, de 21 d’octubre de 2015. Exp. 2015/2015. Adjudicar a Insa 2004
2
SL el
contracte de serveis de muntatge i instal·lació d’elements
d’elements a la Fira de Mostres, per import de
1.820,00 €.
Decret núm. 559, de 21 d’octubre de 2015. Exp. 2015/2026. Adjudicar a l’Institut Municipal de
Promoció d’Olot el contracte de serveis de disseny, organització i gestió de ponències i tallers
infantilss a la Fira Orígens, per import de 15.000,00 €.
Decret núm. 560, de 21 d’octubre de 2015. Exp. 2015/2062. Presentar al Consorci AOC la
sol·licitud d’incorporació de Dipsalut al perfil de contractant i a l’e-Licita.
l’e
Decret núm. 561, de 22 d’octubre de 2015. Exp. 2015/786. Minorar a 1.073,65 € la subvenció
concedida a l’Ajuntament de Sant Aniol de Finestres per al finançament de despeses d’inversió
al consultori local.
Decret núm. 562, de 22 d’octubre de 2015. Exp. 2015/882. Minorar a 1.490,29 € la subvenció
concedida a l’Ajuntament d’Alp per al finançament de despeses d’inversió al consultori local.
Decret núm. 563, de 22 d’octubre de 2015. Exp. 2015/980. Revocar la subvenció de 1.800,00
€ concedida a l’Ajuntament de La Selva de Mar per al finançament de despeses
desp
derivades de
l’ús del consultori local.
Decret núm. 564, de 22 d’octubre de 2015. Exp. 2015/1051. Minorar a 184,66 € la subvenció
concedida a l’Ajuntament de Ventalló per al finançament de despeses d’inversió al consultori
local.
Decret núm. 565, de 22 d’octubre de 2015. Exp. 2015/1109. Minorar a 833,05 € la subvenció
concedida a l’Ajuntament de Fontcober per al finançament de despeses derivades de l’ús del
consultori local.
Decret núm. 566, de 22 d’octubre de 2015. Exp. 2015/1154. Minorar a 1.100,77 € la subvenció
concedida a l’Ajuntament de Queralbs per al finançament de despeses d’inversió al consultori
local.
Decret núm. 567, de 22 d’octubre de 2015. Exp. 2015/1935. Ordenar la retenció en la nòmina
de l’empleada 33333333333333333de
33333333333333333 l’import reclamat com a deute per la Seguretat Social.
Decret núm. 568, de 22 d’octubre de 2015. Exp. 2015/2060. Establir els imports corresponents
a l’assignació individual del complement de productivitat per a l’any en curs, segons els nivells
de valoració especificats als criteris de distribució del complement de productivitat del personal
funcionari i laboral aprovats.
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Decret núm. 569, de 23 d’octubre de 2015. Exp. 2015/352.
352. Aprovar les relacions comptables
de despesa Q/2015/123 Becaris octubre 2015 i Q/2015/124 Nòmines octubre 2015.
201
Decret núm. 570, de 23 d’octubre de 2015. Exp. 2015/374.
374. Minorar a 242,93 € la subvenció
concedida a l’Ajuntament de Sant Martí Vell per al finançament de despeses d’inversió al
consultori local.
Decret núm. 571, de 23 d’octubre de 2015. Exp. 2015/695.
695. Revocar la subvenció concedida a
l’Ajuntament de Viladasens
sens per al finançament de despeses d’inversió al consultori local.
Decret núm. 572, de 23 d’octubre de 2015. Exp. 2015/698.
698. Revocar la subvenció concedida a
l’Ajuntament de Colomers per al finançament de despeses d’inversió al consultori local.
Decret núm. 573, de 23 d’octubre de 2015. Exp. 2015/870.
870. Revocar la subvenció concedida a
l’Ajuntament de Cadaqués per al finançament de despeses d’inversió al consultori local.
Decret núm. 574, de 23 d’octubre de 2015. Exp. 2015/871.
871. Revocar la subvenció concedida a
l’Ajuntament de Vilamalla per al finançament de despeses d’inversió al consultori local.
Decret núm. 575, de 23 d’octubre de 2015. Exp. 2015/1058.
1058. Revocar la subvenció concedida a
l’Ajuntament de Vilamacolum per al finançament de despeses d’inversió al consultori
c
local.
Decret núm. 576, de 23 d’octubre de 2015. Exp. 2015/1069.
1069. Revocar la subvenció concedida a
l’Ajuntament de Palau-Saverdera
Saverdera per al finançament de despeses d’inversió al consultori local.
Decret núm. 577, de 23 d’octubre de 2015. Exp. 2015/1085.
085. Revocar la subvenció concedida a
l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys per al finançament de despeses d’inversió al consultori
local.
Decret núm. 578, de
e 23 d’octubre de 2015. Exp. 2015/2016.
2016. Adjudicar a Marcaprom
Comunicació SCP el contracte de serveis de gestió de continguts en espais radiofònics de
05/11/15 a 30/06/16, per import de 1.700,00 €.
Decret núm. 579, de 23 d’octubre de 2015. Exp. 2015/2049.
2049. Adjudicar a Unidad de Logística
Empresarial SL el contracte de serveis de control de les instal·lacions de Dipsalut d’01/11/15 a
30/06/16, per import de 5.965,96 €.
Decret núm. 580, de 27 d’octubre
d’octu
de 2015. Exp. 2015/187.
187. Minorar a 786,25 € la subvenció
concedida a l’Ajuntament de Pardines per a despeses d’inversió al consultori local.
Decret núm. 581, de 27 d’octubre de 2015. Exp. 2015/699.
699. Minorar a 1.303,40 € la subvenció
concedida a l’Ajuntament
ent de Montagut i Oix per a despeses d’inversió al consultori local.
Decret núm. 582, de 27 d’octubre de 2015. Exp. 2015/1740.
1740. Minorar a 6.364,13 € la subvenció
concedida a l’Ajuntament de Lloret de Mar per a la lluita i el control de plagues urbanes.
Decret núm. 583, de 27 d’octubre de 2015. Exp. 2015/1935.
1935. Deixar sense efecte el punt segon
del Decret de la Presidència de 22 d’octubre de 2015 pel qual s’ordenava la retenció de la
nòmina de l’empleada MRF i ordenar el reintegrament de la quantitat retinguda.
retinguda
Decret núm. 584, de 28 d’octubre de 2015. Exp. 2015/1297.
1297. Concedir a l’Ajuntament de Quart
una subvenció de finançament de l’assessorament i el suport tècnic a polítiques municipals de
protecció de salut per a l’adequació de la llar d’infants municipal a la normativa de legionel·la,
per import de 5.362,76 €, que suposa un 80,00% de les despeses subvencionables.
Decret núm. 585, de
e 30 d’octubre de 2015. Exp. 2015/2074.
2074. Adjudicar a Giromail SL el
contracte de serveis d’enviament de material corporatiu de Dipsalut,
Dipsalut, per import de 1.702, 36 €.

El senyor Salellas demana informació sobre l’expedient 636 de 5 d’octubre,
d’adjudicació a Mr. Brander
rander del tractament de dades personals d’usuaris
usuaris de Twitter, ja
que no entén el concepte i finalitat d’aquesta contractació.
contractaci
El gerent informa sobre les peculiaritats de l’ús professional de la xarxa social Twitter,
i entén que és un tema relacionat amb la protecció de dades personals i afegeix que,
en tot cas, posarà a la seva disposició l’expedient
l’
esmentat per tal que el pugui
revisar.
El senyor Salellas demana més informació sobre l’expedient 543 de 13 d’octubre,
d’aprovació d’un crèdit
rèdit extraordinari.
extraordinari
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El gerent comenta que creu que l’expedient fa referència als Consells
C
Comarcals
però, com en el cas anterior, li ampliarà
ampliarà la informació amb posterioritat.
El senyor Salellas s’interessa per l’expedient relatiu a Viajes Halcón, en concret quins
van ser els assistents i la finalitat de la presència de Dipsalut en aquest congrés i,i en
general, en d’altres similars.
El president respon que hi assisteixen els caps de les àrees i tècnics de l’organisme i,
en concret, el congrés al que fa menció el senyor Salellas es va realitzar a Colòmbia,
amb l’assistència de la directora de la Càtedra de Promoció de la Salut de la
Universitat
at de Girona, i forma part de l’estratègia d’internalització de l’entitat
esmentada en anteriors reunions.
El gerent amplia la informació afegint que aquests congressos són sobre salut pública
i promoció de la salut i,, per tant, l’Organisme hi assisteix tant
ant per mostrar la tasca que
realitza com per conèixer les actuacions que porten a terme altres administracions i
organismes.
5. 2015/1723 – Proposta de classificació de les proposicions presentades a la
licitació del contracte de serveis per al desenvolupament
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 (LE
2015/120)
El president informa sobre les quantitats, requisits i desenvolupament de la licitació;
lic
exposa que s’ha aconseguit una rebaixa important de l’import total, a més de comptar
amb la garantia afegida que l’empresa CECAM ha realitzat el servei els darrers quatre
anys de manera efectiva.
Finalitzen les intervencions.
El Consell Rector de
e Dipsalut, en la sessió constitutiva número 2015/11, de 13
d’octubre de 2015, va aprovar l’expedient de contractació, el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte
dels serveis necessaris per
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. Així mateix, va declarar que la
forma d’adjudicació
’adjudicació escollida per a seleccionar el contractista és el procediment obert.
En data 23 d’octubre de 2015 es va publicar en el BOP de Girona núm. 205 i al DOGC
núm. 6982 l’anunci de licitació per a la contractació dels serveis de referència. Així
mateix,
eix, des del 23 d’octubre de 2015 i durant el termini de presentació de proposicions,
el qual va finalitzar el 12 de novembre de 2015, també es va publicar en el perfil de
contractant de Dipsalut l’anunci de licitació, així com el plec de clàusules administratives
adminis
particulars i el prec de prescripcions tècniques que ha de regir el procediment
contractual.
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En data 16 de novembre de 2015, el secretari de Dipsalut emet el certificat
d’empreses participants en el procediment licitatori. Segons consta en aquest
certificat, les empreses participants són: UTE CECAM, S.L.U. - BRAUT EIX AMBIENTAL,
S.L.; UTE EMINFOR, S.L. - JORGE OLIVER-RODÉS
RODÉS SEN; i UNION INTERNACIONAL DE
LIMPIEZAS, S.A.

El 17 de novembre de 2015, la Mesa de Contractació, en reunió interna, procedeix
procedei a
l’obertura dels sobres A de les proposicions, referits a la documentació administrativa
acreditativa del compliment dels requisits legals per a contractar amb l’Administració.
Qualificada dita documentació, la Mesa acorda per unanimitat requerir a les tres
empreses licitadores l’esmena dels defectes o mancances observats en la
documentació administrativa.
En data 26 de novembre de 2015, la Mesa de Contractació es reuneix de nou per tal
d’examinar i qualificar la documentació administrativa esmenada presentada
pr
pels
licitadors dins del termini concedit, i acorda, per unanimitat, admetre a la licitació a la
UTE CECAM, S.L.U. - BRAUT EIX AMBIENTAL, S.L, i a la UTE EMINFOR, S.L. JORGE OLIVER-RODÉS
RODÉS SEN; per contra, acorda excloure a la mercantil UNI2 –
UNION
ON INTERNACIONAL DE LIMPIEZAS, S.A. del procediment d’adjudicació.
En data 1 de desembre de 2015, la Mesa de Contractació procedeix, en acte públic, a
l’obertura dels sobres B de les proposicions, referits a la documentació tècnica relativa
als criteris de
e valoració de les ofertes dependents d’un judici de valor.
En data 10 de desembre de 2015, la Mesa de Contractació procedeix, en acte públic,
a l’obertura dels sobres C de les proposicions, referits als criteris d’adjudicació
quantificables de forma automàtica.
automàtica. A la vista de les ofertes econòmiques
presentades pels licitadors i un cop aplicats els paràmetres objectius previstos a
l’article 85 del RGLCAP amb les particularitats establertes a la clàusula 14.1 del plec
de clàusules administratives particulars,
particulars, la Mesa acorda, per unanimitat , que el preu
unitari de l’acció 1.2 de l’oferta presentada per la UTE EMINFOR, S.L. – JORGE
OLIVER-RODÉS
RODÉS SEN podria ser considerat presumptament anormal o
desproporcionat. Per aquest motiu, en la mateixa data va donar audiència
aud
al licitador
esmentat, atorgant-lili un termini fins el dia 16 de desembre de 2015 a les 15:00 h. per
tal que justifiqués la valoració econòmica de l’oferta i precisés les condicions de la
mateixa.
Atès que l’article 152.3 del TRLCSP determina que, en
en el procediment contradictori a
seguir per a la comprovació de la viabilitat de l’oferta, s’ha de sol·licitar
l’assessorament tècnic del servei corresponent, la Mesa de Contractació sol·licita a
l’àrea gestora del contracte, l’Àrea de Protecció de la Salut
Salut de Dipsalut, i a l’Àrea de
Gestió Econòmica i Administrativa l’emissió conjunta de l’informe corresponent.
En data 17 de desembre de 2015, la Mesa de contractació es reuneix per a valorar la
validesa i proporcionalitat de la oferta econòmica amb valors presumptament
anormals o desproporcionats, i procedir a classificar, per ordre decreixent, les
proposicions admeses i que no han estat declarades desproporcionades o anormals.
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En virtut de tot l’anterior, segons el que preveu la DA2a del text refós de la Llei de
contractes del sector públic, ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de
Dipsalut li atribueix, ell Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD
Primer. Acceptar l’informe favorable dels serveis tècnics de Dipsalut,
Dipsalut, de data 17 de
desembre de 2015, sobre la viabilitat de l’oferta econòmica amb valors anormals o
desproporcionats presentada per la licitadora UTE EMINFOR,S.L.EMINFOR,S.L. JORGE OLIVERRODÉS SEN.
proposicions admeses i
Segon. Aprovar la classificació, per ordre decreixent, de les proposicions
que no han estat declarades desproporcionades o anormals per a la licitació del
contracte de referència, vista la proposta formulada per la Mesa de Contractació,
atenent als criteris de valoració de les ofertes establerts a la clàusula administrativa
14.1 del plec regulador d’aquest contracte.
La relació classificada de les proposicions presentades pels licitadors, per ordre
decreixent de puntuació, és la següent:
LICITADOR

PUNTUACIÓ de la PROPOSICIÓ

1r) UTE CECAM, S.L.U.S.L.U. BRAUT EIX
AMBIENTAL, S.L.
2n) UTE EMINFOR,S.L.-JORGE
EMINFOR,S.L.
OLIVERRODÉS SEN
En queda exclosa del procediment
INTERNACIONAL DE LIMPIEZAS, S.A.

299,293 punts
283,144 punts
d’adjudicació
d’adjudicació,

la

mercantil

UNION

Tercer. Requerir a l’empresa licitadora que ha presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa, UTE CECAM, S.L.U. – BRAUT EIX AMBIENTAL, S.L., perquè
p
en el
termini màxim de deu (10) dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la recepció de la
notificació d’aquest acord, presenti a la seu de Dipsalut la documentació acreditativa
acre
d’haver constituït la garantia definitiva d’import VUITANTA-TRES
VUITANTA TRES MIL CENT
CINQUANTA-DOS
DOS EUROS AMB SETANTA-TRES
SETANTA TRES CÈNTIMS (83.152,73
(83.15
€, equivalent
al 5% de 1.663.054,50 €, import de la seva oferta) per qualsevol de les formes
establertes a la clàusula administrativa 16.3 del Plec, així com també presenti tota la
documentació indicada en la clàusula administrativa 15.2 del Plec.
Quart. Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se
complimentar se adequadament l’anterior
requeriment de documentació en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha
retirat la seva oferta, amb les conseqüències establertes a la clàusula administrativa
15.3 del plec, en tal cas, es procedirà a requerir la mateixa documentació al següent
licitador, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
Cinquè. Notificar aquest acord
cord a les empreses licitadores que han pres part en el
procediment de contractació
contractació i, simultàniament, publicar la classificació de les
proposicions en el perfil de contractant de Dipsalut.
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Sisè. Facultar el president de Dipsalut per adjudicar i formalitzar el contracte de
referència.
Setè. Pel seu caràcter d’acte de tràmit no qualificat
qualificat i de simple impuls de la
tramitació, contra aquest acord no és procedent cap tipus de recurs. Tanmateix, els
interessats podran al·legar la seva oposició en la resolució que posi fi al procediment,
el Decret d’adjudicació del contracte.
6. 2015/1817 – Proposta de classificació de les proposicions presentades a la
licitació per a la contractació del subministrament i el 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)
2015/
El president exposa
osa el desenvolupament de la licitació i informa que només s’ha
presentat una oferta.
d procediment
El senyor Salellas manifesta que no té dubtes sobre la correcció del
però, per tal d’evitar
evitar suspicàcies,
suspicàcies per transparència i per una millora
llora en la gestió de
l’entitat, una licitació per un import tan elevat amb un únic participant és negatiu i, en
futures licitacions, hi hauria d’haver més competència;; afegeix, a més, que ell va ser
treballador de la Fundació
undació Catalana de l’Esplai i que, per tant, no té
t res a veure amb
l’adjudicatari, sinó que és un tema ja exposat amb anterioritat.
anterioritat
El gerent amplia
lia la informació afegint que l’objecte del contracte, intervencions a
escoles i instituts, és molt concret i específic, amb l’afegit que aquest projecte
p
és una
gran aposta de Dipsalut de cares al futur i que actualment inclou més de la meitat dels
centres educatius de la província i,i conseqüentment, els requisits de solvència
econòmica i de disponibilitat de personal d’aquesta licitació són molt importants; a
causa d’això, les entitats amb menys recursos no han pogut presentar ofertes.
La vocal senyora Consol Cantenys pregunta sobre la possibilitat de dividir el projecte
territorialment per tal d’incorporar entitats de menor capacitat econòmica.
El gerent respon que no és tant un tema econòmic sinó d’homogeneïtzació de les
actuacions, ja que amb diversos executors la disparitat
disparitat en l’aplicació del projecte
podria ser negativa.
Tots els membres es mostren partidaris d’augmentar el nombre de participants
particip
en
futures licitacions.
Finalitzen les intervencions.
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió constitutiva número 2015/11, de 13
d’octubre de 2015, va aprovar l’expedient de contractació, el plec de clàusules
administratives particulars i el plec
plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte
per al subministrament i el servei de gestió integral del programa “Sigues tu: eines i
actius per a la salut” (Pm08), del Catàleg de serveis de Dipsalut.
Dipsalut Així mateix, va
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declarar que la forma d’adjudicació
d’adjudicació escollida per a seleccionar el contractista és el
procediment obert.
En data 23 d’octubre de 2015 es va publicar en el BOP de Girona núm. 205 i al DOGC
núm. 6982 l’anunci de licitació per a la contractació dels serveis de referència. Així
mateix, des del 23 d’octubre de 2015 i durant el termini de presentació de proposicions,
el qual va finalitzar el 12 de novembre de 2015, també es va publicar en el perfil de
contractant de Dipsalut l’anunci de licitació, així com el plec de clàusules administratives
particulars i el plec de prescripcions tècniques que ha de regir el procediment
contractual.
En data 16 de novembre de 2015, el secretari de Dipsalut emet el certificat
d’empreses participants en el procediment licitatori. Segons consta en aquest
certificat,
at, l’empresa participant és FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI.
El 19 de novembre de 2015, la Mesa de Contractació, en reunió interna, procedeix a
l’obertura dels sobres A de les proposicions, referits a la documentació administrativa
acreditativa del compliment
ment dels requisits legals per a contractar amb l’Administració.
Qualificada dita documentació, la Mesa acorda per unanimitat requerir a l’empresa
licitadora per l’esmena dels defectes o mancances observats en la documentació
administrativa.
Una vegada aportada
portada la documentació administrativa esmenada dins del termini
concedit, la Mesa de Contractació acorda, per unanimitat, admetre a la licitació a
l’empresa a FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI.
En data 26 de novembre de 2015, la Mesa de Contractació procedeix,
procede en acte públic,
a l’obertura dels sobres B de les proposicions, referits a la documentació tècnica
relativa als criteris de valoració de les ofertes dependents d’un judici de valor.
En data 3 de desembre de 2015, la Mesa de Contractació procedeix, en acte públic, a
l’obertura dels sobres C de les proposicions, referits als criteris d’adjudicació
quantificables de forma automàtica.
En virtut de tot l’anterior, segons el que preveu la DA2a del text refós de la Llei de
contractes del sector públic, ateses
ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de
Dipsalut li atribueix, ell Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar la classificació, per ordre decreixent, de les proposicions admeses i
que no han estat declarades
declarades desproporcionades o anormals per a la licitació del
contracte de referència, vista la proposta formulada per la Mesa de Contractació,
atenent als criteris de valoració de les ofertes establerts a la clàusula administrativa
14.1 del plec regulador d’aquest
d’a
contracte.
La relació classificada de les proposicions presentades pels licitadors, per ordre
decreixent de puntuació, és la següent:
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LICITADOR

PUNTUACIÓ de la PROPOSICIÓ

1r) FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI

148,80 punts

Segon. Requerir a l’empresa licitadora que ha presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa, la Fundació Catalana de l’Esplai, amb CIF núm. G61096368, perquè en
el termini màxim de deu (10) dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la recepció de
la notificació d’aquest acord, presenti
pr
a la seu de Dipsalut la documentació
acreditativa d’haver constituït la garantia definitiva d’import SEIXANTA-SIS
SEIXANTA
MIL TRESCENTS NORANTA-CINC
CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS (66.395,16 €, equivalent al
5% de 1.327.903,17 €, import de la seva oferta) per qualsevol de les
le formes
establertes a la clàusula administrativa 16.3 del Plec, així com també presenti tota la
documentació indicada en la clàusula administrativa 15.2 del Plec.
Tercer. Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se
complimentar se adequadament l’anterior
requeriment
nt de documentació en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha
retirat la seva oferta, amb les conseqüències establertes a la clàusula administrativa
15.3 del plec.
Quart. Notificar aquest acord a l’empresa licitadora que ha pres part en el procediment
de contractació i, simultàniament, publicar la classificació de les proposicions en el
perfil de contractant de Dipsalut.
Cinquè. Facultar el president de Dipsalut per adjudicar i formalitzar el contracte de
referència.
Sisè. Pel seu caràcterr d’acte de tràmit no qualificat i de simple impuls de la tramitació,
contra aquest acord no és procedent cap tipus de recurs. Tanmateix, l’interessat
podrà al·legar la seva oposició en la resolució que posi fi al procediment, el Decret
d’adjudicació del contracte.
ontracte.
7. 2015/293 – Proposta de resolució del segon procediment de la convocatòria
de suport econòmic per al finançament d’accions lligades a l’ocupació
remunerada de persones en el marc del programa Pm10 “Salut i Crisi” (LE
2015/17)
El president lamenta l’exclusió
l’
de l’ajuntament de Tossa de Mar
ar, a causa de les
característiques procedimental
rocedimentals del projecte,, ja que es pretén que el programa,
programa per a
una millor gestió,, sigui de base comarcal; seguidament, informa els assistents sobre
les quantitats i la concessió
cessió de bestretes,, ja que es disposa de romanent de crèdit.
Finalitzen les intervencions.
D’acord amb les bases específiques reguladores i del suport econòmic per al
finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones (BOP núm. 103,
de 29
9 de maig de 2015) i la convocatòria pública (BOP núm. 234, de 4 de desembre
de 2015) en el marc del Programa Salut i Crisi del Catàleg de Serveis.
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La convocatòria va establir que l’objecte de la sol·licitud havia de realitzar-se
realitzar
dins el
període que va dell 16 d’octubre de 2015 al 15 d’octubre de 2016, i que el termini per
presentar sol·licituds finalitzava el 11 de desebmbre de 2015.
Vistos els informes tècnics de data 16 de desembre de 2015 d’acord amb el qual la
sol·licitud ha estat presentada dins el termini,
termini, els beneficiaris es troben al corrent en el
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i l’objecte indicat
correspon o no als conceptes subvencionables.
D’acord amb l’acta de la comissió tècnica comarcal en què es valoren les sol·licituds i
es proposa la resolució de la convocatòria.
En vista de les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li atribueix, el
Consell Rector aprova, per
pe unanimitat, l’adopció del següent
ACORD
Primer. Concedir als beneficiaris que consten a l’Annex 1 els ajuts econòmics per al
finançament del Programa Salut i Crisi (Pm10) del Catàleg de Serveis de Dipsalut, en
relació amb les accions lligades a l’ocupació remunerada de persones.
Segon.. Desestimar la sol·licitud de l’Ajuntament de Tossa de Mar, que consta a
l’Annex 2, per no haver obtingut una valoració mínima de 70 punts, per la qual cosa
queda exclosa, segons el punt 8 de les Bases reguladores.
Tercer. Comprometre la despesa d’import quatre cents vuitanta-nou
vuitanta
mil set-cents
cinquanta-cinc
cinc euros amb seixanta-tres
seixanta
cèntims (489.755,63 €) amb càrrec
c
a les
aplicacions pressupostàries següents:

Suport Salut i Crisi Ajuntaments
Suport Salut i Crisi C. Comarcals
Suport Salut i Crisi Consorcis

Aplicació
pressupostària
4/3110/46205
4/3110/46505
4/3110/46705

Crèdit
81.339,43 €
323.276,52 €
85.139,68 €

Quart. Establir la distribució comarcal de crèdits de la següent manera:
Àmbit territorial
Alt Empordà
Baix Empordà
Cerdanya
Garrotxa
Gironès
Pla de l’Estany
Ripollès
Selva

Import (€)
(
103.741,00 €
87.461,00 €
20.567,45 €
44.555,50
555,50 €
53.069,18 €
33.335,50 €
32.070,50 €
114.955,50 €
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Cinquè. Comunicar als beneficiaris que si en el termini d’un mes no es manifesta el
contrari, s’entendrà acceptades les subvencions, així com les condicions
condici
generals i
específiques fixades per a la seva aplicació.
Sisè. 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
justificació mitjançant el compte justificatiu amb model normalitzat de
Dipsalut que el podeu trobar a al web de Dipsalut (www.dipsalut.cat
(www.dipsalut.cat), segons l’article
27 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, que ha
d’incloure una memòria justificativa del compliment de l’objecte subvencionat (annex A
del compte justificatiu), una relació classificada de despeses, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte, la data d’emissió de la factura
i el detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’objecte subvencionat,
amb identificació de l’import i de la seva procedència
Setè. Fixar que la justificació de les despeses, objecte de la subvencions, s’haurà
d’efectuar un cop el beneficiari hagi realitzat l’activitat i com a màxim el 15 de
novembre de 2016.
Vuité. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que
siguin procedents a través del tauler d’anuncis (e-tauler)
(e tauler) ubicat a la seu electrònica
de Dipsalut (www.seu.cat/dipsalut
www.seu.cat/dipsalut).
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Annex 1
Nº exp.

Entitat

CIF

Objecte

Base subv.

(1)

Import
(2)
atorgat

% atorgat /
(3)
base subv.

2015/2161

Ajuntament de
Blanes

P1702600F

Bla
Blanes: Treball i Salut

26.531,73 €

26.531,73 €

100%

2015/2158

Ajuntament d’Olot

P1712100E

Activa’t en positiu

44.555,50 €

44.555,50 €

100%

2015/2159

Ajuntament de
Puigcerdà

P1715000D

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

10.252,20 €

10.252,20 €

100%

2015/2152

Consell Comarcal
de l’Alt Empordà

P6700008C

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

103.741,00 €

103.741,00 €

100%

2015/2172

Consell Comarcal
del Baix Empordà

P6700009A

Crisàlide II. Segona part.
Inserció laboral de persones
en l’àmbit de la producció i
verda del sector alimentari.

87.461,00 €

87.461,00 €

100%

2015/2155

Consell Comarcal
de la Cerdanya

P1700016G

La inserció laboral davan
davant
l’empobriment

10.315,25 €

10.315,25 €

100%

2015/2157

Consorci de
Benestar Social
del Gironès

Q17005481I

Rellevància: incentivem
l’ocupació al Gironès

53.069,18 €

53.069,18 €

100%

Conceptes no
(4)
subvencionables

Material, vestuari i
altres despeses
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Nº exp.

Entitat

CIF

2015/2156

Consell Comarcal
del Pla de l’Estany

2015/2160

Consorci de
Benestar Social
del Ripollès

Q1700626C

2015/2183

Consell Comarcal
de la Selva

P6700002F

P6700010I

Objecte

Import
(2)
atorgat

% atorgat /
(3)
base subv.

33.335,50 €

33.335,50 €

100%

32.070,50 €

32.070,50 €

100%

88.423,77 €

88.423,77 €

100%

Base subv.

Suport a l’ocupació de
persones vulnerables del Pla
de l’Estany
Salut i Crisi al Ripollès:
actuacions destinades a
l’ocupació de persones i/o
famílies en situació d’exclusió
Ampliació del projecte
d’ocupació per a persones
aturades de llarga durada en
risc d’exclusió social

(1)

Conceptes no
(4)
subvencionables

(1) Base subvencionable: Import que cal justificar per a l’obtenció del total de la subvenció.
(2) Import atorgat: Import total de la subvenció.
(3) % atorgat / base subvencionable:: Percentatge que s’aplicarà a la subvenció si l’import justificat és inferior a la base subvencionable.
(4) Conceptes no subvencionables: Despeses que no es poden incloure com a justificació.

Annex 2
Nº exp.

2015/2173

Entitat

Ajuntament de Tossa de Mar

CIF

P1721500E

Objecte

Treballs en l’entorn rural

Import sol·licitat

59.256,30 €

Motius desestimació
No assoleix la puntuació mínima establerta al
punt 8è de les Bases reguladores
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8. 2015/2185 – Proposta de concessió a l’Ajuntament de Salt de la subvenció
nominativa per al projecte “Juguem? 2016” (SAE 2015/42)
El president informa que el Departament
Departament d’Acció Social de la Diputació de Girona
tenia un compromís adquirit amb l’Ajuntament de Salt pel finançament d’aquest
programa i que amb la inclusió de l’esmentat departament a l’estructura de Dipsalut,
els tècnics van valorar positivament el corresponent
corresponent projecte i que per tant es va
decidir l’atorgament d’una subvenció nominativa utilitzant recursos provinents del
romanent.
Els membres valoren molt positivament el programa i inicien un debat sobre la
possibilitat d’ampliar-lo
lo a d’altres municipis.
munic
El president respon que s’estudiarà.
Finalitzen les intervencions.
L’Ajuntament de Salt, amb NIF P1716400E ha presentat, amb data 16 de desembre
2015 (RE 15/4846), una sol·licitud de subvenció per al projecte “Juguem? 2016”,
2016”
d’interès social en relació
lació a la salut, atès que fa una intervenció amb els infants i les
seves famílies, treballant de forma transversal per tal de donar resposta a demandes
comunitàries en relació a la salut i benestar dels joves.
Polítiques i Promoció de la Salut,
Salut realitza i
Dipsalut, per mitjà de la seva Àrea de Polítiques
fomenta campanyes de divulgació i promoció de la salut amb la finalitat d’ajudar a les
persones a adquirir una qualitat de vida fonamentada en el benestar.
L’article 22.2 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i l’article 15 de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Girona estableixen que es poden concedir
de forma directa aquelles subvencions que estiguin consignades nominativament en
el pressupost general de l’entitat. En aquest sentit, existeix
existeix consignació econòmica
suficient per atendre aquesta sol·licitud en l’aplicació pressupostària 4/3110/46206 Conveni Ajuntament de Salt.
D’acord amb aquests antecedents, i amb l’informe tècnic de 16 de desembre de 2015,
ateses les competències que l’article
l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li atribueix, el
Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD
Primer. Atorgar a l‘Ajuntament de Salt, amb NIF P1716400E,, la subvenció nominativa
d’import 50.000,00 € per al projecte “Juguem? 2016”.
Si el beneficiari ho considera necessari per a l’execució del projecte, podrà sol·licitar
de manera expressa, i en tot cas abans del 31 de desembre de 2015, una bestreta de
fins al 70,00 % de l’import subvencionat. El president delegat de Dipsalut serà l’òrgan
competent per atorgar o desestimar discrecionalment aquesta sol·licitud, prèvia
valoració de la petició.
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Segon. Notificar al beneficiari que si en el termini d’un mes no manifesta el contrari,
s’entén acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques
fixades per a la seva aplicació.
Tercer. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació
Diput
de Girona i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu simplificat segons
model disponible al web corporatiu (www.dipsalut.cat),
(
), que ha de contenir una
memòria justificativa del compliment de l’activitat
l’activitat o projecte, una relació classificada
de les despeses de l’activitat o projecte, amb identificació del proveïdor, número de
document, import, concepte i data d’emissió de la factura, el detall d’altres ingressos o
subvencions que hagin finançat l’activitat
l’activitat o projecte amb identificació de l’import i la
seva procedència.
Es consideren despeses subvencionables aquelles incloses i declarades al
pressupost de despeses presentat en el moment de la sol·licitud i que s’hagin meritat
durant el termini previst, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de
l’acabament del període de justificació.
Quart.. El centre gestor comprovarà i verificarà la documentació justificativa. S’haurà
de justificar l’import total de la despesa subvencionable. Si el cost de l’objecte
subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia
atorgada. D’altra banda, es reduirà proporcionalment la subvenció concedida en el
supòsit que, quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui
inferior a la fixada com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de
destinació. La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el dia 30 de
novembre de 2016 .
Quan, a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta subvenció sigui inferior a l’import pagat, el perceptor està obligat a
reintegrar-ne l’excés.
Cinquè.. El beneficiari d’aquesta subvenció es sotmet al compliment del que, en
matèria de transparència, estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Sisè.. En tot allò no previst en aquesta resolució, són aplicables l’Ordenança general
de subvencions de la Diputació de Girona; la
a Llei 30/1992, de 26 de novembre,
novem
de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú;
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
general de subvencions; el Reial Decret
D
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de
subvencions,
ions, i la resta de normativa concordant.
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9. 2015/2186 – Proposta de concessió al Consell Comarcal de l’Alt Empordà
d’una subvenció per al projecte “Joventut. Acions de Promoció de la Salut.
Projecte d’informació juvenil en salut” (SAE 2015/ 43)
En relació amb aquesta proposta, el
e president informa que, una vegada instal·lats els
parcs de salut urbans, la prioritat de l’entitat ara és fomentarfomentar-ne l’ús, i que els
responsables de la seva dinamització són els Consells Comarcals
omarcals, amb els recursos
aportats per Dipsalut;
ipsalut; exposa que, durant l’any 2015, es va creure convenient realitzar
una licitació conjunta per tal de ser més eficients en la gestió dels recursos i que
aquest estalvi es revertiria en d’altres programes relacionats amb la salut pública i
promoció de la salut efectuats pels Consells Comarcals,
Comarcals que en cap cas es pretenia
restar
star competències o disminuir les aportacions de l’Organisme; en aquest sentit,
informa que només el Consell Comarcal de l’Alt Empordà va acceptar la proposta i
que, una vegada finalitzat
itzat el respectiu
r
procediment,, s’ha obtingut una rebaixa d’uns
30.000,00 €, que seran reinvertits en d’altres programes de l’esmentat Consell.
Finalitzen les intervencions.
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb NIF P1700008C ha presentat, amb data
17 de desembre de 2015, una sol·licitud de subvenció per al projecte “Joventut.
“
Accions de Promoció de la Salut. Projecte d’informació juvenil en salut”, d’interès
social en relació a la salut, atès que treballa per a la promoció de la salut dels joves de
la comarca a través de la millora dels comportaments en relació a la salut.
s
Dipsalut, per mitjà de la seva Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut, realitza i
fomenta campanyes de divulgació i promoció de la salut amb la finalitat d’ajudar a les
persones a adquirir una qualitat de vida fonamentada en el benestar.
El projecte
ecte que presenta el Consell Comarcal de l’Alt Empordà no té encaix en cap de
les vigents convocatòries de Dipsalut, i queda justificada la seva concessió directa,
d’acord amb l’article 15 de l’Ordenança general de la Diputació de Girona, pel seu
interès social.
D’acord amb aquests antecedents, i amb l’informe tècnic de 17 de desembre de 2015,
ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li atribueix, el
Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD
Primer. Atorgar
rgar al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb NIF P1700008C, una
subvenció d’import 29.752,77 € per al projecte “Joventut. Accions de Promoció de la
Salut. Projecte d’informació juvenil en salut”.
Segon.. Notificar al beneficiari que amb la presentació del
del compte justificatiu, si no
manifesta el contrari, s’entén acceptada la subvenció, així com les condicions
generals i específiques fixades per a la seva aplicació.
Tercer. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació
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de Girona i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu simplificat segons
model disponible al web corporatiu (www.dipsalut.cat),
(
que ha de contenir una
memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte, una relació classificada
de les despeses de l’activitat o projecte, amb identificació del proveïdor, número de
document, import, concepte i data d’emissió de la factura,
factura, el detall d’altres ingressos o
subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte amb identificació de l’import i la
seva procedència.
Es consideren despeses subvencionables aquelles incloses i declarades al
pressupost de despeses presentat en el moment
moment de la sol·licitud i que s’hagin meritat
durant el termini previst, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de
l’acabament del període de justificació.
Quart.. El centre gestor comprovarà i verificarà la documentació justificativa. S’haurà
de justificar l’import total de la despesa subvencionable. Si el cost de l’objecte
subvencionat finalment resulta superior,
superior, la subvenció es mantindrà en la quantia
atorgada. D’altra banda, es reduirà proporcionalment la subvenció concedida en el
supòsit que, quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui
inferior a la fixada com a despesa subvencionable.
subvencionable. És inadmissible cap canvi de
destinació. La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el dia 29 de
desembre de 2015 .
Quan, a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta subvenció
bvenció sigui inferior a l’import pagat, el perceptor està obligat a
reintegrar-ne l’excés.
Cinquè.. El beneficiari d’aquesta subvenció es sotmet al compliment del que, en
matèria de transparència, estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència,
ncia, accés a la informació pública i bon govern.
Sisè.. En tot allò no previst en aquesta resolució, són aplicables l’Ordenança general
de subvencions de la Diputació de Girona; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques
públiques i del procediment administratiu comú; la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions, i la
resta de normativa concordant.
10. Altres
res assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
No n’hi ha cap.

Exp. 2015/2162 – Secretaria – Acta reunió CR – Pàg. 21

11. 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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