Secretaria (10)
JBN/tf
Exp. 2016/989

Acta de la reunió del Consell Rector de Dipsalut del 8 de març de 2016 (LE
2016/53). A0101. Girona. Membres del Consell Rector.

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

2016/03
3
Ordinària
rdinària
8 de març de 2016
De les 10:30
10
hores a les 11:30 hores
Saló de Comissions de la Diputació de Girona

Hi assisteixen:
•

President p.d.:
Josep Maria Corominas i Barnadas

•

Vicepresident primer:
primer
Fermí Santamaria i Molero

•

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

•

Gerent:
Jordi Brunet i Badosa

•

Secretari:
Jordi Batllori i Nouvilas

•

Interventor p.d.:
Ernest Ruiz i Garcia

•

Tresorera:
M. Teresa Villar i Roda

També hi va assistir, convidada
convidada per la Presidència, la senyora Àfrica Masó i Sumsi.
Van excusar la seva absència el vicepresident segon, senyor Josep M. Rufí i Pagès,
la vocal senyora Marta Felip i Torres i el vocal senyor Albert Piñeira i Brosel.
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Ordre del dia
1. Aprovació dels esborranys
borranys de les actes de les sessions anteriors, números
2016/1, del dia 2 de febrer de 2016, i 2016/2, del dia 16 de febrer de 2016
2. Informació de la Presidència
3. Informació de la Gerència
4. Donar compte dels decrets signats per la Presidència
5. 2015/834 – Proposta
posta d’aprovació dels imports pendents de retorn
corresponents a la supressió de la paga extraordinària de desembre 2012 (G06
2015/42)
6. 2016/689 – Proposta d’aprovació de les bases reguladores i de la convocatòria
de suport econòmic en el marc del programa Pt08 de seguretat, vigilància,
salvament i socorrisme a les platges de la demarcació de Girona (LE 2016/16)
7. 2016/956 – Proposta d’aprovació de les bases i la convocatòria de subvencions
per a la realització de congressos, simposis, jornades i actes en l’àmbit
l’
de salut
i social a la demarcació de Girona (LE 2016/29)
8. 2015/2079 – Proposta de modificació del conveni marc de gestió de la xarxa de
desfibril·ladors
ladors (LE 2015/146)
9. 2016/943 – Proposta d’aprovació de la darrera versió del document de
seguretat en matèria
tèria de tractament de dades de caràcter personal (LE 2016/25)
10. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
11. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions anteriors,
anterio
números
2016/1, del dia 2 de febrer de 2016, i 2016/2, del dia 16 de febrer de 2016
S’aproven per unanimitat els esborranys, prèviament lliurats als assistents, de les
l
actes de la sessió ordinària número 2016/1,, que va tenir lloc el dia 2 de febrer de
2016, i de la sessió extraordinària número 2016/2, que va tenir lloc el dia 16 de febrer
de 2016.
2. Informació de la Presidència
La política de formació especialitzada de tercer cicle als treballadors de Dipsalut
s’ha concretat principalment en les següents
següen formacions:
1) 8 Màsters en Promoció de la Salut.
Salut. Màster impartit per la UdG
Ud - Càtedra de
Promoció de la Salut.
alut. Preu de 2.800,00
2.800
€/master (fan pagaments fraccionats
durant 2 anys). Continguts alineats al 100% amb la visió de la promoció de la
salut de l’Organisme.
l’Organisme
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2) 4 Diplomats en Salut
alut Pública, que imparteixen conjuntament la UPF, la UAB i
la UB. Curs de referència a Catalunya en l’àmbit principalment de la protecció
de la salut. Preu de 1.950,00
1.950
€/curs (pagament en una única anualitat).
anualitat)
3) 2 Màsters en programari lliure. Impartit per la UOC i pioner en aquest sector.
Preu de 3.400,00 €/màster
€/màster (es realitza a distància durant un termini
ter
de 6 anys,
amb pagaments anuals de 570 €/any).
El president inicia el seu torn informant sobre la reunió que es mantindrà
properament amb el catedràtic de Dret Laboral
aboral de la Universitat Autònoma de
Barcelona, senyor Eduardo Rojo, per tal d’intentar solucionar la problemàtica
laboral que afecta ell personal de l’Organisme
l’ rganisme comentada en anteriors reunions del
Consell Rector.
ector. Afegeix que,
que amb aquesta reunió, es pretén obtenir un dictamen
jurídic extern efectuat per un catedràtic
catedràtic proposat pels treballadors, per així posar fi
a les discrepàncies sorgides arran de la modificació de la Relació de Llocs de
Treball.
Informa també sobre els canvis pactats i que tenen l’aprovació dels representants
sindicals:
-

Convocatòria pública
públi per a cobrir la plaça de Gerència.
Comissió de serveis per a la provisió de la plaça de cap d’Àrea
d’À
de gestió
administrativa i econòmica
Processos selectius per a incorporar un/a tècnic/a de contractació i un/a
tècnic/a informàtic/a
Promoció interna per a cobrir la plaça de coordinador de tècnics de protecció
de la salut a través de la transformació d’una plaça d’auxiliar administratiu.

Puntualitza, que els esmentats canvis a la plantilla, hauran de ser objecte d’aprovació
per part del Consell Rector de Dipsalut i del Ple de la Diputació de Girona.
Continua la seva intervenció informant sobre el curs d’indicadors de desigualtat social
impartit a Dipsalut pel doctor Òscar Mújica, expert en epidemiologia social i membre
de l’Organització Mundial de la Salut.
Salut. Afegeix que va ser un curs amb un gran ressò a
la premsa i que s’engloba
globa dins de la voluntat de l’Organisme
l’Organisme d’augmentar la seva
presència internacional a través de la participació en congressos de salut pública.
3. Informació de la Gerència
No hi ha res per comentar.
4. Donar compte dels decrets signats per la Presidència
Decret núm. 658 d’1 de desembre de 2015. Exp. 2015/1420 Autoritzar la gratificació per
serveis extraordinaris prestats fora de la jornada habitual de la treballadora Anna Loste i
Romero per import de 193,81 € corresponent a 5 hores en horari festiu i 4 hores en horari diürn
durant el mes de novembre de 2015.
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Decret núm. 659 d’1 de desembre de 2015. Exp. 2015/2127 Autoritzar la gratificació per
serveis extraordinaris prestats fora de la jornada habitual de la treballadora
treballado Gemma Brunet i
Rivero per import de 231,59 € corresponent a 5 hores en horari festiu i 6 hores en horari diürn
durant el mes de novembre de 2015.
Decret núm. 660 d’1 de desembre de 2015. Exp. 2015/2128 Autoritzar la gratificació per
serveis extraordinaris
xtraordinaris prestats fora de la jornada habitual de la treballadora Ester Ruiz de
Morales i Casademont per import de 118,25 € corresponent a 5 hores en horari festiu durant el
mes de novembre de 2015.
Decret núm. 661 d’1 de desembre de 2015. Exp. 2015/807
7 Aprovar la compensació de deutes i
crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Viladamat.
Decret núm. 662 d’1 de desembre de 2015. Exp. 2015/807 Aprovar la compensació de deutes i
crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Garriguella.
Decret
ret núm. 663 d’1 de desembre de 2015. Exp. 2015/807 Aprovar la compensació de deutes i
crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Sant Mori.
Decret núm. 664 de 2 de desembre de 2015. Exp. 2015/806 Aprovar la devolució d’ingressos
indeguts a l’Ajuntament
ament de Vall-llobrega.
Vall
Decret núm. 665 de 2 de desembre de 2015. Exp. 2015/806 Aprovar la devolució d’ingressos
indeguts a l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis.
Decret núm. 666 de 2 de desembre de 2015. Exp. 2015/806 Aprovar la devolució d’ingressos
indeguts
ts a l’Ajuntament de Bordils.
Decret núm. 667 de 2 de desembre de 2015. Exp. 2015/2134 Concedir la subvenció pel
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la
salut per reduir el risc de transmissió de legionel·losi
legionel·losi a les instal·lacions dels camps de futbol
de Cala Guidó i Can Borrell a l’Ajuntament de Blanes per import de 2.485,00 €, que
representa el 50% del pressupost presentat.
Decret núm. 668 de 3 de desembre de 2015. Exp. 2015/1133 Modificar l’import de la
subvenció per a despeses d’inversió al consultori local atorgada a l’Ajuntament de Cornellà del
Terri de 1.213,45 € a 1.213,41 € i modificar l’import de la subvenció per a despeses d’inversió
al consultori local atorgada a l’Ajuntament de la Cellera de Ter de 964,46 € a 964,43 €.
Decret núm. 669 de 3 de desembre de 2015. Exp. 2015/1149 Modificar l’import de la
subvenció per a despeses derivades de l’ús del consultori local atorgada a l’Ajuntament de
Mont-ras de 1.800,00 € a 1.799,95 €.
Decret núm. 670 de
e 3 de desembre de 2015. Exp. 2015/1646 Modificar l’import de la
subvenció exclosa de concurrència pública concedida a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar i
minorar-lo de 2.862,24 € a 2.862,23 €.
Decret núm. 671 de 3 de desembre de 2015. Exp. 2015/1766 Modificar
Modific
l’import de la
subvenció pel finançament del programa de prevenció del consum de tabac entre els joves
concedida a Oncolliga Girona i minorar-lo
minorar de 1.628,31 € a 1.628,30 €.
Decret núm. 672 de 3 de desembre de 2015. Exp. 2015/2082 Modificar l’import de la
l
subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de
protecció de la salut concedida a l’Ajuntament de Vidreres i minorar-lo
minorar lo de 263,96 € a 235,90 €.
Decret núm. 673 de 4 de desembre de 2015. Exp. 2015/2099 Adjudicar a Vidimus SL el
contracte de serveis de suport i assessorament a la gestió de documents electrònics i a
l’administració electrònica per import de 3.200 €.
Decret núm. 674 de 4 de desembre de 2015. Exp. 2015/2147 Concedir al Col·legi Oficial de
Veterinaris de Catalunya la subvenció pel finançament de l’organització de formació en matèria
de promoció de la salut per a professionals
profess
durant l’any 2015 per import de 10.000,00 €.
Decret núm. 675 de 8 de desembre de 2015. Exp. 2015/2197 Iniciar l’expedient de
2
contractació
tractació per l’arrendament d’un espai delimitat de 200 m en un bé immoble en la modalitat
de “self storage” per emmagatzemar material de Dipsalut.
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Decret núm. 676 de 9 de desembre de 2015. Exp. 2015/991 Estimar les al·legacions
presentades per la Fundació
Fundació Privada Oncolliga Girona a la proposta de modificació de la
subvenció per a activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables a la demarcació de
Girona i concedir l’import íntegre de la subvenció atorgada
a
per import de 3.296,50 € atès que
ha justificat la totalitat de les despeses subvencionades.
Decret núm. 677 de 10 de desembre de 2015. Exp. 2015/853 Modificar l’import de la
subvenció a entitats sense ànim de lucre per a la realització d’intervencions terapèutiques
concedida a l’Associació Lluito per tu, i minorar-lo
minorar de 3.380,86 € a 2.596,55 €.
Decret núm. 678 de 10 de desembre de 2015. Exp. 2015/995 Modificar l’import de la
subvenció a entitats sense ànim de lucre per a la realització d’activitats de promoció de la salut
i d’hàbits
àbits saludables concedida a Gicor, i minorar-lo
minorar de 2.825,57 € a 2.698,82 €.
Decret núm. 679 de 10 de desembre de 2015. Exp. 2015/1094 Modificar l’import de la
subvenció a entitats sense ànim de lucre per a la realització d’activitats de promoció de la salut
sal
i d’hàbits saludables concedida a la Fundació Emys, i minorar-lo
minorar lo de 1.859,22 € a 1.089,88 €.
Decret núm. 680 de 10 de desembre de 2015. Exp. 2015/1137 Modificar l’import de la
subvenció a entitats sense ànim de lucre per a la realització d’intervencions terapèutiques
concedida a la Fundació Privada Onyar la Selva, i minorar-lo
minorar de 689,98 € a 680,12 €.
Decret núm. 681 de 10 de desembre de 2015. Exp. 2015/1536 Aprovar l’expedient de
contractació de subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos, declarar-ne
dec
el
procediment obert i aprovar el plec de clàusules administratives i les prescripcions tècniques
reguladors del contracte per import de 28.095,40 €.
Decret núm. 682 de 10 de desembre de 2015. Exp. 2015/1793 Aprovar l’expedient de
contractació del servei de suport metodològic, coordinació i dinamització territorial del Projecte
Salut i Crisi, declarar-ne
ne el procediment obert i aprovar el plec de clàusules administratives i
les prescripcions tècniques reguladors del contracte.
Decret núm. 683 de 10 de desembre de 2015. Exp. 2015/2145 Concedir la subvenció per
realitzar millores estructurals al sistema d’aigua calenta sanitària de les dutxes dels vestidors
del pavelló poliesportiu municipal per reduir el risc de transmissió de legionel·la a l’Ajuntament
l’Ajuntam
de Riells i Viabrea, per import de 7.161,49 €.
Decret núm. 684 de 14 de desembre de 2015. Exp. 2015/1055 Estimar les al·legacions
presentades per l’AECC – Catalunya contra el càncer a la proposta de modificació de la
subvenció per a activitats de promoció
promoció de la salut i d’hàbits saludables a la demarcació de
Girona i concedir l’import íntegre de la subvenció atorgada de 2.957,02 € atès
at que ha justificat
la totalitat de les despeses subvencionades.
Decret núm. 685 de 14 de desembre de 2015. Exp. 2015/1143 Estimar les al·legacions
presentades per l’Ajuntament de Sant Climent Sescebes a la proposta de modificació de la
subvenció per al finançament de les despeses derivades del consultori local i concedir l’import
íntegre de la subvenció atorgada de 1.800,00 € atès que ha justificat la totalitat de les
despeses subvencionades.
Decret núm. 685 de 14 de desembre de 2015. Exp. 2015/1865 Modificar l’import de la
subvenció per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de
Rupià i minorar-lo
lo de 1.673,93 € a 1.339,11 €.
Decret núm. 686 de 15 de desembre de 2015. Exp. 2015/978 Modificar l’import de la
subvenció a entitats sense ànim de lucre per a la realització d’intervencions terapèutiques
concedida a l’Associació Gironina d’Agorafòbics, i minorar-lo
minorar de 2.136,20 € a 2.094,94 €.
Decret núm. 687 de 15 de desembre de 2015. Exp. 2015/1088 Modificar l’import de la
subvenció a entitats sense ànim de lucre per a la realització d’activitats de promoció de la salut
i d’hàbits saludables concedida a Anar-hi
Anar Anant, i minorar-lo de 941,86 € a 683,40 €.
Decret núm. 688 de 15 de desembre de 2015. Exp. 2015/1367 Modificar l’import de la
subvenció a entitats sense ànim de lucre per a la realització d’intervencions terapèutiques
concedida a l’Associació Viu Autisme, i minorar-lo
mino
de 985,68 € a 729,06 €.
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Decret núm. 689 de 15 de desembre de 2015. Exp. 2015/2064 Estimar les al·legacions de
l’Ajuntament
juntament de Girona a la proposta de revocació de la subvenció per al finançament
d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones en el marc del programa Salut i Crisi i
modificar l’import de la subvenció atorgada i minorar-lo
minorar de 54.381,00 € a 49.567,54 €.
Decret núm. 690 de 16 de desembre de 2015. Exp. 2015/807 Aprovar la compensació de
deutes i crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament
l
d’Albanyà.
Decret núm. 691 de 16 de desembre de 2015. Exp. 2015/807 Aprovar la compensació de
deutes i crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Juià.
Decret núm. 692 de 16 de desembre de 2015. Exp. 2015/807 Aprovar la compensació de
deutes
eutes i crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys.
Decret núm. 693 de 16 de desembre de 2015. Exp. 2015/807 Aprovar la compensació de
deutes i crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Pontós.
Decret núm. 694 de 16 de desembre de 2015. Exp. 2015/807 Aprovar la compensació de
deutes i crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Rabós d’Empordà.
Decret núm. 695 de 16 de desembre de 2015. Exp. 2015/807 Aprovar la compensació de
deutes i crèdits recíprocs entre Dipsalut
Dipsalut i l’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià.
Decret núm. 696 de 16 de desembre de 2015. Exp. 2015/807 Aprovar la compensació de
deutes i crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Toses.
Decret núm. 697 de 16 de desembre de 2015. Exp. 2015/807 Aprovar
var la compensació de
deutes i crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Vall-llobrega.
Vall
Decret núm. 698 de 16 de desembre de 2015. Exp. 2015/807 Aprovar la compensació de
deutes i crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Vilamaniscle.
Decret
cret núm. 699 de 16 de desembre de 2015. Exp. 2015/1772 Modificar l’import de la
subvenció per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de
Vila-sacra, i minorar-lo
lo de 2.349,62 € a 2.254,09 €.
Decret núm. 700 de 16 de desembre de 2015. Exp. 2015/1778 Modificar l’import de la
subvenció per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament
l’Ajuntam
de Vilasacra i minorar-lo de 10.457,29 € a 9.775,91 €.
Decret núm. 701 de 16 de desembre de 2015. Exp. 2015/2009 Adjudicar el contracte menor de
subministrament de peces de recanvi per al manteniment dels parcs urbans de salut a Lappset
España VR SL per import de 17.000,00 €.
Decret núm. 702 de 16 de desembre de 2015. Exp.
p. 2015/2094 Modificar l’import de la
subvenció per el finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones en el
marc del programa Salut i Crisi concedida al Consell Comarcal de la Cerdanya i minorar-lo
minorar de
9.371,18 € a 4.317,21 €.
Decret núm.. 703 de 16 de desembre de 2015. Exp. 2015/2146
46 Adjudicar el contracte de servei
per realitzar el recull de premsa de Dipsalut
Di
a Augure Spain SL per import de 1.980,00 €.
Decret núm. 704 de 16 de desembre de 2015. Exp. 2015/2163 Adjudicar el contracte de
subministrament
ubministrament de bosses entrepà personalitzades a Cartostyl per import de 15.000,00 €.
Decret núm. 705 de 16 de desembre de 2015. Exp. 2015/2164 Adjudicar el contracte de
serveis per inserció bimensual de pàgines de salut als setmanaris Empordà i Hora Nova
Nov a
Fundació Salut Empordà, per import de 4.008,00 €.
Decret núm. 706 de 16 de desembre de 2015. Exp. 2015/2165 Adjudicar el contracte de
subministrament de servi de suport i assessorament de les Xarxes socials de Dipsalut a
Minimilks Marqueting
queting and Branding
Brandi SL, per import de 3.060,00 €.
Decret núm. 707 de 16 de desembre de 2015. Exp. 2015/2168 Concedir la subvenció per
realitzar millores estructurals al Centre Cívic Ca l’Herrero, al CEIP Sant Jaume i als serveis
públics per reduir el risc persistent de transmissió
transmissió de legionel·la a l’Ajuntament
l’Ajuntam
de Portbou, per
import de 2.481,67 €.
Decret núm. 708 de 16 de desembre de 2015. Exp. 2015/2169 Concedir la subvenció per
realitzar millores estructurals al pavelló municipal per reduir el risc persistent de transmissió
transmiss de
legionel·la a l’Ajuntament
’Ajuntament de l’Escala, per import de 11.716,85 €.
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Decret núm. 709 de 16 de desembre de 2015. Exp. 2015/2170 Adjudicar a Nexe Impressions
SLU el contracte d’impressió del Catàleg de Serveis 2016 per import de 2.894,00 €.
Decret núm. 710
10 de 16 de desembre de 2015. Exp. 2015/2171 Concedir la subvenció per
realitzar millores estructurals al pavelló poliesportiu per reduir el risc persistent de transmissió
de legionel·la a l’Ajuntament de Bescanó per import de 25.390,07 €.
Decret núm. 711 de 16 de desembre de 2015. Exp. 2015/2174 Adjudicar a Seam Industrial
Technologies SL el contracte de servei d’assessorament especialitzat per al procediment
pr
selectiu d’un tècnic de
e fiscalització/comptabilitat,
fisc
per import de 1.400,00 €.
Decret núm. 712 de 16 de desembre de 2015. Exp. 2015/2177 Concedir la subvenció per
realitzar millores estructurals al sistema d’aigua calenta sanitària del pavelló municipal per
reduir el risc persistent de transmissió de legionel·la a l’Ajuntament
l’Ajuntament de Sant Gregori per import
de 6.286,93.
Decret núm. 713 de 16 de desembre de 2015. Exp. 2015/2179 Concedir la subvenció per
realitzar millores estructurals al sistema d’aigua calenta sanitària del pavelló poliesportiu per
reduir el risc persistent de transmissió de legionel·la a l’Ajuntament
l
de Torroella de Montgrí,
per import de 30.049,44 €.
Decret núm. 714 de 16 de desembre de 2015. Exp. 2015/2181 Adjudicar a AB Medica Group
SA el contracte de subministrament de 26 desfibril·ladors
desfibril·ladors G3 plus automàtics, per import de
16.900,00 €.
Decret
ecret núm. 715 de 17 de desembre de 2015. Exp. 2015/247 Determinar que l’aprovació de la
despesa de formació externa comprensiva de la realització del màster en direcció pública
s’ajustava a la normativa que resultava d’aplicació en matèria de personal al servei de les
administracions públiques.
Decret núm. 716 de 17 de desembre de 2015. Exp. 2015/765 Modificar l’import de la
subvenció per al finançament de les despeses derivades del consultori local concedida a
l’Ajuntament de Riudaura i minorar-lo
minorar de 1.800,00 € a 755,43 €.
Decret núm. 717 de 17 de desembre de 2015. Exp. 2015/1098 Modificar l’import de la
subvenció a entitats sense ànim de lucre per a activitats de promoció de la salut i d’hàbits
saludables a la demarcació de Girona concedida a la Fundació Privada Onyar la Selva, i
minorar-lo de 1.648,25 € a 1.627,01 €.
Decret núm. 718 de 17 de desembre de 2015. Exp. 2015/1501 Modificar l’import de la
subvenció exclosa de concurrència competitiva pel finançament del projecte “Estudi
epidemiològic poblacional MESGI50” concedida a l’Institut d’Assistència Sanitària, i minorar-lo
minorar
de 340.000,00 € a 337.024,96 €.
Decret núm. 719 de 17 de desembre de 2015. Exp. 2015/1517 Modificar l’import de la
subvenció pel finançament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció
protecció de la salut per
realitzar millores al sistema d’aigua calenta sanitària del poliesportiu municipal per reduir el risc
persistent de transmissió de legionel·la a l’Ajuntament de La Cellera de Ter i minorar-lo
minorar
de
19.674,91 € a 15.739,93 €.
Decret núm.
m. 720 de 18 de desembre de 2015. Exp. 2015/1817 Adjudicar a la Fundació
Catalana de l’Esplai el contracte mixt de subministrament i servei de gestió integral del
programa “Sigues tu: eines i actius per la salut”, per
pe import de 854.505,69 €.
Decret núm. 721
1 de 21 de desembre de 2015. Exp. 2015/1174 Modificar l’import de la
subvenció per a la realització de congressos, simposis i jornades relacionades amb la salut
pública a la demarcació de Girona amb objecte “Butaca Jaume Casademont”, concedida a la
Fundació
ó Privada Jaume Casademont i i minorar-lo
minorar de 1.430,79 € a 1418,91 €.
Decret núm. 722 de 21 de desembre de 2015. Exp. 2015/1283 Cancel·lar la garantia definitiva
del contracte de serveis de consultoria en organització i tecnologies de la informació per donar
cobertura a diferents àrees de Dipsalut i retornar-la
retornar la a Mediterranean Consulting Barcelona SL.
Decret núm. 723 de 21 de desembre de 2015. Exp. 2015/1660 Modificar l’import de la
subvenció per a la realització de congressos, simposis i jornades relacionades amb la salut
pública a la demarcació de Girona amb
amb objecte “Conferència : no es neix sent Jack el
esbudellador”, concedida a la Fundació Privada Jaume Casademont i i minorar-lo
minorar de 1.427,50
€ a 867,44 €.
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Decret núm. 724 de 22 de desembre de 2015. Exp. 2015/2067 Modificar l’import de la
subvenció per el finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones en el
marc del programa Salut i Crisi concedida a l’Ajuntament de Blanes i minorar-lo
minorar de 23.885,00 €
a 23.878,47 €.
Decret núm. 725 de 22 de desembre de 2015. Exp. 2015/2128 Inscriure davant el registre de
desfibril·ladors fora de l’àmbit sanitari del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya, les notificacions d’instal·lació
d’instal·lació de 73 desfibril·ladors en possessió dels Mossos
d’Esquadra de la Regió Policial de Girona.
Decret núm. 726 de 23 de desembre de 2015. Exp. 2015/929 Aprovar l’expedient de
modificació de crèdit 2IR 9/2015, d’incorporació de romanents de crèdit del pressupost de
l’exercici de 2014 per import de 664.532,50 €, que es finançarà
à amb romanent líquid de
tresoreria per a despeses generals.
Decret núm. 727 de 23 de desembre de 2015. Exp. 2015/1756 Acceptar l’informe favorable
dels serveis tècnics de Dipsalut sobre la viabilitat de l’oferta econòmica amb valors anormals
ano
o
desproporcionats presentada per la licitadora UTE Cia General d’Aigües de Catalunya SA –
Gamaser SL.
Decret núm. 728 de 23 de desembre de 2015. Exp. 2015/2066 Modificar l’import de la
subvenció per el finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada
remunerada de persones en el
marc del programa Salut i Crisi concedida al Consorci de Benestar Social Gironès – Salt i
minorar-lo de 47.971,51 € a 42.758,49 €.
Decret núm. 729 de 23 de desembre de 2015. Exp. 2015/2167 Adjudicar a l’empresa Ferrer &
Ojeda Asociados Correduría de seguros SL la contractació de l’assegurança col·lectiva de vida
i accidents per l’any 2016 del personal de Dipsalut .
Decret
ecret núm. 730 de 23 de desembre de 2015. Exp. 2015/2175 Adjudicar a l’empresa Copicat
Sala Roura SL el contracte de servei de manteniment de les dues multifuncions Kyocera
Taskalfa 305ci per a l’any 2016.
Decret núm. 731 de 23 de desembre de 2015. Exp. 2015/2176
15/2176 Adjudicar a l’empresa ABS
Informática SL el contracte de servei de manteniment i suport de les aplicacions instal·lades
per a l’exercici 2016.
Decret núm. 732 de 23 de desembre de 2015. Exp. 2015/2187 Concedir al Col·legi Oficial de
Fisioterapeutes de Girona la subvenció per
pe all finançament de l’organització de formació en
promoció de la salut per a professionals
profess
durant l’any 2015 per import de 10.000,00 €.
Decret núm. 733 de 29 de desembre de 2015. Exp. 2015/2197 Adjudicar a Tot hi cap SL el
contracte
te privat patrimonial d’arrendament d’un espai delimitat de 200 m2 en un bé immoble en
la modalitat
odalitat de “self storage” per import de 22.800,00 €.
Decret núm. 734 de 30 de desembre de 2015. Exp. 2014/1833 Modificar l’import de la
subvenció la finançament del projecte “Sistema de gestió de la Salut Pública que permeti
l’alerta ràpida en situacions de risc per a la població” concedida al consorci de Medi ambient i
Salut Pública de la Garrotxa i minorar-lo
minorar de 70.000,00 € a 68.883,15 €.
Decret núm. 735 de 30 de desembre
d
de 2015. Exp. 2014/2089 Modificar l’import de la
subvenció per el finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones en el
marc del programa Salut i Crisi concedida a l’Ajuntament de Lloret de Mar i minorar-lo
minorar
de
24.573,00 € a 23.824,51 €.
Decret núm. 736 de 30 de desembre de 2015. Exp. 2014/2095 Modificar l’import de la
subvenció per el finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones en el
marc del programa Salut i Crisi convocatòria 2014 concedida a l’Ajuntament d’Olot i minorar-lo
de 40.521,96 € a 38.312,80 €.
Decret núm. 737 de 30 de desembre de 2015. Exp. 2015/757 Estimar les al·legacions
presentades per l’Ajuntament de Vilamaniscle a la proposta de modificació de la subvenció per
al finançament de les despeses derivades del consultori local i concedir l’import íntegre de la
subvenció atorgada, de 1.800 €, que representa un 87,80% de la base subvencionable, atès
at
que ha justificat la totalitat de les despeses subvencionades.
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Decret núm. 738 de 30 de desembre de 2015.
2
Exp. 2015/843 Concedir al Consorci de
Benestar Social del Ripollès la bestreta sol·licitada per al finançament del Projecte comarcal
“salut i crisi al Ripollès” inclòs dins el programa “Salut i Crisi” per import de 5.000,00 €,
corresponent al 50% de l’import
’import atorgat.
Decret núm. 739 de 30 de desembre de 2015. Exp. 2015/844 Concedir al Consell Comarcal de
l’Alt Empordà la bestreta sol·licitada per al finançament del Projecte “Alt Empordà – Tots amb
salut” inclòs dins el programa
progra
“Salut i Crisi” per import de 65.442,12 €, corresponent al 50% de
l’import atorgat.
Decret núm. 740 de 30 de desembre de 2015. Exp. 2015/865 Concedir al Consell Comarcal
del Pla de l’Estany la bestreta sol·licitada per al finançament del Projecte “Suport a les famílies
vulnerables del Pla de l’Estany”
Estany” inclòs dins el programa “Salut i Crisi” per import de 16.817,50
€, corresponents al 50% de l’import atorgat.
Decret núm. 741 de 30 de desembre de 2015. Exp. 2015/885 Concedir al Consell Comarcal de
la Selva la bestreta sol·licitada per al finançament
finançament del Projecte “per la millora de les condicions
de vida de les famílies en situació de vulnerabilitat” inclòs dins el programa “Salut i Crisi” per
import de 30.279,82 €, corresponents al 50% de l’import atorgat.
Decret núm. 742 de 30 de desembre de 2015. Exp. 2015/887 Concedir a Creu Roja Espanyola
a Girona la bestreta sol·licitada per al finançament del Projecte provincial dividit per comarques
“Tots amb salut” inclòs dins el programa “Salut i Crisi” per import de 107.829,91 €,
corresponents al 50% de l’import
l’
atorgat.
Decret núm. 743 de 30 de desembre de 2015. Exp. 2015/900 Modificar l’import de la
subvenció per el finançament del programa Salut i Crisi concedida a Càritas Diocesana de
Girona i minorar-lo
lo de 9.776,00 € a 9.756,53 €.
Decret núm. 744 de 30
0 de desembre de 2015. Exp. 2015/908 Concedir a la Fundació SER.GI
la bestreta sol·licitada per al finançament del Projecte provincial dividit per comarques “Tots
amb salut” inclòs dins el programa “Salut i Crisi” per import de 35.148,13 €, corresponents al
50% de l’import atorgat.
Decret núm. 745 de 30 de desembre de 2015. Exp. 2015/912 Concedir a l’Ajuntament d’Olot la
bestreta sol·licitada per al finançament del Projecte comarcal “per la millora de les condicions
de vida de les famílies en situació de vulnerabilitat”
vu
(anualitat 2015-2016)
2016) inclòs dins el
programa “Salut i Crisi” per import de 5.500,00 €, corresponents al 50% de l’import atorgat.
Decret núm. 746 de 30 de desembre de 2015. Exp. 2015/912 Modificar l’import de la
subvenció per all finançament del programa Salut i Crisi concedida a l’Ajuntament d’Olot i
minorar-lo de 11.000,00 € a 9.756,53 €.
Decret núm. 747 de 30 de desembre de 2015. Exp. 2015/1426 Modificar l’import de la
subvenció exclosa de concurrència pública per all programa Pt12 de control i gestió de riscos
derivats de la presència de simúlids a les comarques gironines i el Baix Ter concedida a la
Mancomunitat Voluntària del servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i Baix Ter i
minorar-lo de 69.501,51 € a 68.246,74 €.
Decret núm. 748 de 30 de desembre de 2015. Exp. 2015/1498 Modificar l’import de la
subvenció per la lluita i control integrat de plagues urbanes als ajuntaments de la demarcació
de Girona concedida a l’Ajuntament de Sant Martí Vell i minorar-lo
minorar lo de 2.083,31 € a 1.845,27 €.
Decret núm. 749 de 30 de desembre de 2015. Exp. 2015/2064 Estimar les al·legacions
presentades
des per la Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social a la proposta de modificació
de la subvenció a entitats sense ànim de lucre per a activitats de promoció de la salut i d’hàbits
saludables a la demarcació de Girona i concedir l’import íntegre de la subvenció
sub
atorgada per
import de 2.825,57 € atès
ès que ha justificat la totalitat de les despeses subvencionades.
Decret núm. 750 de 30 de desembre de 2015. Exp. 2015/2066 Modificar l’import de la
subvenció per el finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones en el
marc del programa
grama Salut i Crisi concedida a l’Ajuntament de Figueres i minorar-lo
minorar de 31.435,00
€ a 7.120,63 €.
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Decret núm. 751 de 30 de desembre de 2015. Exp. 2015/2087 Concedir les bestretes
sol·licitades per el finançament del projecte “Suport a l’ocupació de persones
person vulnerables del
Pla de l’Estany” d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones en el marc del
programa Salut i Crisi concedida al Consell Comarcal
Comarcal del Pla de l’Estany per import de
37.881,25 €, corresponent al 50% dels imports atorgats.
Decret núm. 752 de 30 de desembre de 2015. Exp. 2015/2088 Concedir les bestretes
sol·licitades per el finançament del projecte “Salut i Crisi al Ripollès: actuacions destinades a
l’ocupació de persones i/o famílies en situació d’exclusió” dins del programa Salut i Crisi
concedida al Consorci de Benestar Social del Ripollès per import de 36.443,75 €, corresponent
al 50% dels imports atorgats.
Decret núm. 753 de 30 de desembre de 2015. Exp. 2015/2089 Concedir les bestretes
sol·licitades per el finançament del projecte “Oficis per a la comunitat: noves oportunitats per
sortir de la crisi” inclòs dins el programa Salut i Crisi concedida al Consell Comarcal
C
de l’Alt
Empordà per import de 117.887,50 €, corresponent al 50% dels imports atorgats.
Decret núm. 754 de 30 de desembre de 2015. Exp. 2015/2093 Fer efectiu el dret del Consell
Comarcal de la Selva a percebre la subvenció per import de 56.042,00 concedida al
desaparegut Consorci de Benestar Social de la Selva per al Projecte d’ocupació per a
persones aturades de llarga durada en risc d’exclusió social, en el marc de la convocatòria de
finançament d’accions
accions lligades a l’ocupació remunerada de persones del programa Pm10 Salut
i Crisi.
Decret núm. 755 de 30 de desembre de 2015. Exp. 2015/2094 Concedir les bestretes
sol·licitades per el finançament del projecte “Activa’t
“ ctiva’t en positiu” inclòs dins el programa
progra
Salut i
Crisi concedida al Consell Comarcal
C
de l’Alt Empordà per import de 50.631,25 €, corresponent
al 50% dels imports atorgats.
Decret núm. 756 de 30 de desembre de 2015. Exp. 2015/2096 Concedir les bestretes
sol·licitades per el finançament dels projectes
projectes “Espai laboral” i “Rellevància:incentivem
l’ocupació al Gironès” inclosos dins el programa Salut i Crisi concedida al Consorci de
Benestar
estar Social del Gironès per import de 55.361,99 €, corresponent al 50% dels imports
atorgats.
Decret núm. 757 de 30
0 de desembre de 2015. Exp. 2015/2097 Concedir les bestretes
sol·licitades per el finançament dels projectes “Ocupació per a persones aturades de llarga
durada en risc d’exclusió social” i “Ampliació Ocupació per a persones aturades de llarga
durada en riscc d’exclusió social” inclosos dins el programa Salut i Crisi concedida al Consell
Cons
Comarcal de la Selva per import de 83.885,23 €, corresponent al 50% dels imports atorgats.
Decret núm. 758 de 30 de desembre de 2015. Exp. 2015/2159 Concedir a l’Ajuntament d’Olot
la bestreta sol·licitada per al finançament del Projecte “Programa d’inserció laboral de les
persones aturades majors de 30 anys” inclòs dins el programa “Salut i Crisi” per import de
5.126,10 €, corresponents al 50% de l’import atorgat.
Decret núm. 759 de 30 de desembre de 2015. Exp. 2015/2192 Adjudicar a l’empresa Bon Preu
SAU el contracte de subministrament d’aliments, cacau
cacau i cereals, amb la finalitat de destinardestinar
los als Centres d’aliments de la demarcació de Girona, per import de 14.999,22 €.
Decret núm. 760 de 30 de desembre de 2015. Exp. 2015/2198 Contractar temporalment el
senyor Xavier Triadú i Moreno perquè presti els seus serveis com a tècnic de gestió
econòmica de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut, sota la modalitat
contractual d’interinatge amb efectes a partir de 4 de gener de 2016.

El senyor Lluc Salellas demana informació sobre el contracte
contracte adjudicat a Cartostyl per
al subministrament de bosses porta entrepans; concretament voldria conèixer quin és
l’objectiu més enllà de la promoció de l’Organisme i a quines entitats s’entreguen.
La senyora Masò contesta que, a més de donar a conèixer l’Organisme,
l’Organisme, en aquest
cas, amb les bosses porta entrepans es volia combinar dos aspectes molt importants
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per a la salut com són l’alimentació i l’esport, i per això, les bosses porten impresa
informació sobre els hàbits saludables i la piràmide dels aliments.
alime
El gerent li comunica que els productes de marxandatge es distribueixen entre
associacions sense ànim de lucre que realitzen actes, jornades... relacionades amb la
promoció de la salut, a més de centres educatius, Consells Comarcals... quan
l’interessat
sat realitza una petició, que és aprovada, si escau, per la Gerència de
Dipsalut.
El senyor Salellas demana informació sobre el decret d’adjudicació d’AB Medical
Group per al subministrament de desfibril·ladors portàtils.
El president respon que, a més dels desfibril·ladors fixos, Dipsalut proporciona
desfibril·ladors portàtils (o mòbils), que han resultat ser molt efectius i demandats pels
membres dels serveis d’emergències, en especial per part dels Mossos d’Esquadra i
les policies locals, i informa que,
que, una vegada distribuïts els desfibril·ladors, es va rebre
més sol·licituds i per tant s’ha fet una compra addicional.
5. 2015/834 – Proposta d’aprovació dels imports pendents de retorn
corresponents a la supressió de la paga extraordinària de desembre 2012
201
(G06 2015/42)
Els Pressupostos Generals de l’Estat para a l’any 2016 preveuen la recuperació dels
imports corresponents a la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre
de 2012 del personal del sector públic que encara no hagin estat retornats.
retorna
Amb
aquest retorn d’aproximadament el 50%, queda saldada tota la paga suprimida.
Dipsalut farà arribar aquest acord a tothom que treballava a Dipsalut l’any 2012 i ara ja
no ho perquè puguin sol·licitar el retorn.
Finalitzen les intervencions.
El Consell
nsell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2012/7, que va tenir lloc
el 20 de novembre de 2012, va aprovar, en execució de l’article 2 del Reial Decret Llei
20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de
foment
ment de la competitivitat, la supressió de la paga extraordinària que el personal al
servei de Dipsalut havia de percebre el mes de desembre de 2012.
Posteriorment, i en execució amb la normativa posteriorment aprovada, el Consell
Rector va adoptar, en la sessió ordinària número 2015/03, que va tenir lloc el 3 de
març de 2015, i en la sessió ordinària número 2015/12, que va tenir lloc el 3 de
novembre de 2015, els acords de retorn parcial de les quantitats retingudes durant
l’any 2012.
La Disposició Addicional
cional 12a de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos
Generals de l’Estat para al año 2016 preveu la recuperació dels imports corresponents
a la supressió de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del
personal del sector públic que encara no hagin estat retornats.
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En virtut d’aquests antecedents, d’acord amb l’informe tècnic del cap de l’Àrea de
Gestió Administrativa i Econòmica, de 22 de febrer de 2016, i ateses les
competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li atribueix,
atribueix el Consell Rector
aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar la relació individual del personal al servei de Dipsalut, d’acord amb el
que estableix la Disposició Addicional 12a de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per al 2016, i ordenar l’abonament de les quanties
encara pendents de retorn dels imports efectivament deixats de percebre com a
conseqüència de la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre de
2012, per aplicació
licació del Reial Decret-llei
Decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per
garantir l’estabilitat presupostària i de foment de la competitivitat.
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trenta
mil vint-i-dos
dos euros amb seixanta-nou
seixanta
Segon. Aprovar la despesa d’import trenta-un
cèntims (31.022,69 €) amb càrrec a les aplicacions següents del pressupost
d’enguany:
Aplicació
Concepte
pressupostària
1/3110/10199
1/3110/11099
1/3110/12099
1/3110/13099
1/3110/13199

Devolució paga extra p.
Devolució paga extra p.
Devolució paga extra p.
Devolució paga extra p.
Devolució paga extra p.

Import
directiu
eventual
funcionari
laboral fix
laboral temporal
Total:

2.486,88 €
1.660,71 €
5.394,67 €
2.640,72 €
18.839,71 €
31.022,69 €

Tercer. Comunicar aquest acord a les persones relacionades en el punt primer i a la
representació dels treballadors de Dipsalut.
6. 2016/689 – Proposta d’aprovació de les bases reguladores i de la
convocatòria de suport econòmic en el marc del programa Pt08 de
seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges de la demarcació
de Girona (LE 2016/16)
Aquesta és la convocatòria anual que Dipsalut realitza en execució del Catàleg de
Serveis. L’import de la convocatòria ascendeix a 376.000,00
376.000
€ i està
est destinada a tots
els municipis del litoral gironí pel servei de seguretat, vigilància, salvament i
socorrisme.
Les novetats enguany són l’obligació
obligació de fer els tràmits mitjançant el registre electrònic
de Dipsalut i la incorporació dels tràmits d’informació de les bases a la BDNS (Base de
Datos Nacional de Subvenciones)
ubvenciones), que implica perdre el control del dia que comença
la subvenció.
El senyor Salellas pregunta sobre el motiu de no incloure en aquesta línia els
Ajuntaments
juntaments de Banyoles i Boadella, que també tenen obligacions envers la protecció
de la salut pública pel que fa a socorrisme.
El gerent respon que es va estudiar,
estudiar però com que les bases d’aquesta actuació van
dirigides als municipis
is amb platja,
platja, ve condicionada per la Llei de Costes
C
i, per tant, és
difícil encabir les necessitats de municipis com Banyoles. Tenint tot això en compte, es
va optar per concedir una subvenció exclosa de concurrència pública d’import
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equivalent al que s’obtindria
btindria mitjançant la línia Pt08. En aquest sentit, aprofita
a
per
explicar les novetats que incorporen les bases de les subvencions per tal d’adaptar-les
d’adaptar
als canvis incorporats a les normatives de transparència, subvencions i procediment
administratiu.
Finalitzen
nalitzen les intervencions.
Dipsalut té com a objectiu donar suport econòmic a totes aquelles actuacions que
portin a terme les administracions locals en el marc de les seves competències
municipals en salut pública destinades a preservar la salut dels ciutadans
ci
en front a
riscos d’origen físic, químic o microbiològic. És a través de l’Àrea de Protecció de la
Salut que es realitzen un conjunt d’actuacions encarades a la vigilància i control
d’aquests riscos.
És en aquest marc que Dipsalut preveu, entre d’altres
d’altres actuacions, donar suport
econòmic a favor dels municipis del litoral de Girona per disposar d’unes platges
segures, amb els serveis de vigilància, salvament i socorrisme i les infraestructures
necessàries.
El centre gestor de les ajudes, en data 17 de febrer de 2016, emet un informe d’acord
amb el qual es proposa l’aprovació d’unes bases i convocatòria de suport econòmic
pel finançament de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges a la
demarcació de Girona.
D’acord amb aquests antecedents i ateses les competències que l’article 10 dels
Estatuts de Dipsalut li atribueix,
atribueix el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del
següent
ACORD
Primer. Aprovar les bases específiques reguladores de subvencions pel
finançament de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges,
segons el text que figura a l’annex 1 d’aquest acord.
Segon. Aprovar simultàniament la convocatòria pública per a la presentació de
sol·licituds de subvencions que consta en l'annex 2 d'aquest acord, en règim de
concurrència competitiva, als ajuntaments del litoral gironí, amb plena submissió
de les bases esmentades al punt primer. L’eficàcia de la convocatòria restarà
condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les bases específiques
especí
i l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves determinacions.
Tercer. Aprovar els models normalitzats de sol·licitud i de compte justificatiu
simplificat, que consten a l’expedient, pel finançament de la seguretat, vigilància,
salvament i socorrisme a les platges, i que són accessibles des de la seu
electrònica del web de Dipsalut (www.dipsalut.cat).
(
Quart. Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de
subvencions pel
el finançament de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a
les platges, pel termini del vint dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en

Exp. 2016/989 – Secretaria – Acta CR – Pàg. 14

el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler d’anuncis e-Tauler
e Tauler de la seu
electrònica de Dipsalut (www.dipsalut.cat),
(
), i la referència que es publicarà al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article
124.2 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals. En el supòsit que durant el termini d’informació
pública no es formulin al·legacions i/o reclamacions, les bases quedaran
aprovades definitivament.
Cinquè. Autoritzar la despesa derivada de la convocatòria,
convocatòria, d’acord amb les bases,
i fixar la dotació pressupostària, d’import màxim tres-cents
tres cents setanta-sis
setanta
mil euros
(376.000,00 €), amb càrrec
àrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost de Dipsalut
d’enguany que es detalla a continuació:

Programa de salvament i socorrisme

Aplicació
Import
pressupostària
5 /3110/46201
376.000,00 €

Sisè Trametre la convocatòria i l’extracte a la Base de Dades Nacional de
Subvencions per a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona i
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 6 d’abril de 2016.
Setè. Facultar la presidència per l’execució d’aquests acords i, en especial,
es
per
ordenar la publicació íntegra de les bases específiques i 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).
Vuitè. Derogar les bases específiques reguladores de subvencions pel finançament
de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges per l’any 2015,
aprovades per acord de Consell Rector de data 3 de març de 2015 i publicades al
Butlletí Oficial de la Província número 46 de data 9 de març de 2015.
Annex 1
Bases específiques reguladores de subvencions pel finançament de la seguretat,
vigilància, salvament i socorrisme a les platges de la demarcació de Girona (Pt08)
1. Objecte
Regular les
es subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació
de Girona, en endavant Dipsalut, als ajuntaments de la demarcació de Girona per a finançar
les actuacions de seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges del litoral
l
gironí,
dins del programa de suport econòmic Pt08 de Dipsalut.
2. Naturalesa i forma de concessió
Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual,
són lliurament revocables i reduïbles en tot moment per les
les causes previstes en la legislació
vigent, en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona o en aquestes bases.
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No generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar
com a precedent.
Els ajuts es concedeixen en règim de concurrència competitiva, mitjançant el sistema de
concurs i convocatòria oberta i per un import amb referència a un percentatge o fracció de la
despesa subvencionable sempre que es justifiqui la totalitat de l’activitat justificada,
justificad d’acord
amb l’article 8 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
Les subvencions concedides son compatibles amb altres ingressos o ajudes que tinguin el
mateix objecte, sempre que aquestes siguin detallades en el compte justificatiu.
justific
S’admetrà la
subcontractació total de l’activitat subvencionada, excepte en els casos previstos per l’article
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte
objecte d’aquestes bases tots els
ajuntaments del litoral gironí adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut.
Només s’atorgarà una única ajuda per ajuntament i any.
4. Conceptes subvencionables
Es consideraran despeses subvencionables aquelles que realitzin
realitzin els ajuntaments que tinguin
com a finalitat directa i exclusiva la prestació del servei de salvament i socorrisme, i més
concretament:
•
•
•
•
•
•

Contractació temporal de personal.
Formació de l’equip humà que intervé en tasques de vigilància i salvament.
Contractes
tes o convenis per a la prestació de serveis de salvament i socorrisme de
platges.
Contractació de subministraments i arrendament d’elements de seguretat: material
fungible, combustible, megafonia, torres de salvament, posicionament global (GPS),
senyalització,
ació, cartells informatius, banderes, abalisament i similars.
Manteniment de recursos i instal·lacions del servei de salvament i socorrisme en
platges i reparació de vehicles de salvament terrestres i aquàtics.
Altres de naturalesa anàloga que tinguin com a finalitat directa i exclusiva la prestació
del servei de salvament i socorrisme.

En cap cas s’entendran com a subvencionables les despeses derivades de:
•
•
•
•
•

Funcionament i gestió ordinaris de l’ajuntament (despeses de personal, despeses
administratives i d’altres
d
anàlogues)
Manteniment d’instal·lacions municipals (llum, aigua, calefacció, neteja,
telecomunicacions, reparacions, etc.)
Actuacions esportives
Obres d’instal·lació i reparació d’elements fixos que tinguin caràcter permanent.
Aquelles obres prèvies
prèvies d’adequació de les platges, pròpies del manteniment i posada
a punt anual, no relacionades de forma directa i exclusiva amb el servei de salvament i
socorrisme (adequació d’accessos i vies d’evacuació, anivellament de sorra,...)

En qualsevol cas, es considerarà
considerarà despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el termini
previst, encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l’acabament del període de
justificació.
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5. Convocatòria
El Consell Rector de Dipsalut publicarà al Butlletí Oficial de la Província
Província de Girona una
convocatòria de fins a tres procediments de selecció que es realitzaran en règim de
concurrència competitiva. Aquesta convocatòria determinarà els crèdits pressupostaris que
s’assignaran a cada procediment, així com els terminis de presentació
presentació de sol·licituds i els
terminis màxims de resolució de cadascun d’ells.
Els crèdits assignats al primer dels procediments i no compromesos després de la seva
resolució podran acumular-se
acumular se als crèdits assignats en el segon procediment i així
successivament
ssivament amb el tercer procediment. Així mateix, podran incrementar-se
incrementar
els crèdits
assignats a la convocatòria, sempre que hagin estat aprovats abans de la resolució de
concessió.
6. Sol·licituds
La convocatòria establirà fins a tres terminis de presentació
presentació de sol·licituds corresponents a
cadascun dels procediments de selecció.
Per tramitar la sol·licitud, cal accedir al Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública SIMSAP (www.dipsalut.cat
www.dipsalut.cat) i presentar-la necessàriament mitjançant el registre electrònic.
Amb la presentació de la sol·licitud, l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes
necessàries a efecte de comprovar que el beneficiari es troba al corrent de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social d’acord amb l’article 22.4 del Reglament de subvencions
(RD 887/2006). Si el sol·licitant denega expressament aquesta autorització, haurà de presentar
els certificats d’acreditació de les Administracions corresponents juntament amb la sol·licitud.
L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació requerida s’ha de
realitzar, després del requeriment i amb l’advertència de desestiment, en el termini màxim de
10 dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest
aquest termini no s’ha esmenat o s’ha
aportat la documentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud,
amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a l’article 42 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim
règim jurídic de les administracions públiques i procediment
administratiu comú, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
Si l’últim dia de la presentació de la documentació complementària o d’esmena de defectes
coincideix en dissabte, el termini
ter
finalitzarà el primer dia hàbil següent.
7. Criteris de valoració
1.-Dies
Dies de vigilància en relació al total de dies de la temporada oficial de bany del municipi.
Criteris

Puntuació màxima

100% de dies vigilats

10

Entre el 99% i el 75% de dies vigilats
vig

7
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Entre el 74% i el 50% de dies vigilats

5

Menys del 50 % de dies vigilats

3

Menys del 30 % de dies vigilats

0

2.-Les
Les platges disposen de cartells informatius ubicats en els accessos i contenen la
informació següent: plànol d’ubicació dels punts
punts de socors, horari del servei de vigilància,
telèfon d’emergència i recomanacions gràfiques per evitar riscos.
Puntuació
màxima

Criteris
En el 100% de platges amb servei de salvament i socorrisme

10

Entre el 99% el 75% de platges amb servei de salvament
salvamen i socorrisme

7

Entre el 74% i el 50% de platges amb servei de salvament i socorrisme

5

En menys del 50% de platges amb servei de salvament i socorrisme

3

A cap de les platges amb servei de salvament i socorrisme

0

3.-Els
Els sectors esportius estan abalisats
abalisats i correctament senyalitzats en aquelles platges on
coexisteixen el bany i les activitats nàutiques esportives.
Puntuació
màxima

Criteris
En el 100% de platges amb servei de salvament i socorrisme

10

Entre el 99% el 75% de platges amb servei de salvament
sal
i socorrisme

7

Entre el 74% i el 50% de platges amb servei de salvament i socorrisme

5

En menys del 50% de platges amb servei de salvament i socorrisme

3

A cap de les platges amb servei de salvament i socorrisme

0

4.- Disposa de servei de megafonia
megafonia i sistema d'avisos i comunicats d'emergència.
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Puntuació
màxima

Criteris
En el 100% de platges amb servei de salvament i socorrisme

10

Entre el 99% el 75% de platges amb servei de salvament i socorrisme

7

Entre el 74% i el 50% de platges amb servei
serve de salvament i socorrisme

5

En menys del 50% de platges amb servei de salvament i socorrisme

3

A cap de les platges amb servei de salvament i socorrisme

0

5.- Les platges disposen almenys d'un punt d’assistència sanitària (lloc de socors) equipat
adequadament
quadament i atès per personal qualificat.
Puntuació
màxima

Criteris
En el 100% de platges amb servei de salvament i socorrisme

10

Entre el 99% el 75% de platges amb servei de salvament i socorrisme

7

Entre el 74% i el 50% de platges amb servei de salvament
salva
i socorrisme

5

En menys del 50% de platges amb servei de salvament i socorrisme

3

A cap de les platges amb servei de salvament i socorrisme

0

6.- Disposició de transport d’accidentats a centres assistencials.
Puntuació
màxima

Criteris
Es disposa
a d'ambulància degudament equipada adscrita de forma permanent i
exclusiva al servei de salvament i socorrisme de platges

10

El transport i assistència d'accidentats està a càrrec del servei de transport
sanitari i els serveis sanitaris competents al municipi.
muni

5

7.- Es disposa de servei de polseres identificatives per a infants.
Criteris

Puntuació
màxima
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En el 100% de platges amb servei de salvament i socorrisme

10

Entre el 99% el 75% de platges amb servei de salvament i socorrisme

7

Entre el 74% i ell 50% de platges amb servei de salvament i socorrisme

5

En menys del 50% de platges amb servei de salvament i socorrisme

3

A cap de les platges amb servei de salvament i socorrisme

0

8.- El servei de socorrisme duu a terme accions d’informació als usuaris
usua
dirigides a que
prenguin consciència dels riscos i de les mesures d’autoprotecció enfront d’aquests (meduses,
insolació, digestió, supervisió continua dels nens per part dels adults, accessos als sistemes
de socors, ús de jaquetes salvavides, avisos sobre
sobre perills locals com ara corrents, marees,
esculleres i canvis bruscos de profunditat).
Puntuació
màxima

Criteris
En el 100% de platges amb servei de salvament i socorrisme

10

Entre el 99% el 75% de platges amb servei de salvament i socorrisme

7

Entre
e el 74% i el 50% de platges amb servei de salvament i socorrisme

5

En menys del 50% de platges amb servei de salvament i socorrisme

3

A cap de les platges es porten a terme accions d'informació als usuaris

0

9.- A les platges accessibles per a persones
persones amb mobilitat reduïda (sense barreres
arquitectòniques naturals o artificials) disposen d’accessos i serveis que facilitin la mobilitat
d’aquestes persones a la sorra i fins a l’aigua.
Puntuació
màxima

Criteris
En el 100% de platges amb servei de salvament
salva
i socorrisme

10

Entre el 99% el 75% de platges amb servei de salvament i socorrisme

7

Entre el 74% i el 50% de platges amb servei de salvament i socorrisme

5
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En menys del 50% de platges amb servei de salvament i socorrisme

3

A cap de les platges amb
mb servei de salvament i socorrisme

0

10.- Els punts de vigilància estan separats per una distància màxima de 400 metres.
Puntuació
màxima

Criteris
En el 100% de platges amb servei de salvament i socorrisme

10

Entre el 99% el 75% de platges amb servei de salvament i socorrisme

7

Entre el 74% i el 50% de platges amb servei de salvament i socorrisme

5

En menys del 50% de platges amb servei de salvament i socorrisme

3

A cap de les platges amb servei de salvament i socorrisme

0

11.- Disposa de forma permanent d’embarcació de socors i personal amb formació requerida
pel seu ús.
Puntuació
màxima

Criteris
En el 100% de platges amb servei de salvament i socorrisme

10

Entre el 99% el 75% de platges amb servei de salvament i socorrisme

7

Entre el 74% i el 50% de platges amb servei de salvament i socorrisme

5

En menys del 50% de platges amb servei de salvament i socorrisme

3

A cap de les platges amb servei de salvament i socorrisme

0

12.-El
El servei de socorrisme porta al dia un llibre d’activitat on es registra l’activitat diària de
cada platja en relació amb els aspectes següents: Equip humà de servei, incidències en el
servei i serveis prestats.
Criteris

Puntuació
màxima
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En el 100% de platges amb servei de salvament i socorrisme

10

Entre el 99% el 75% de platges amb servei de salvament i socorrisme

7

Entre el 74% i el 50% de platges amb servei de salvament i socorrisme

5

En menys del 50% de platges amb servei de salvament i socorrisme

3

A cap de les platges amb servei de salvament i socorrisme

0

8. Import de la subvenció
L’import de la subvenció es determina de la manera següent:
a) Un cop aplicats els criteris de la clàusula quarta d’aquestes bases reguladores
respecte del pressupost presentat, s’obtindrà la base subvencionable.
b) Sobre la base subvencionable
subvencionable s’aplicarà sempre un 50,00 % de reducció i sobre
aquest resultat s’aplicaran els coeficients de valoració establerts en la clàusula setena
d’aquestes bases, obtenint l’import màxim subvencionable.
c) Si l’import total a atorgar superés el crèdit pressupostari previst en les convocatòries,
l’òrgan responsable de la resolució del procediment, prorratejarà l’import màxim
subvencionable entre els beneficiaris de la subvenció, per tal de poder atendre el
màxim nombre de sol·licituds possibles. El prorrateig
prorrateig es realitzarà tenint en compte el
supòsit següent:
1. Si l’import màxim subvencionable per a cada sol·licitud és inferior a 4.000
euros, s’exclourà el beneficiari del prorrateig.
d) L’import mínim a atorgar per a cada beneficiari serà de 4.000 euros, excepte
ex
els casos
compresos a l’apartat c.1) d’aquesta clàusula.
En tot cas, i per les activitats no realitzades, les subvencions es minoraran d’acord amb la
graduació de l’incompliment fixat al pacte dissetè d’aquestes bases reguladores. Si el cost de
l’objecte
jecte subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia
inicial.
9. Instrucció de l'expedient
La proposta de resolució l’elaborarà una comissió constituïda d’acord amb el que preveu
l’Ordenança general de subvencions.
El centre gestor de la subvenció serà l’Àrea de Protecció de la Salut i el Consell Rector de
Dipsalut serà l’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament dels ajuts.
10. Composició de la Comissió Qualificadora
La Comissió Qualificadora
Qualificadora es reunirà dins dels terminis establerts en les corresponents
convocatòries, amb la composició següent:
President:

El president de l’Organisme
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Vocals:
Secretari:

Tres vocals del Consell Rector de Dipsalut
El gerent de l’Organisme
El secretari de Dipsalut o, en absència d’aquest, el cap de
l’Àrea Administrativa i Econòmica de Dipsalut

Correspon a la Comissió Qualificadora realitzar d’ofici les actuacions que estimi necessàries
per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades de les sol·licituds
sol·licituds presentades,
i podrà tenir en compte els informes tècnics previs a l’hora de presentar la proposta de
resolució.
11. Termini de resolució i notificació
Les resolucions es dictaran 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, els sol·licitants
poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
administratiu. La resolució serà
comunicada als beneficiaris a través del tauler d’anuncis e-Tauler
e Tauler de la seu electrònica de
Dipsalut (www.dipsalut.cat
.cat) 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 comú.
12. Acceptació
Una vegada comunicada la concessió de l’ajut econòmic, si en el termini d’un
d
mes no es
manifesta el contrari, s’entén acceptat, així com les condicions generals i específiques fixades
per a la seva aplicació.
13. Obligacions del beneficiari
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que
qu
fonamenta la concessió dels ajuts.
b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l’activitat i el
compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de l’ajut.
c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació
comprovació que ha d’efectuar l’òrgan que concedeix, si
escau, i a qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a terme els
òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació
que els sigui requerida en l’exercici
l’ex
de les actuacions anteriors.
d) Comunicar a Dipsalut, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació de
l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que
financin les activitats subvencionades.
e) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament
auditats d’acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas,
com també de tots els estats comptables i registres específics exigits per les bases
bas
reguladores específiques.
f) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.
g) Si és possible, en tot acte de publicitat, informació
informació o difusió en general sobre l’objecte de la
subvenció, l’ajuntament beneficiari farà constar la col·laboració de Dipsalut. En les
comunicacions que el beneficiari faci en qualsevol de les plataformes socials en relació
amb l’objecte de la subvenció, s’esmentarà
s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador en el finançament
de les actuacions.
h) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
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i)

Comunicar qualsevol modificació que es produeixi en el contingut de la declaració
responsable de la sol·licitud, durant la vigència de l’actuació objecte de la subvenció.
j) El beneficiari ha de complir amb la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en aquest sentit si se li atorga
una subvenció
enció superior a 10.000 euros està obligat a comunicar a Dipsalut la informació
relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les
fer
públiques. No obstant, si el beneficiari és un ens públic o està inclòs en els supòsits
s
de
l’article 3, apartat 4 de la Llei 19/2014 (si és una entitat privada que percep subvencions o
ajuts públics de més de 100.000 euros anuals o bé, almenys el quaranta per cent dels seus
ingressos procedeix de subvencions o ajuts públics, sempre que
que aquesta quantitat sigui de
més de 5.000 euros), s’entendrà que ha donat publicitat a aquella informació i no serà
necessària la seva comunicació a Dipsalut.
k) Complir amb els principis ètics i les regles de conducta establertes en la clàusula 18
d’aquestes bases.
14. Justificació i pagament
El termini màxim per a justificar la totalitat de l’objecte subvencionat es determinarà a la
resolució. La documentació que caldrà presentar, amb el model normalitzat disponible a la seu
electrònica de Dipsalut, necessàriament
nece
per mitjà del registre electrònic, és la següent:
•

•

Compte justificatiu per a les subvencions regulades en aquestes bases reguladores,
d’acord amb els criteris establerts a l’Ordenança General de subvencions de la
Diputació de Girona, i que ha d’incloure
d’incloure el quadre resum de l’activitat del servei de
salvament i socorrisme a les platges del municipi, una relació classificada de despeses,
amb identificació del proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió
de la factura i detall d’altres
d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’objecte
subvencionat, amb identificació de l’import i la seva procedència. Podeu trobar el
compte justificatiu amb model normalitzat a la seu electrònica i al web corporatiu de
Dipsalut (www.dipsalut.cat
www.dipsalut.cat).
Memòria valorativa de l’activitat, d’acord amb el contingut descrit a l’annex A. El
contingut íntegre de la memòria es presentarà en format PDF.

El pagament de les subvencions es farà efectiu un cop el beneficiari
beneficiari hagi entregat la correcta
justificació de la subvenció.
D’acord amb l’article 31.5 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona,
en tots els casos, quan el beneficiari sigui deutor de Dipsalut, es pot efectuar la compensació
del pagament
ment de la subvenció amb els deutes del beneficiari líquids i vençuts.
15. Pròrroga
D’acord amb l’article 28.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, el
beneficiari podrà sol·licitar abans que acabi el termini fixat per a la justificació,
justificació, una pròrroga pel
termini màxim d’un mes a comptar des de la data de finalització del termini de justificació
establert a la convocatòria. Les peticions de pròrroga s’entendran concedides tàcitament en els
termes indicats llevat que hi hagi una resolució
resolució expressa en sentit contrari que, en aquest,
l’òrgan competent per resoldre les sol·licituds de pròrroga serà la presidència de Dipsalut.
Dipsalut
16. Procediment de justificació
El centre gestor comprovarà la documentació justificativa, la verificarà formalment
f
i podrà
proposar la modificació de la resolució d’atorgament de la subvenció.
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La modificació de la resolució es durà a terme en els casos següents:
•
•
•

Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de
la subvenció.
Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament l’import
l
de les despeses de
l’actuació que estigui obligat a justificar d’acord amb els criteris de graduació de
l’incompliment especificats en la clàusula dissetena.
Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions o ajuts
públics o privats que, sumats a la subvenció de Dipsalut superin els costos totals de
l’actuació o els percentatges de finançament aliè previstos a la convocatòria del
concurs públic o en la resolució

En
n el cas que s’hagi de modificar la resolució d’atorgament, Dipsalut notificarà al beneficiari la
proposta de modificació de la subvenció i li concedirà quinze dies perquè
què pugui presentar les
al·legacions que consideri oportunes, amb l’advertiment que si no
o presenta la documentació
requerida l’òrgan competent modificarà la subvenció, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Girona.
La Presidència de Dipsalut serà l’òrgan competent per resoldre les al·legacions i dictar,
di
si
escau, la modificació de la subvenció, així com per a iniciar.
17. Criteris de graduació de l’incompliment
Atès que l’objecte subvencionable és una activitat o projecte subjecte a variacions, s’estableix
el criteri de graduació de l’incompliment següent:
Quan el beneficiari no hagi realitzat la totalitat de l’activitat subvencionada, el centre gestor
realitzarà un informe indicant el nou coeficient de valoració tècnica que en resulti, de manera
que es modificarà el coeficient de valoració inicial
inicial d’acord amb el pacte setè d’aquestes bases
reguladores. Aquest nou coeficient servirà per a recalcular la base subvencionable, a la qual
se li aplicarà el percentatge de subvenció establert en l’acord de resolució.
18. Principis ètics i regles de conducta.
conduc
De conformitat amb l’article 55.2, de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’estableixen els principis ètics i
regles de conducta als quals han d’adequar l’activitat les persones beneficiàries
be
de la
subvenció.
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets
estatutaris.
c) La transparència de les activitats finançades pel sector públic.
pú
d) El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats o càrrecs públics, o a funcionaris
públics o altre empleat públic a infringir l’ordenament jurídic o regles de comportament
establertes pel codi de conducta.
e) La imparcialitat en la presa de decisions,
decisions, amb garantia de les condicions necessàries per a
una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos.
f) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i
arbitrarietat en la presa de decisions.
g) L’ajustament
’ajustament de la gestió i l’aplicació dels recursos públics a la legalitat pressupostària i a
les finalitats per a les quals s’han concebut.
h) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans que
dirigeixen.
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i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

L’exercici dell càrrec amb dedicació absoluta, d’acord amb el que estableix la legislació
sobre incompatibilitats.
L’exercici del càrrec en benefici exclusiu dels interessos públics, sense dur a terme cap
activitat que pugui entrar-hi
entrar en conflicte.
La utilització de la informació a què tenen accés per raó del càrrec en benefici de l’interès
públic, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè.
El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva responsabilitat i el
compliment dels drets dels usuaris.
La bona fe.
L’exclusió de qualsevol obsequi de valor, favor o servei que se’ls pugui oferir per raó del
càrrec o que pugui comprometre l’execució de les seves funcions.
El deure d’abstenir-se
se d’intervenir en els assumptes de la seva competència quan concorri
algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de l’exercici
de les seves competències.

L’incompliment d’aquests principis i regles de conducta suposarà una infracció molt
m
greu,
l’òrgan concedent actuarà d’acord al títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
subvencions.
19. Règim jurídic
En tot allò no previst en aquestes bases, és aplicable l’Ordenança general de subvencions de
la Diputació de Girona, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la resta
de normativa vigent.
20. Interpretació
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en el Consell
Rector de Dipsalut.
21. Vigència
Aquestes bases tenen
n vigència mentre no es modifiquin o deroguin.

Disposició addicional primera
El Consell Rector de Dipsalut és l'òrgan competent per promoure les successives
convocatòries de concurs públic amb subjecció a aquestes bases. Es garantiran els principis
de publicitat, objectivitat, lliure concurrència i igualtat, mitjançant la inserció d'edictes al Butlletí
Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler
d’anuncis e-Tauler
Tauler de la seu electrònica de Dipsalut (www.dipsalut.cat).
(www.
Les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, així com el seu extracte
previst a l'article 17-3-b)
b) de la Llei 38/2003, General de Subvencions, es publicaran en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Annex A.- MEMÒRIA
MÒRIA VALORATIVA
Objectiu
La memòria valorativa té els objectius següents:
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-

Conèixer el detall de les actuacions realitzades pel servei de salvament i socorrisme.
Disposar de la documentació que acrediti els criteris de valoració dels quals
l’ajuntament va informar en la documentació de sol·licitud de la subvenció.

Format de presentació
El contingut íntegre de la memòria, descrit als punts 1 i 2 de l’apartat següent, es presentarà
exclusivament en format digital PDF.
Contingut
1. Haurà d’incloure la informació
informació tècnica sobre el servei de salvament i socorrisme al llarg de
la temporada d’estiu comprès en el període de la convocatòria, i s’haurà d’especificar:
-

Identificació de les platges
Definició dels serveis
Període del servei
Mitjans materials
Recursos humans
Procediments d’actuació
Registre de dades de les actuacions del servei de salvament i socorrisme
Tota aquella altra informació en relació amb el servei de salvament que es consideri
oportuna

La documentació ha de permetre acreditar els termes següents:
següe
a) El percentatge de dies amb servei de vigilància i socorrisme en relació amb la
temporada oficial de bany del municipi.
b) El percentatge de platges que disposen de cartells informatius ubicats en els
accessos almenys amb la informació següent: plànol d'ubicació
d'ubicació dels punts de
socors, horari del servei de vigilància, telèfon d'emergència, recomanacions
gràfiques per evitar riscos.
c) El percentatge de platges en què estan abalisats i correctament senyalitzats els
sectors esportius a aquelles platges on coexisteixen
coexisteixen activitats nàutiques esportives
i el bany.
d) El percentatge de platges en què es disposa de servei de megafonia i sistema
d'avisos i comunicats d'emergència.
e) El percentatge de platges en què es disposa de com a mínim d'un punt
d'assistència sanitària (lloc de socors) atès per personal qualificat.
f) Si es disposa d’una ambulància degudament equipada adscrita de forma
permanent i exclusiva al servei de salvament i socorrisme de platges pel transport
d'accidentats a centres assistencials o si el transport i assistència d'accidentats
està a càrrec del servei de transport sanitari i els serveis sanitaris competents al
municipi.
g) El percentatge de platges en què es disposa de servei de polseres identificatives
per a infants.
h) El percentatge de platges en què el servei de socorrisme du a terme accions
d'informació als usuaris dirigides a que prenguin consciencia dels riscos i de les
mesures d'autoprotecció
d'aut
enfront d'aquests (meduses,
meduses, insolació, digestió,supervisió
continua dels nens pels adults, accessos als sistemes
sistemes de socors, ús de jaquetes
salvavides, avisos sobre perills locals com corrents, marees, esculleres, canvis
bruscos de profunditat)
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i)

El percentatge de platges en què es disposa de la possibilitat d'accés a la platja i a
l'aigua de les persones discapacitades
discapacitades sempre que les platges els hi siguin
accessibles (sense barreres arquitectòniques naturals o artificials).
j) El percentatge de platges en què els punts de vigilància estan distribuïts a la platja
a una distància màxima de 400 metres entre ells.
k) El percentatge
ntatge de platges en què es disposa d'embarcació de socors i personal
amb formació requerida pel seu ús de forma permanent
l) El percentatge de platges en què el servei de socorrisme porta al dia un llibre
d'activitat on es registra l'activitat diària de cada
cada platja al menys dels següents
aspectes: Equip humà de servei, incidències en el servei, serveis prestats.
2. La documentació administrativa i tècnica (fotografies, certificats, contractes vigents,
memòria etc.) haurà d’acreditar els extrems exposats i s’haurà
s’haurà de presentar en format
digital.
Annex 2
Convocatòria de les subvencions pel finançament de la seguretat, vigilància, salvament
i socorrisme a les platges de la demarcació de Girona per a l’any 2016
1. Objecte
Regular les subvencions que concedeix l’Organisme
l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació
de Girona, en endavant Dipsalut, als ajuntaments de la demarcació de Girona per a finançar
les actuacions de seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges del litoral gironí,
dins del programa
ma de suport econòmic Pt08 de Dipsalut, meritades durant l’any 2016.
2. Crèdits pressupostaris
L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de tres-cents
tres cents setanta sis mil euros
(376.000,00 €). Els ajuts econòmics
econòmics aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària del
pressupost de Dipsalut d’enguany que es detalla a continuació:

2. Programa de salvament i socorrisme

Aplicació
pressupostària
5 /3110 / 46201

Import
376.000,00 €

3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds comença el dia següent de la publicació al Butlletí
Oficial de la província de Girona i finalitzarà el 6 d’abril de 2016.
Per tramitar la sol·licitud cal accedir al Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública SIMSAP (www.dipsalut.cat
www.dipsalut.cat) i presentar-la
la necessàriament mitjançant el registre electrònic.
Amb la
a 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
Reglament de subvencions
(RD 887/2006). Si el sol·licitant denega expressament aquesta autorització, haurà de presentar
els certificats d’acreditació de les Administracions corresponents juntament amb la sol·licitud.
L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació
l’aportació de la documentació requerida s’ha de
realitzar, després del requeriment i amb l’advertència de desestiment, en el termini màxim de
10 dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o s’ha
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aportat la documentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud,
amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a l’article 42 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment
procedimen
administratiu comú, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
Si l’últim dia de la presentació de la documentació complementària o d’esmena de defectes
coincideix en dissabte, el termini finalitzarà el primer dia hàbil següent.
4. Termini de resolució i notificació
Les resolucions es dictaran en el termini màxim de sis mesos, a comptar 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, els sol·licitants
poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. La resolució serà
comunicada als beneficiaris mitjançant el tauler d’anuncis e-Tauler
e Tauler de la seu electrònica
(www.dipsalut.cat)) 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 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 la dotació
ó establerta en la convocatòria, es concretarà l’import de l’ajut econòmic que es
concedeix.
Si l’import total a atorgar superés el crèdit pressupostari previst en les convocatòries, l’òrgan
responsable de la resolució del procediment, procedirà al prorrateig
prorrateig de l’import global màxim
entre els beneficiaris de la subvenció, per tal de poder atendre el màxim nombre de sol·licituds
possibles.
6. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es pot interposar
interpo
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de
forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant la Presidència de Dipsalut, en
el termini d’un mes, a comptar des del dia següent de la seva comunicació.
7. Publicitat
La convocatòria i l’extracte de convocatòria es trametrà a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS) per la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Així
mateix, es publicarà la convocatòria al tauler electrònic de Dipsalut (e-tauler)
(e tauler) i un extracte al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
8. Termini de justificació dels ajuts concedits
El termini perr justificar les despeses objecte dels ajuts econòmics d’aquesta convocatòria
finalitzarà el 26 d’octubre de 2016.
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7. 2016/956 – Proposta d’aprovació de les bases i la convocatòria de
subvencions per a la realització de congressos, simposis, jornades i actes
en l’àmbit de salut i social a la demarcació de Girona (LE 2016/29)
2016/29
Aquesta és una proposta que uneix la convocatòria que ja tenia Dipsalut en matèria de
congressos, simposis i jornades en l’àmbit de la salut (30.000,00
(30.000,00 €) i la línia de
subvencions que venia
enia d’Acció
d’A
Social de “Projectes
rojectes de sensibilització” (10.000,00
(10.000
€).
Atès que els
ls formats i àmbits eren força coincidents,
coincidents s’ha fet l’esforç d’unir-los
d’unir
en
aquestes bases que obren el ventall per la promoció de tot tipus de jornades a les
comarques gironiness dins de l’àmbit de la salut i social.
La convocatòria s’obrirà dues vegades (una ara,
ara fins el 7 d’abril, i altra del 8 abril fins el
9 de setembre) perr jornades dutes a terme entre l’1 d’octubre de 2015 i el 31 d’octubre
del 2016. L’import total serà de
d 40.000,00 € i, com a màxim, es subvencionarà el 80%
de l’activitat fins a un topall de 2.500,00
2.500
€.
Finalitzen les intervencions.
Dipsalut, fomenta i dóna suport a la formació i difusió sobre aspectes relacionats amb
la salut pública, amb l’objectiu de millorar la salut de les persones, ajudant-los
ajudant
a
incrementar el control sobre la seva salut i així millorar la seva qualitat de vida.
És en el marc del suport i assessorament d’actius en salut que Dipsalut preveu, que
les entitats de dret públic o privat sense ànim
ànim de lucre puguin finançar les despeses
d’organització de congressos simposis, jornades o actes amb l’objectiu de presentar i
difondre els últims avenços d’interès científic i la introducció de noves tecnologies en
benefici d’una major qualitat de vida en matèries relacionades amb la salut pública, les
ciències de la salut en general així com la promoció de valors, cultura de la pau,
cooperació, resolució de conflictes i drets humans, quan es realitzin en la demarcació
de Girona.
El centre gestor de la subvenció,
subvenció, en data 18 de febrer de 2016, emet un informe
d’acord amb el qual es proposa l’aprovació d’unes bases i convocatòria de
subvencions pel finançament de la realització de congressos, simposis i jornades
relacionats amb la salut pública i ciències de
de la salut a la demarcació de Girona.
D’acord amb aquests
uests antecedents i ateses les competències que l’article 10 dels
Estatuts de Dipsalut li atribueix,
atribueix el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del
següent
ACORD
específiques reguladores de subvencions per a la
Primer.. Aprovar les bases específiques
realització de congressos, simposis i jornades relacionats amb la salut pública i
ciències de la salut a la demarcació de Girona, segons el text que figura a l’annex 1
d’aquest acord.
simultàniament la convocatòria pública per a la presentació de
Segon.. Aprovar simultàniament
sol·licituds de subvencions que consta en l'annex 2 d'aquest acord, en règim de
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concurrència competitiva,
competitiva a les entitats de dret públic i privat que acreditin fefaentment
que són entitats sense ànim de lucre,
lucre, amb plena submissió de les bases esmentades
al punt primer. L’eficàcia de la convocatòria restarà condicionada al fet que no es
presentin al·legacions contra les bases específiques i l’estimació de les quals hagi de
comportar un canvi en les seves determinacions.
de

Tercer. Aprovar els models normalitzats de sol·licitud i de compte justificatiu
simplificat, que consten a l’expedient, per a la realització de congressos, simposis,
jornades i actes relacionats amb la salut pública a la demarcació de Girona,
Giro
i que són
accessibles des de la seu electrònica i el web de Dipsalut (www.dipsalut.cat
(www.dipsalut.cat).
Quart. Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de
subvencions per a la realització de congressos, simposis i jornades relacionats amb la
salut pública i ciències de la salut a la demarcació de Girona, pel termini del vint dies
hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona, al tauler d’anuncis e-Tauler
e
de la
a seu electrònica de Dipsalut
(www.dipsalut.cat)) i es farà referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
de conformitat amb el que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995 de 13 de juny,
pel qual s’aprova
a el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. En el
supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin al·legacions i/o
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.
Cinquè. Autoritzar la despesa derivada de la convocatòria, d’acord amb les bases, i
fixar la dotació pressupostària d’import màxim quaranta mil euros (40.000,00 €) del
pressupost de Dipsalut d’enguany amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
següents, i tal i com es detalla a continuació:

Programa de foment mancomunitats
Programa de foment consorcis
Programa de foment ONL

Aplicació
pressupostària
4 3110 46300
4 3110 46700
4 3110 48900

Import (€)
1.500,00
10.000,00
28.500,00

La convocatòria es resoldrà mitjançant dos procediments de selecció,
selecció a cadascun dels
quals se li assignaran els crèdits en funció de l’aplicació pressupostària i el
procediment de què es tracti. Al primer procediment se li assignaran 23.000,00 euros,
un 57,5 % de l’import total màxim destinat a la convocatòria, i al segon procediment, se
li assignaran 17.000,00, que és el 42,5 % restant. Els crèdits disponibles quedaran
repartits de la manera següent:
-

Primer procediment:

Programa de foment mancomunitats
Programa de foment consorcis
Programa de foment ONL

Aplicació
pressupostària
4 3110 46300
4 3110 46700
4 3110 48900

Import (€)
750,00
5.000,00
17.250,00
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-

Segon procediment:

Programa de foment mancomunitats
mancomunita
Programa de foment consorcis
Programa de foment ONL

Aplicació
pressupostària
4 3110 46300
4 3110 46700
4 3110 48900

Import (€)
750,00
5.000,00
11.250,00

Una vegada acordada la proposta de resolució, es podran redistribuir els imports citats
anteriorment entre les diferents aplicacions pressupostàries, sense superar l’import
màxim previst per cada procediment. Els crèdits assignats al primer dels procediments
i no compromesos després de la seva resolució podran acumular-se
acumular
als crèdits
assignats al segon procediment.
Sisè. Establir dos terminis de presentació de sol·licituds, un per cada procediment. El
termini de presentació de les sol·licituds del primer procediment comença l’endemà de
la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOP i finalitzarà el dia 7 d’abril de
2016. El terminii de presentació de les sol·licituds del segon procediment comença el
dia 8 d’abril de 2016 i finalitzarà el dia 9 de setembre de 2016.
Setè. Es faculta a la presidència de Dipsalut per l’execució d’aquests acords i, en
especial, per ordenar la publicació íntegra de les bases específiques i per a la
modificació dels models normalitzats de sol·licitud i justificació.
Vuitè. Derogar les bases específiques reguladores de subvencions per a la realització
de congressos, simposis i jornades relacionats amb la salut
salut pública i ciències de la
salut a la demarcació de Girona, aprovades per acord de Consell Rector de data 3 de
març de 2015 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província número 46 de data 9 de
març de 2015.
Annex 1
Bases específiques reguladores de realització congressos, simposis, jornades i actes
en l’àmbit de salut i social a la demarcació de Girona. LE 2016/29. Girona. Organisme
Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut)
(Dipsalut
1. Objecte
Regular les subvencions que concedeix l’Organisme
l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació
de Girona a les entitats de dret públic o privat sense ànim de lucre per finançar les despeses
d’organització de congressos simposis, jornades o actes amb l’objectiu de presentar i difondre
els últims avenços
ços d’interès científic i la introducció de noves tecnologies en benefici d’una
major qualitat de vida en matèries relacionades amb la salut pública, les ciències de la salut en
general així com la promoció de valors, cultura de la pau, cooperació, resolució
resoluc de conflictes i
drets humans, quan es realitzin en la demarcació de Girona. El període objecte de la
subvenció es concretarà en la convocatòria.
2. Naturalesa i forma de concessió
Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari
v
i eventual,
són lliurament revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes en la legislació
vigent, en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona o en aquestes bases,
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no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar
com a precedent.
Els ajuts es concedeixen en règim de concurrència competitiva, mitjançant el sistema de
concurs i convocatòria oberta i fent referència a un percentatge de la despesa subvencionable,
d’acord amb l’article 8 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
Les subvencions concedides són compatibles amb altres ingressos o ajudes que tinguin el
mateix objecte, sempre que siguin detallats en el compte justificatiu.
S’admetrà la subcontractació total de l’activitat subvencionada, excepte en els casos previstos
per l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Queda
prohibit concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones
pe
vinculades a l’entitat beneficiària.
3. Beneficiaris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases les
administracions públiques de caràcter no territorial i les entitats de dret privat que acreditin
fefaentment que són entitats sense ànim de lucre i que hagin realitzat o tinguin previst realitzar
a la demarcació de Girona accions relacionades amb l’objecte de la convocatòria. L’acreditació
d’aquest punt, respecte de les entitats de dret privat, es demostrarà mitjançant
mitjanç
la presentació
de la declaració responsable de vigència de les dades dels estatuts de l’entitat.
Es concedirà únicament una subvenció per entitat i procediment.
4. Conceptes subvencionables
Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera
manera indubtable, es relacionin
amb l’objecte d’aquestes bases, que s’acreditin mitjançant factura a nom de l’entitat
beneficiària i que es corresponguin amb alguns dels següents conceptes:
-

-

Despeses de remuneració del personal ponent o conferenciant, acreditades
acre
mitjançant factura o document de valor probatori equivalent en les relacions
jurídiques mercantils o amb eficàcia administrativa.
Despeses d’allotjament i transport del personal ponent, acreditades mitjançant
factura.
Lloguer de sales o equips informàtics,
informàtics, despeses de traducció o interpretació o
qualsevol altra similar.
Despeses de publicitat i difusió del congrés, simposi, jornada o acte.
Material d’impremta, inclòs el llibre de ponències.

No són despeses subvencionables:
-

Despeses de manutenció.
manutenci

5. Convocatòria
El Consell Rector de Dipsalut publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona una
convocatòria de fins a tres procediments de selecció que es realitzaran en règim de
concurrència competitiva. Aquesta convocatòria determinarà els
els crèdits pressupostaris que
s’assignaran a cada procediment, així com els terminis de presentació de sol·licituds i els
terminis màxims de resolució de cadascun d’ells.
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Els crèdits assignats al primer dels procediments i no compromesos després de la seva
resolució podran acumular-se
acumular se als crèdits assignats al segon procediment i així successivament
amb el tercer procediment. Així mateix, podran incrementar-se
incrementar se els crèdits assignats a la
convocatòria, sempre que hagin estat aprovats abans de la resolució de concessió.
concessió.
6. Sol·licituds
La convocatòria establirà fins a tres terminis de presentació de sol·licituds corresponents a
cadascun dels procediments de selecció.
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer al Registre General de Dipsalut (Parc Científic
Cientí i
Tecnològic de la Universitat de Girona - Edifici Jaume Casademont - C/ Pic de Peguera, 15 –
17003 de Girona), a la seu electrònica de Dipsalut (www.dipsalut.cat)
(
) o per qualsevol dels
mitjans que preveu l'article 38.4
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, mitjançant el model
normalitzat disponible al web corporatiu i a la seu electrònica 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 les entitats de
dret privat sense ànim de lucre que hagin estat lliurats a Dipsalut per a qualsevol de
les convocatòries obertes en l’exercici 2011 i posteriors.

No es preveu la possibilitat de reformulació de la sol·licitud. Amb la presentació de la
sol·licitud,
ol·licitud, l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efecte de
comprovar que el beneficiari es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social d’acord amb l’article 22.4 del Reglament de subvencions (RD
(RD 887/2006). Si el sol·licitant
denega expressament aquesta autorització, haurà de presentar els certificats d’acreditació de
les administracions corresponents juntament amb la sol·licitud.
L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació
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
que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud,
amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a l’article 42 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment
administratiu comú, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
Si l’últim dia de la presentació de la documentació complementària o d’esmena de defectes
coincideix en dissabte, el termini finalitzarà el primer dia hàbil següent.
7. Criteris de valoració
Els criteris
riteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades seran els següents:
Puntuació
màxima

Criteris
El contingut de l’activitat i la seva relació amb els temes prioritaris de Dipsalut

20

L’interès científic de l’acte i el rigor en l’elaboració del
d programa

15

El grau de difusió i previsió de participació de l’activitat

10
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El caràcter innovador de la proposta, tant per la seva temàtica com per la
seva metodologia o pels seus recursos implicats
Diversificació de fonts de finançament del projecte
projec (exclosa l’aportació del
propi ens local o entitat, i exclosa també, la subvenció que es demana a
Dipsalut):
1 font
2 fonts
3 fonts
4 fonts

5

Fins a 10
3
5
7
10

Per a la concessió de la subvenció serà necessari que la sol·licitud hagi obtingut una valoració
val
mínima de 35punts. El projecte presentat haurà de descriure explícitament els diferents criteris
de valoració.
8. Import de la subvenció
Les sol·licituds s’avaluaran d’acord amb els criteris de valoració establerts. Atesa la qualificació
aconseguida,
da, el pressupost presentat i la dotació establerta en la convocatòria, es concretarà
l’import de la subvenció de la manera següent:
Puntuació
aconseguida

Imports màxims

30-35 punts

1.000,00 €

36-45 punts

1.500,00 €

Més de 45 punts

2.500,00 €

El percentatge del finançament podrà ser fins al 80,00 % del pressupost presentat.
En tot cas, i per les activitats no realitzades, les subvencions s’entenen fixades en el
percentatge establert en la resolució de la concessió a efectes del pagament de les quantitats
justificades. Si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es
mantindrà en la quantia inicial. D’altra banda, si la justificació és inferior a la quantitat
quantit
determinada com a despesa subvencionable, es lliurarà l’import que resulti d’aplicar el
percentatge d’ajut establert en la corresponent resolució d’atorgament.
9. Instrucció de l'expedient
L’Àrea de Govern serà el centre gestor d’instrucció del procediment
procediment de concessió d’aquesta
subvenció.
Una comissió qualificadora, constituïda d’acord el punt desè d’aquestes bases, elaborarà la
proposta de resolució i el Consell Rector de Dipsalut serà l’òrgan responsable de la resolució
del procediment per a l’atorgament
l’ator
de les subvencions.
10. Composició de la Comissió Qualificadora
La Comissió Qualificadora es reunirà dins dels terminis establerts en les corresponents
convocatòries, amb la següent composició:
President:

El president de l’Organisme
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Vocals:
Secretari:

Tres vocals del Consell Rector de Dipsalut
Tr
El secretari de l’organisme o en la seva absència, el cap de l’Àrea de
Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut.

Correspon a la Comissió Qualificadora realitzar d’ofici les actuacions que estimi necessàries
n
per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades de les sol·licituds presentades,
i podrà tenir en compte els informes tècnics previs a l’hora de presentar la proposta de
resolució.
11. Termini de resolució i notificació
Les resolucions
lucions es dictaran 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, els sol·licitants
so
poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. La resolució serà
comunicada als beneficiaris a través del tauler d’anuncis e-Tauler
e Tauler de la seu electrònica de
Dipsalut (www.dipsalut.cat
.cat) 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 comú.
12. Acceptació
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes no es manifesta el
contrari, s’entén acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques
fixades per a la seva aplicació.
13. Obligacions del beneficiari
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que
fonamenta la concessió dels ajuts.
b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l’activitat i el
compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de l’ajut.
c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’òrgan que concedeix, si
escau, i a qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a terme els
òrgans de control competents, tant
tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació
que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
d) Comunicar a Dipsalut, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació de
l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions,
subvencions, ajuts i ingressos o recursos que
financin les activitats subvencionades.
e) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament
auditats d’acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada
c
cas,
com també de tots els estats comptables i registres específics exigits per les bases
reguladores específiques.
f)

Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.
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g) Si és possible, en tot acte de publicitat, informació o difusió en general sobre l’objecte de la
subvenció, el beneficiari farà constar la col·laboració de Dipsalut. En les comunicacions
que el beneficiari faci en qualsevol de les plataformes socials en relació amb l’objecte de la
subvenció, s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador en el finançament de les actuacions.
h) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
i)

Comunicar qualsevol
evol modificació que es produeixi en el contingut de la declaració
responsable de la sol·licitud, durant la vigència de l’actuació objecte de la subvenció.

j)

El beneficiari ha de complir amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació
nformació pública i bon govern, i en aquest sentit si se li atorga una subvenció
superior a 10.000 euros està obligat a comunicar a Dipsalut la informació relativa a les
retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les
fer
públiques. No
obstant, si el beneficiari és un ens públic o està inclòs en els supòsits de l’article 3, apartat
4 de la Llei 19/2014( si és una entitat privada que percep subvencions o ajuts públics de
més de 100.000 euros anuals o bé, almenys el quaranta per cent
cent dels seus ingressos
procedeix de subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de
5.000 euros), s’entendrà que ha donat publicitat a aquella informació i no serà necessària
la seva comunicació a Dipsalut.

k) Complir amb els principis
principis ètics i les regles de conducta establertes en la clàusula 18
d’aquestes bases.
14. Justificació i pagament
El termini màxim per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat es determinarà a la
corresponent convocatòria. Es considerarà despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el
termini previst, encara que no hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament
del període de justificació.
La documentació que cal presentar és la següent:
-

Compte justificatiu amb model normalitzat de Dipsalut, segons l’article 21 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, que ha d’incloure
una memòria justificativa del compliment de l’objecte subvencionat, una relació
classificada de despeses, amb identificació del proveïdor, número de document,
import, concepte i data d’emissió de la factura i detall d’altres ingressos o
subvencions que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb identificació de
l’import i la seva procedència.

A nivell informatiu, i no a efectes de justificar la subvenció concedida, el beneficiari adjuntarà
també la documentació generada en el desenvolupament de l’activitat, així com tot el material
de difusió en què aparegui la col·laboració de Dipsalut.
El pagament de les subvencions es farà efectiu un cop el beneficiari hagi entregat la correcta
justificació.
D’acord amb l’article 31.5 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona,
en tots els casos quan el beneficiari sigui deutor de Dipsalut, es pot efectuar la compensació
del pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari líquids i vençuts.

Exp. 2016/989 – Secretaria – Acta CR – Pàg. 37

15. Pròrroga
D’acord amb l’article 28.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, el
beneficiari podrà sol·licitar abans que acabi el termini fixat per a la justificació,
justificació, una pròrroga pel
termini màxim d’un mes a comptar des de la data de finalització del termini de justificació
establert a la convocatòria. Les peticions de pròrroga s’entendran concedides tàcitament en els
termes indicats llevat que hi hagi una resolució
resolució expressa en sentit contrari que, en aquest cas,
l’òrgan competent per resoldre les sol·licituds de pròrroga serà la Presidència
residència de Dipsalut.
16. Procediment de justificació
El centre gestor comprovarà la documentació justificativa, la verificarà formalment
for
i proposarà
la modificació de la resolució d’atorgament de la subvenció en els casos previstos en la
legislació aplicable.
La modificació de la resolució es durà a terme en els casos següents:
•
•
•

Quan es produeixi una alteració en les condicions que
que van determinar la concessió de
la subvenció.
Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament l’import de les despeses de
l’actuació que estigui obligat a justificar.
Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions o ajuts
aju
públics o privats que, sumats a la subvenció de Dipsalut superin els costos totals de
l’actuació o els percentatges de finançament aliè previstos a la convocatòria del
concurs públic o en la resolució

En el cas que s’hagi de modificar la resolució d’atorgament,
d’atorgament, Dipsalut notificarà al beneficiari la
proposta de modificació de la subvenció i li concedirà quinze dies perquè pugui presentar les
al·legacions que consideri oportunes, amb l’advertiment que si no presenta la documentació
requerida l’òrgan competent
tent modificarà la subvenció, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Girona.
La Presidència
residència de Dipsalut serà l’òrgan competent per resoldre les al·legacions i dictar, si
escau, la modificació de la subvenció.
17. Règim jurídic
En tot allò no previst en aquestes bases, és aplicable l’Ordenança general de subvencions de
la Diputació de Girona, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la resta
de normativa aplicable vigent.
18. Principis ètics i regles de conducta.
De conformitat amb l’article 55.2, de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’estableixen els principis ètics i
regles de conducta als quals han d’adequar l’activitat
l’activitat les persones beneficiàries de la
subvenció.
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets
estatutaris.
finan
pel sector públic.
c) La transparència de les activitats finançades
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d) El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats o càrrecs públics, o a funcionaris
públics o altre empleat públic a infringir l’ordenament jurídic o regles de comportament
establertes pel codi de conducta.
e) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries per a
una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos.
f) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i
arbitrarietat en la presa
esa de decisions.
g) L’ajustament de la gestió i l’aplicació dels recursos públics a la legalitat pressupostària i a
les finalitats per a les quals s’han concebut.
h) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans que
dirigeixen.
i) L’exercici del càrrec amb dedicació absoluta, d’acord amb el que estableix la legislació
sobre incompatibilitats.
j) L’exercici del càrrec en benefici exclusiu dels interessos públics, sense dur a terme cap
activitat que pugui entrar-hi
entrar en conflicte.
k) La utilització de la informació a què tenen accés per raó del càrrec en benefici de l’interès
públic, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè.
l) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva responsabilitat i el
compliment dels drets
ts dels usuaris.
m) La bona fe.
n) L’exclusió de qualsevol obsequi de valor, favor o servei que se’ls pugui oferir per raó del
càrrec o que pugui comprometre l’execució de les seves funcions.
o) El deure d’abstenir-se
se d’intervenir en els assumptes de la seva competència
compet
quan concorri
algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
p) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de l’exercici
de les seves competències.
L’incompliment d’aquests principis i regles de conducta suposarà
suposarà una infracció molt greu,
l’òrgan concedent actuarà d’acord al títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
subvencions.
19. Interpretació
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en el Consell
Rector de Dipsalut.
20. Vigència
Aquestes bases tenen vigència mentre no es modifiquin o deroguin.

Disposició addicional primera
El Consell Rector de Dipsalut és l'òrgan competent per promoure les successives
convocatòries de concurs públic amb subjecció a aquestes bases. Es garantiran els principis
de publicitat, objectivitat, lliure concurrència i igualtat, mitjançant la inserció d'edicte al Butlletí
Oficial de la Província de Girona i al tauler d’anuncis e-Tauler
e Tauler de la seu electrònica de Dipsalut
(www.dipsalut.cat ).
Les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, així com el seu extracte
previst a l'article 17-3-b)
b) de la Llei 38/2003, General de Subvencions, es publicaran en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona.
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Annex 2
Convocatòria de subvencions per a la de realització congressos, simposis, jornades i
actes en l’àmbit de salut i social a la demarcació de Girona. LE 2016/29. Girona.
Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona
Girona (Dipsalut)
(Dipsalut
1. Objecte
Regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació
de Girona a les entitats de dret públic o privat sense ànim de lucre per finançar les despeses
d’organització de congressos simposis, jornades
jornades o actes amb l’objectiu de presentar i difondre
els últims avenços d’interès científic i la introducció de noves tecnologies en benefici d’una
major qualitat de vida en matèries relacionades amb la salut pública, les ciències de la salut en
general aixíí com la promoció de valors, cultura de la pau, cooperació, resolució de conflictes i
drets humans, quan es realitzin en la demarcació de Girona. El període objecte de la
subvenció es dins el període d’1 de novembre de 2015 a 31 d’octubre de 2016.
2. Crèdits
its pressupostaris
L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de quaranta mil euros (40.000,00
(4
€).
Els ajuts econòmics aniran a càrrec de les aplicacions pressupostàries del pressupost de
Dipsalut d’enguany que es detallen a continuació:

Programa de foment mancomunitats
Programa de foment consorcis
Programa de foment ONL

Aplicació
pressupostària
4 3110 46300
4 3110 46700
4 3110 48900

Import (€)
1.500,00
10.000,00
28.500,00

La convocatòria es resoldrà mitjançant dos procediments de selecció, a cadascun dels quals
se li assignaran els crèdits en funció de l’aplicació pressupostària i el
el procediment de què es
tracti. Al primer procediment se li assignaran 23.000,00 euros, un 57,5 % de l’import total
màxim destinat a la convocatòria, i al segon procediment, se li assignaran 17.000,00, que és el
42,5 % restant. Els crèdits disponibles quedaran
quedaran repartits de la manera següent:
-

Primer procediment:

Programa de foment mancomunitats
Programa de foment consorcis
Programa de foment ONL

-

Aplicació
pressupostària
4 3110 46300
4 3110 46700
4 3110 48900

Import (€)
750,00
5.000,00
17.250,00

Segon procediment:

Programa de foment mancomunitats
Programa de foment consorcis
Programa de foment ONL

Aplicació
pressupostària
4 3110 46300
4 3110 46700
4 3110 48900

Import (€)
750,00
5.000,00
11.250,00
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Una vegada acordada la proposta de resolució,
resolució, es podran redistribuir els imports citats
anteriorment entre les diferents aplicacions pressupostàries, sense superar l’import màxim de
la convocatòria. Els crèdits assignats al primer dels procediments i no compromesos després
de la seva resolució podran
an acumular-se
acumular se als crèdits assignats al segon procediment.
3. Termini de presentació de sol·licituds
S’estableixen dos terminis de presentació de sol·licituds, un per cada procediment.
El termini de presentació de les sol·licituds del primer procediment comença l’endemà de la
data de publicació d’aquesta convocatòria al BOP i finalitzarà el dia 7 d’abril de 2016.
El termini de presentació de les sol·licituds del segon procediment comença el dia 8 d’abril de
2016 i finalitzarà el dia 9 de setembre de 2016.
201
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), a la seu electrònica de 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 web corporatiu o a la seu electrònica 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 les entitats de
dret privat sense ànim de lucre que hagin estat lliurats a Dipsalut per a qualsevol de
les convocatòries obertes en l’exercici 2011 i posteriors.
posterior

Amb la presentació de la sol·licitud, l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes
necessàries a efecte de comprovar que el beneficiari es troba al corrent de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social d’acord amb l’article 22.4 del Reglament de subvencions
(RD 887/2006). Si el sol·licitant denega expressament aquesta autorització, haurà de presentar
els certificats d’acreditació de les administracions corresponents juntament amb la sol·licitud.
L’esmena de defectes en la sol·licitud
sol·licitud o l’aportació de la documentació requerida s’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
mentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud,
amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a l’article 42 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment
p
administratiu comú, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
Si l’últim dia de la presentació de la documentació complementària o d’esmena de defectes
coincideix en dissabte, el termini finalitzarà el primer dia hàbil següent.
4.. Termini de resolució i notificació
Les resolucions es dictaran 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, 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
e Tauler de la seu electrònica de
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Dipsalut (www.dipsalut.cat
.cat)) 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 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 la dotació
tació establerta en la convocatòria, es concretarà l’import de l’ajut econòmic que es
concedeix.
6. Règim de recursos
Contra la resolució de la convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant del
del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de
forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant la Presidència
residència de Dipsalut, en
el termini d’un
n mes a comptar des del dia següent de la seva comunicació.
7. Publicitat
La convocatòria i l’extracte de convocatòria es trametrà la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS) per la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Així
mateix, es publicarà la convocatòria al tauler electrònic de Dipsalut (e-tauler)
(e tauler) i un extracte al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
8. Termini de justificació dels ajuts concedits
El termini per justificar les despeses de les subvencions objecte
objecte d’aquesta convocatòria
finalitzarà l’1 de desembre de 2016.
9. Centre gestor
L’Àrea de Govern serà el centre gestor d’instrucció del procediment de concessió d’aquesta
subvenció.

8. 2015/2079 – Proposta de modificació del conveni marc de gestió de la xarxa
de desfibril·ladors (LE 2015/146)
El Consell Rector de Dipsalut de 3 de novembre de 2015 va aprovar el conveni marc
de gestió de la xarxa de desfibril·ladors cedits de manera gratuïta per Dipsalut als
Ajuntaments de la demarcació de Girona, en execució
execució del programa Pm05, “Girona,
territori cardioprotegit”.
Atès que s’ha anat evolucionant en la contractació dels nous proveïdors,
proveïdors i atès que
van sorgir dubtes sobre la titularitat dels béns cedits,
cedits ess proposa modificar el conveni:
- Clarificant que la cessió
cessió als ajuntaments és indefinida (donació) i que la durada
del conveni només afecta les obligacions de manteniment dels aparells.
- Ajustant i concretant
nt les accions que durà a terme Dipsalut.
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Cal recordar
ecordar que el projecte “Girona, territori cardioprotegit”
cardioprotegit” ara es porta a licitació
dividit en tres parts:
ls subministraments s’adjudicaran a Cardiac Science (perquè té els
1. Els
components homologats dels aparells).
aparells)
2. Eel
el manteniment tècnic es licitarà properament.
properament
3. La
a connexió telefònica
telefòni amb el SEM també es licitarà properament.
properament
El senyor Salellas demana els motius pels quals s’està obligat a contractar Cardiac
Science pel que fa a la licitació per al subministrament de recanvis i complements dels
desfibril·ladors.
El secretari respon que és una excepció recollida
recollida per llei, en la qual estem davant d’un
cas de proveïdor / licitador únic, ja que per tal d’assegurar el correcte funcionament
dels desfibril·ladors s’està obligat a negociar el contracte de subministrament de
recanvis i components a l’empresa fabricant
fabr
dels aparells.
El gerent amplia la informació explicant que es van estudiar diferents alternatives,
però que, segons l’informe tècnic corresponent, es va descartar aquesta opció perquè
als elements subministrats els mancaria l’homologació.
Finalitzen
zen les intervencions.
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2015/12, que va tenir lloc
el 3 de novembre de 2015, va prendre per unanimitat l’acord pel qual s’aprovava el
conveni marc de gestió de la xarxa de desfibril·ladors cedits de manera gratuïta per
Dipsalut als Ajuntaments de la demarcació de Girona, en execució del programa
Pm05, “Girona, territori cardioprotegit”.
Un cop executat l’acord, i durant la gestió dels diferents convenis, es detecten
diversos aspectes millorables en la redacció d’algunes de les clàusules, especialment
pel que fa a la vigència de la cessió gratuïta dels desfibril·ladors (que és per temps
indeterminat), i altres aspectes tècnics que s’han d’actualitzar. És per això que s’han
proposat els canvis següents
següe
en el text del conveni marc:
- En el pacte tercer, en la relació de paràmetres relatius al manteniment dels
desfibril·ladors:
•

•
•

El paràmetre “Revisió un cop l’any de tots els desfibril·ladors, cabines
columnes per la neteja i constatació del bon estat de
d tots els seus
components” resta substituït pel paràmetre “Revisió un cop l’any de tots els
desfibril·ladors per la neteja i constatació del bon estat de tots els seus
components”.
S’elimina el paràmetre “Neteja de les cabines”.
S’afegeix un paràmetre nou,
nou, amb el redactat següent: “Incloure els
desfibril·ladors fixos en el sistema d’informació Aivianet per realitzar el control i
la vigilància remota i així garantir que cabines i desfibril·ladors estan operatius
i en disposició a ser utilitzats”.
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- Renumeració,
ció, per error de fet (absència d’un pacte vuitè en el document original),
dels pactes a partir del seté: el novè passa a ser el vuitè, el desè passa a ser el
novè i així successivament fins el tretzè, que passa a ser el dotzè i darrer de la
relació.
- En l’antic
’antic pacte desè (ara novè), s’afegeix la frase “sense
“sense perjudici que perdurin
les obligacions de cadascuna de les parts nascudes en aplicació de les previsions
d’aquest”” al final de la frase inicial, que queda redactada com segueix:
“La vigència d'aquest conveni és fins a 31 de desembre de 2019, sense perjudici que
perdurin les obligacions de cadascuna de les parts nascudes en aplicació de les
previsions d’aquest.”

- En l’antic pacte onzè (ara desè), s’afegeix la frase “La
“La cessió gratuïta de
desfibril·ladors
rs és indefinida i” al principi del paràgraf, que queda redactat com
segueix:
“La cessió gratuïta de desfibril·ladors és indefinida i d’acord amb la clàusula tretzena
del conveni de cessió gratuïta de desfibril·ladors, signat entre Dipsalut i l’Ajuntament
de ____________ (nom del municipi), si els béns cedits no es destinen a les finalitats
establertes en aquest conveni, aquests revertiran automàticament de ple dret al
patrimoni de Dipsalut, el qual tindrà dret a rebre, si escau, el valor dels danys i
perjudicis
udicis causats i el del detriment experimentat pels béns.”

Vistos aquests antecedents, d’acord amb l’informe del cap de l’Àrea de Gestió
Administrativa i Econòmica, d’1 de març, i ateses les competències que l’article 10
dels Estatuts de Dipsalut li atribueix,
atribueix, el Consell Rector aprova, amb l’abstenció del
senyor Lluc Salellas i els vots favorables de la resta dels assistents, l’adopció del
següent
ACORD
Primer. Modificar el conveni marc de gestió de la xarxa de desfibril·ladors cedits de
manera gratuïta per Dipsalut als Ajuntaments de la demarcació de Girona, en
execució del programa Pm05, “Girona, territori cardioprotegit”, aprovat pel Consell
Rector en la sessió ordinària número 2015/12, que va tenir lloc el 3 de novembre de
2015, d’acord amb el text que
qu figura en l’annex d’aquest acord.
Segon. Exposar públicament aquest acord, per un termini de 30 dies, per mitjà de la
publicació del text del conveni al tauler d’anuncis e-Tauler
e Tauler de la seu electrònica de
Dipsalut i al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Tercer. Facultar la Presidència de Dipsalut per a la signatura dels convenis que es
signin amb els diferents Ajuntaments de la demarcació de Girona i de tots els
documents que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord, així com per a la
modificació
odificació d’elements no substancials dels diferents convenis.
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Annex
Conveni de gestió de la xarxa de desfibril·ladors
__________________________ (nom del municipi)

de

l’Ajuntament

de

Entitats que intervenen
D'una part, l'Organisme Autònom de Salut Pública
Pública de la Diputació de Girona (en endavant,
Dipsalut), representat pel seu president, senyor Josep M. Corominas i Barnadas, en virtut de
les facultats que li atorga l'acord del Consell Rector de 3 de novembre de 2015 i d'acord amb
la delegació efectuada per Resolució de la Presidència de la Diputació de Girona, de 15 de
juliol de 2015, i assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
I de l'altra, senyor/a ______________________ (nom de l’alcalde/ssa),
l’alcalde/ssa) alcalde/ssa de
l’Ajuntament de _______________ (nom del municipi),, en ús de les atribucions que li atorga
l’acord del Ple municipal, de __________________ (data),, assistit/da pel / per la secretari/a
municipal, senyor/a __________________________ (nom del / de la secretari/a).
secretari/a)
Manifesten
1. Dipsalut en el seu Catàleg de Serveis 2009-2010
2009 2010 inclou el programa de promoció de la
salut Pm05 “Programa Girona, territori cardioprotegit”.
2. El Pm05 preveu la implantació de desfibril·ladors automàtics fixos i mòbils arreu de la
demarcació de Girona
na per reduir el temps d’intervenció en cas de mort sobtada.
3. Dipsalut ha impulsat aquest programa atenent a les següents evidències: Les aturades
cardíaques extrahospitalàries són una de les primeres causes de mortalitat de la població, i
afecten igualmentt homes i dones. Un 30 % dels afectats per infart agut de miocardi mor
abans de ser atès en un hospital, i en el 85 % dels casos la fibril·lació ventricular és la
primera resposta que es dóna. Si s’efectua la desfibril·lació en el primer minut, es
recuperen
n el 90% de les aturades cardíaques per fibril·lació ventricular. Passats els deu
primers minuts, es redueixen dràsticament les possibilitats de supervivència.
4. Els desfibril·ladors externs automàtics cedits són classificats com aparells sanitaris i com a
tals obliguen al fabricant a complir estrictes normatives nacionals i internacionals que
garanteixen la màxima seguretat tant per l’usuari com el pacient que participen en el seu
ús. Aquestes normatives eximeixen l’Ajuntament i Dipsalut de qualsevol responsabilitat
respon
respecte un possible mal funcionament de l’aparell.
5. Dipsalut realitza juntament amb la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona un
estudi de recerca, d’una durada de deu anys, sobre l’impacte de la implementació del
programa Pm05 de Dipsalut:
Dipsalut: “Girona, territori cardioprotegit” i l’avaluació de la possible
millora de la supervivència de pacients amb aturada cardíaca després de l’accés de
personal no sanitari als aparells de desfibril·lació.
6. Dipsalut i l’Ajuntament de _______________ (nom del municipi) van signar en data
______________ el conveni de cessió de la xarxa de desfibril·ladors del municipi,
composta per ___ (nombre) desfibril·ladors fixos i ___ (nombre) desfibril·ladors mòbils.
Per tot l'exposat, formalitzen aquest conveni de gestió
gestió de béns amb subjecció als següents
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PACTES
Primer. L’objecte del conveni és establir els termes i condicions de la gestió de la xarxa de
desfibril·ladors de l’Ajuntament de _______________ (nom del municipi),
municipi) composta per ___
(nombre) desfibril·ladors
ors fixos i ___ (nombre) desfibril·ladors mòbils.
Els béns estan identificats com a desfibril·lador PowerHeart AED G3 (Model 9300-Automatic
9300
de Cardiac Science).
Pel que fa als desfibril·ladors fixos, es geolocalitzen en els emplaçaments següents:
•
•

(DEA ####,
###, adreça , número, equipament)
.....

Es pot consultar la georeferenciació dels desfibril·ladors fixos a la web del programa
www.gironaterritoricardioprotegit.cat així com a l’aplicació per a dispositius mòbils DEACAT.
www.gironaterritoricardioprotegit.cat,
Segon. L’Ajuntament de _______________ (nom del municipi) es compromet a mantenir els
desfibril·ladors mòbils en els vehicles dels serveis d’emergència de primera actuació (cotxes
de la policia local, cotxes de protecció civil, etc). Els desfibril·ladors fixos hauran de romandre
preferiblement dins del domini públic local i, si això no fos possible, en espais privats de
pública concurrència i accessibles a la població les 24 hores del dia.
D’acord amb Dipsalut, l’Ajuntament de _______________ (nom del municipi) podrà requerir
canvis d’ubicació dels desfibril·ladors fixos, atenent a criteris degudament justificats com ara
vandalisme o modificacions estructurals de l’equipament on es troba instal·lat. En aquest cas,
l’Ajuntament de _______________ (nom del municipi),, prèvia aprovació de Dipsalut, podrà
acordar una nova ubicació, sempre que no perjudiqui el mapa d’instal·lacions ja existents i es
garanteixi el compliment dels requeriments tècnics d’instal·lació. Per a realitzar la instal·lació
i
del desfibril·lador fix caldrà la intervenció de personal tècnic autoritzat. Totes les despeses que
es generin del canvi d’ubicació aniran a càrrec de l’Ajuntament. La modificació de la ubicació,
quan canviï la geolocalització o el nom del carrer
carrer on està localitzat, requerirà la tramitació i
signatura d’una addenda a aquest conveni.
Tercer. Dipsalut es compromet a realitzar el manteniment dels desfibril·ladors dins els
paràmetres següents:
•
•
•

•
•
•
•

Mà d’obra.
Desplaçament.
Revisió un cop l’any de tots
tots els desfibril·ladors per la neteja i constatació del
bon estat de tots els seus componentsEn
componentsEn cas d’incidència o averia tècnica,
substitució i/o reparació dels elements necessaris dins del període de 24 hores
posteriors a la incidència, per garantir el ple funcionament del desfibril·lador i
de tots els seus components.
En cas d’utilització del desfibril·lador, substitució dels elements necessaris per
garantir el ple funcionament del desfibril·lador..
Actualització del software dels desfibril·ladors, si així
així es requereix,per al
compliment de les normatives vigents en cada moment.
Efectuar el canvi dels elèctrodes i les bateries un mes abans de la seva data
de caducitat.
Incloure els desfibril·ladors fixos en el sistema d’informació Aivianet per
realitzar el
el control i la vigilància remota i així garantir que cabines i
desfibril·ladors estan operatius i en disposició a ser utilitzats.
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Quart. Dipsalut podrà realitzar inspeccions als desfibril·ladors fixos i mòbils cedits al municipi.
Si durant aquestes inspeccions
inspeccions es detecten desperfectes que no estan compresos dins del
servei de manteniment que presta Dipsalut, s’atorgarà a l’Ajuntament de _______________
(nom del municipi) 10 dies per reparar-los.
reparar los. Passat el termini de 10 dies, Dipsalut tornarà a
inspeccionar els béns i si els desperfectes no han estat reparats, podrà optar per la reversió
dels béns, regulada al pacte tretzè.
Dipsalut suggereix a l’Ajuntament de _______________ (nom del municipi) que per
rescabalar-se
se de possibles actes vandàlics, incorpori els béns cedits a la pòlissa
d’assegurança contra robatoris de què disposi. En aquest sentit, Dipsalut durant la vigència
d’aquest conveni i en la mesura que sigui possible intentarà reposar els desfibril·ladors
afectats a l’ajuntament de _______________ (nom del municipi) per donar el màxim de
cobertura i coherència al programa Pm05 de Dipsalut: “Girona, territori cardioprotegit”.
Aquesta segona cessió es tramitarà com addenda a aquest conveni.
Cinquè. Dipsalut es compromet a oferir formació bàsica i continuada en l’ús de desfibril·ladors
al personal designat per l’Ajuntament, especialment primers intervinents, segons requereixi la
normativa vigent.
Dipsalut, assumirà, si així es sol·licita, la defensa jurídica dels ciutadans i del personal de
l’Ajuntament
tament de _______________ (nom del municipi) que degut a l’ús benintencionat d’un
dels desfibril·ladors cedits pugui ésser demandat.
Sisè. Dipsalut està realitzant juntament amb la Facultat de Medicina de la Universitat de
Girona un estudi de recerca, sobre
sobre l’impacte de la implementació del programa Pm05 de
Dipsalut: “Girona, territori cardioprotegit” i l’avaluació de la possible millora de la supervivència
de pacients amb aturada cardíaca després de l’accés de personal no sanitari als aparells de
desfibril·lació.
Si fruit de l’esmentat estudi o d’altra evidència científica, o pel propi desenvolupament de la
tecnologia, es posa de relleu la necessitat d’adequar el projecte, Dipsalut i la Corporació Local
iniciarien els canvis necessaris per a dur-ho
dur
a terme.
Com a mesura de seguretat l’extracció del desfibril·lador de la cabina, activa una càmera
fotogràfica que capta la imatge de l’usuari.. Dipsalut ha instal·lat textos informatius sobre
captació de les imatges, responsabilitat del fitxer i exercici de drets
drets en compliment de l’article 5
de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
L’Ajuntament podrà accedir a les imatges de la càmera dels desfibril·ladors fixos mitjançant
petició de l’alcalde/ssa al correu electrònic
electrònic del servei tècnic que Dipsalut posa a disposició dels
ajuntaments.
L’Ajuntament de _______________ (nom del municipi) es compromet a comunicar a Dipsalut
qualsevol incidència que tingui lloc en el municipi relacionada amb els desfibril·ladors.
L’Ajuntament
juntament posarà a disposició de Dipsalut les dades que fossin necessàries a fi i efecte de
donar unitat i cohesió a l’estudi de recerca esmentat
Setè. L’Ajuntament de _______________ (nom del municipi),, com a propietari dels béns
enumerats a la clàusula primera d’aquest conveni, es compromet amb les obligacions
següents:
• Mantenir els desfibril·ladors fixos cedits en el domini públic local i en espais d’accés públic
on hi tindran accés tots els ciutadans durant les 24 hores del dia, 365 dies l’any.
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• No modificar
dificar la ubicació dels béns cedits sense l'autorització expressa de Dipsalut durant
el termini de vigència d’aquest conveni.
• Col·laborar i vetllar pel correcte funcionament i conservació dels desfibril·ladors, columnes
i cabines per tal de mantenir-ne
mantenir
l’estat òptim, el nivell màxim de seguretat, així com
conservar-ne
ne l’estètica i la funcionalitat.
• Comunicar al servei tècnic qualservol incidència mitjançant el telèfon
telèfon 902 221 229 o el
correu electrònic incidencia@gironaterritoricardioprotegit.cat.
incidencia@gironaterritoricardioprotegit.cat
• Inscriure el personal designat per l’Ajuntament als cursos de formació bàsica i continuada
en l’ús de desfibril·ladors organitzats per Dipsalut segons requereixi la normativa vigent.
• Vetllarr perquè la connexió a la xarxa elèctrica i a la xarxa de veu i dades estiguin
operatives amb l’objectiu de mantenir els nivells òptims de funcionament dels serveis
de vigilància i connexió als serveis de emergències dels desfibril·ladors fixos.
Mentre l’Ajuntament
’Ajuntament no tingui resolta la connectivitat de veu i dades de les cabines amb
els centres de control i d’emergències, Dipsalut proposarà solucions alternatives per tal
que es pugui prestar el servei durant la vigència d’aquest conveni
• Solucionar avariess que afectin qualsevol dels components (desfibril·laqdor, cabina o
columna) produïdes per l’ús inadequat, accions vandàliques, accidents diversos o
inclemències meteorològiques.
• Autoritzar, sense que calgui avís previ, la intervenció del Sevei Tècnic que realitza la
gestió i vigilància necessària per al manteniment dels desfibril·ladors fixos
• Prestació dels serveis de manteniment no identificats en la clàusula tercera.
• Facilitar els requeriments tècnics i materials necessaris (punt de llum, espais...) per
p al
desenvolupament d’actes de sensibilització, difusió i formació en l’ús de desfibril·ladors
que Dipsalut organitzi.
Vuitè. En tot acte de publicitat, informació o difusió en general de l’Ajuntament de
_______________ (nom del municipi) relatius a l’objecte
bjecte d’aquest conveni, es farà constar la
col·laboració de Dipsalut amb els anagrames corresponents, com a cedent dels béns.
Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest conveni hi serà
convidat un representant de Dipsalut.
Dipsalut. L’Ajuntament de _______________ (nom del municipi)
s’haurà de coordinar amb Dipsalut per a la realització de qualsevol acció de caràcter
protocol·lari.
Dipsalut proporcionarà material de divulgació (vídeos, tríptics, espais radiofònics, bànners
d'enllaçç al web de la iniciativa...) perquè es difonguin des dels canals de comunicació
municipals com poden ser el web corporatiu, publicacions editades per l'ajuntament o mitjans
de comunicació de titularitat pública.
Novè. La vigència d'aquest conveni és fins a 31 de desembre de 2019, sense perjudici que
perdurin les obligacions de cadascuna de les parts nascudes en aplicació de les previsions
d’aquest. Un cop finalitzat aquest termini, Dipsalut estudiarà i proposarà a l’Ajuntament, les
opcions més viables del manteniment i el subministrament dels recanvis dels desfibril·ladors i
els seus components.

Exp. 2016/989 – Secretaria – Acta CR – Pàg. 48

Desè. La cessió gratuïta de desfibril·ladors és indefinida i d’acord amb la clàusula tretzena del
conveni de cessió gratuïta de desfibril·ladors, signat entre Dipsalut
Dipsalut i l’Ajuntament de
_______________ (nom del municipi),
municipi) sii els béns cedits no es destinen a les finalitats
establertes en aquest conveni, aquests revertiran automàticament de ple dret al patrimoni de
Dipsalut, el qual tindrà dret a rebre, si escau, el valor dels danys i perjudicis causats i el del
detriment experimentat pels béns.
Onzè. L’incompliment manifest per qualsevol de les parts de les clàusules d’aquest conveni
implicarà la resolució anticipada del mateix, prèvia mediació entre les parts, i cada
c
institució
assumirà les despeses i perjudicis que generi a l’altre part. Així mateix, es produirà la reversió
dels béns cedits en els casos establerts en la clàusula onzena d’aquest conveni.
Dotzè. Aquest conveni té naturalesa administrativa. La jurisdicció
jurisdicció contenciosa administrativa
és la competent per resoldre les qüestions litigioses que puguin suscitar-se
suscitar se entres les parts en
el transcurs del present conveni.
I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat exemplar i a un sol
s
efecte en el llocs i dates indicats.
Girona, ____________

__________________, ____________

Per Dipsalut

Per l’Ajuntament de ______________

El president p.d.

L’alcalde/ssa

Josep M.Corominas i Barnadas

_______________________________

El secretari

El secretari/ària

Jordi Batllori i Nouvilas

_______________________________

9. 2016/943 – Proposta d’aprovació de la darrera versió del document de
seguretat en matèria de tractament de dades de caràcter personal (LE
2016/25)
El document respon a l’obligació establerta a l’article 88 del Reglament de la Llei de
protecció de dades de caràcter personal. En compliment d’aquest article,
article Dipsalut com
a responsable de fitxers de dades de caràcter personal ha elaborat aquest Document
de seguretat, on s’enumeren
’enumeren els 14 fitxers amb dades de caràcter personal que han
estat declarats a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per a la seva inscripció en
el Registre de fitxers.
És la cinquena versió d’aquest document, que és
és de compliment obligatori per a tot el
personal a qui Dipsalut atorgui la condició d’usuari dels fitxers de dades de caràcter
personal de la seva responsabilitat o dels sistemes d'informació que permeten
accedir-hi.
hi. Totes aquestes persones han de conèixer els criteris, procediments i
mesures
sures de seguretat adoptats per Dipsalut.
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Com a novetat en aquesta versió,
versió hi ha l’anàlisi que s’ha fet de l’impacte de la
sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en l’assumpte C-362/14,
C
pel
qual s’invalida la Decisió de la Comissió que declarava
dec
a que els Estats Units garantien
garant
un nivell de protecció adequat de les dades personals transferides (safe harbour).
harbour)
Finalitzen les intervencions.
El punt 1 de l’article 9 de la Llei Orgània 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter
er Personal (LOPD) estableix que “el responsable del fitxer i, si
s’escau, l’encarregat del tractament han d’adoptar les mesures de caràcter
tècnic i organitzatiu necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de
caràcter personal i n’evitin l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no
autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les
dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen
pr
de
l’acció humana o del medi físic o natural”.
El títol VIII del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de desenvolupament de la LOPD (RLOPD), estableix les mesures d’índole
tècnica i organitzava que els responsables
nsables dels tractaments o dels fitxers i els
encarregats de tractament han d’implantar per garantir la seguretat en els fitxers, els
centres de tractament, locals, equips, sistemes, programes i les persones que
intervinguin en el tractament de dades de caràcter
c
personal.
Entre aquestes mesures, es troba l’elaboració dels documents que recullin les
mesures d’índole tècnica i organitzativa conforme a la normativa de seguretat vigent,
que és de compliment obligat per al personal amb accés a les dades de caràcter
ca
personal. El RLOP estableix que es pot disposar d’un únic document que inclogui tots
els fitxers i tractaments amb dades personals dels quals una persona jurídica en sigui
responsable, un document per cada fitxer o tractament, o bé els que determini el
responsable atenent els criteris organitzatius que hagi establert. Qualsevol de les
opcions pot ser vàlida.
En aquest cas, Dipsalut va optar pel primer tipus, donant lloc a l’anomenat “Document
de Seguretat”, que respon a l’obligació establerta a l’article
l’article 88 del RLOP. Els fitxers
que s’hi enumeren i descriuen han estat declarats a l’Autoritat Catalana de Protecció
de Dades per a la seva inscripció en el Registre de Fitxers. El Document s’actualitza
regularment i s’hi fan constar els canvis rellevants en els sistemes d’informació o en
els drets i responsabilitats assignades. A més, el contingut del Document s’ha
d'adequar constantment a les disposicions vigents en matèria de tractament de dades
de caràcter personal.
La darrera revisió del Document ha posat
posat especial atenció en adaptar el contingut del
document, quan era necessari, al que es deriva de la sentència del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea en l’assumpte C-362/14,
C 362/14, pel qual s’invalida la Decisió de
la Comissió que declarava que els Estats Units garanteix un nivell de protecció
adequat de les dades personals transferides.
D’acord amb aquests antecedents, vista la proposta del cap de l’Àrea de Gestió
Administrativa i Econòmica, de data 23 de febrer de 2016, i ateses les competències
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que l’article
ticle 10 dels estatuts de Dipsalut li atribueix, ell Consell Rector aprova, per
unanimitat, l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar la versió 5 del Document de Seguretat de l’Organisme Autònom de
Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) per al tractament de dades de
caràcter personal, el text íntegre del qual figura en l’expedient administratiu
corresponent.
Segon. Facultar la Presidència delegada de Dipsalut per al desplegament d’aquest
acord i per a formalitzar la documentació que sigui necessària.
ne
10. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
No n’hi ha cap.
11. Torn obert de paraules
El senyor Salellas vol saber quines plagues urbanes estan incloses al programa Pt10
i, en concret, si hi està incorporat el control
con
de la població de gats.
El president contesta que les plagues incloses són aquelles que representen un perill
per a la salut pública i que, en el cas concret dels gats, no s’ha demostrat que tinguin
incidència en la transmissió de malalties i, per tant,
tant, no es tracta d’una plaga, sinó d’un
tema de medi ambient.
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
ori i Nouvilas
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