Secretaria (10)
JBN/tf
Exp. 2016/933

Acta de la reunió del Consell Rector de Dipsalut del 16 de febrer de 2016 (LE
2016/23). A0101. Girona. Membres del Consell Rector.

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

2016/02
Extraordinària
16 de febrer de 2016
De les 13:45 a les 16:00 hores
Saló de Comissions de la Diputació de Girona

Hi assisteixen:


President p.d.:
Josep Maria Corominas i Barnadas



Vicepresident segon:
Josep M. Rufí i Pagès



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



Gerent:
Jordi Brunet i Badosa



Secretari:
Jordi Batllori i Nouvilas



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



Tresorera:
M. Teresa Villar i Roda

També hi assisteix, convidada per la Presidència, la senyora Àfrica Masó i Sumsi.
Han excusat la seva absència el vicepresident primer, senyor Fermí Santamaria i
Molero, i la vocal senyora Marta Felip i Torres.
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Ordre del dia
1. Informació de la Presidència

Desenvolupament de la sessió
1. 1. Informació de la Presidència
La reunió s’inicia amb una pregunta de la vocal senyora Cantenys, on demana els
motius d'excloure com a objecte subvencionable la part proporcional de les nòmines
dels treballadors municipals que es dediquen al control de plagues urbanes però en
canvi sí que es subvenciona la contractació d’empreses externes que realitzen el
mateix servei.
El gerent informa que al programa actual es prioritza destinar els recursos disponibles
cap la formació, adquisició dels productes químics, execució d’actuacions, etc., de tal
manera que les nòmines dels funcionaris corren a càrrec de l’ajuntament.
El president es compromet a tornar a debatre els conceptes subvencionables de cares
a la propera convocatòria.
Es continua amb el recordatori que fa el president sobre la confidencialitat dels
continguts debatuts al Consell Rector, ja que en l’anterior reunió es va fer esment de
la situació de l’empresa Cardiac Science i la seva relació amb l’Organisme, i aquesta
informació va acabar sortint publicada als mitjans de comunicació de manera errònia.
El president informa que l’actual cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica,
que acumula les tasques de gerent de Dipsalut, senyor Jordi Brunet i Badosa, deixarà
el seu càrrec per a incorporar-se a la plantilla de la Diputació de Girona ocupant la
plaça de cap de Contractació, mitjançant comissió de serveis. Continua explicant que,
a causa d’aquest canvi, quedaran vacants les places de gerent i cap de l’Àrea de
Gestió Administrativa i Econòmica; a més, la interventora delegada de Dipsalut,
senyora Maria del Mar Domènech i Sistané, també deixarà el seu càrrec i, per tant,
seria convenient reemplaçar de manera urgent el cap d’àrea mitjançant una comissió
de serveis, i convocar la plaça de gerent amb caràcter obert.
Continua la seva intervenció informant que s’ha arribat a un principi d’acord per
modificar la relació de llocs de treball de Dipsalut, incorporant els canvis comentats en
anteriors reunions.
Per acabar, informa que en el seu dia es va encarregar a una empresa externa un
informe per assessorar sobre l’ambient laboral de l’Organisme, detectar els possibles
conflictes i proposar mesures correctives. Per la pròpia naturalesa de l’informe,
s’identificaven mitjançant inicials treballadors de l’Organisme, i això va motivar una
queixa d’alguns treballadors i caps d’àrea, però vol puntualitzar que en cap cas va ser
un informe públic i que, si es donés el cas, s’anonimitzaria completament.
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La vocal senyora Cantenys felicita el senyor Brunet pel nou càrrec i demana
informació més concreta de com s’efectuaran les provisions de les places
esmentades.
El president contesta que el lloc de cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i
Econòmica serà provisionat a través d’una comissió de serveis, procediment de
caràcter temporal i la plaça de gerent serà objecte de convocatòria conjunta amb la
resta de Gerències de la Diputació de Girona i els seus organismes autònoms i
vinculats.
La senyora Cantenys pregunta si s’ha plantejat la possibilitat de cobrir la plaça amb
personal del propi organisme.
El president respon que s’ha plantejat però que finalment no s’ha concretat.
El senyor Salellas es mostra crític i en desacord amb la manera com s’efectuarà la
provisió de cap d’àrea i la considera errònia i poc transparent.
El president ho justifica explicant que és la manera més ràpida de cobrir una vacant
de caràcter temporal.
El senyor Salellas no hi està d’acord i considera que la plaça hauria de ser objecte de
convocatòria pública, com en el cas de la plaça de gerent.
El secretari explica les greus dificultats que està patint Diputació de Girona i diversos
organisme autònoms per cobrir places de tècnics d’administració general, caps
d’àrees, gerents, etc.
El president afegeix que amb la marxa del gerent, el cap de l’Àrea de Gestió
Administrativa i Econòmica, la interventora i la tècnica de contractació, el normal
funcionament de l’organisme pot ser molt complicat.
S’inicia un intercanvi d’opinions sobre la millor manera de fer les substitucions amb
caràcter urgent, des del punt de vista legal i tenint en compte totes les circumstàncies
abans esmentades.

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

El secretari

Josep M. Corominas i Barnadas

Jordi Batllori i Nouvilas
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