Secretaria
DA/tf
10_2017_0949_A0101

Acta de la reunió ordinària del Consell Rector de Dipsalut del 4 d’abril de 2017.
Girona. Membres del Consell Rector.
Núm. sessió:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

2017/05
5
Ordinària
rdinària
4 d’abril
’abril de 2017
De les 13:05
1
a les 13:40 hores
Saló de Comissions de la Diputació de Girona

Hi assisteixen:
•

President p.d.:
Josep Maria Corominas i Barnadas

•

Vicepresident segon:
segon
Lluís Sais i Puigdemont

•

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

•

Gerent:
Sílvia Oliveras i Casadellà

•

Secretari:
Jordi Batllori i Nouvilas

•

Viceinterventor:
nterventor:
Ernest Ruiz i Garcia

•

Tresorera:
M. Teresa Villar i Roda

També hi assisteix, convidat per la Presidència,
Presidència el senyor David Álvarez i Carreño,
cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut.
Excusen la seva absència el vicepresident primer, senyor Fermí Santamaria i Molero,
i la vocal senyora
ra Marta Felip i Torres.
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Ordre del dia
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2017/04, del dia
7 de març de 2017, ordinària
2. Informació de la Presidència
3. Informació de la Gerència
4. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència
Presidèn
5. Exp. 8_2017_808_F0104 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació
Diputa
de Girona de
l’aprovació dell crèdit extraordinari 3CE 1/2017
6. Exp. 8_2017 _809_F0104 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de Girona
de l’aprovació del suplement de crèdit 3SC 1/2017
1/
7. Exp. 4_2017_767_X0101 – Proposta d’aprovació de les bases específiques
reguladores del finançament de projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió
social i per a l’atenció social
8. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
convocatòria
9. Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2017/04, del
dia 7 de març de 2017, ordinària
S’aprova,, per unanimitat, l’esborrany
l
de l’acte de la sessió ordinària anterior, número
2017/04, del dia 7 de març de 2017, que ha estat lliurat prèviament als assistents.
2. Informació de la Presidència
El president anuncia
a que s’està treballant, en col·laboració
col· laboració amb l’Agència de Salut
Pública de la Generalitat de Catalunya i els Ajuntaments
ents de la demarcació, en la
redacció d’un Pla Local de Salut que inclourà una prova pilot als municipis d’Arbúcies,
Torroella de Montgrí i Sant Feliu de Guíxols. Seguidament, informa sobre l’assistència
a la celebració del desè aniversari de l’Associació de Pallassos Xaropclown, entitat
que realitza una gran tasca i amb la qual Dipsalut col·labora
col labora des del seu inici,
inici i sobre
la roda de premsa que s’efectuarà durant el mes d’abril per valorar i donar a conèixer
el programa Salut i Crisi. També comunica que hii ha prevista una reunió amb la
direcció de l’Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta, per tal
d’ampliar la col·laboració
laboració en investigacions i projectes en l’àmbit de salut. Per
finalitzar, vol donar resposta a les peticions que va formular
formular el vocal senyor Lluc
Salellas per escrit, concretament:
- Petició d’informació sobre el programa de Parcs Urbans de Salut i del programa
Girona, territori cardioprotegit:
cardioprotegit El president respon que són dos dels programes
inicials de Dipsalut, que la inversió
inversió ja ha finalitzat i que actualment l’Organisme
l’
es fa
càrrec del manteniment i de la formació associada.
- Petició referent a l’acollida de refugiats:
refugiats El president manifesta la predisposició de
Dipsalut per donar suport a tots els Ajuntaments de la demarcació
marcació interessats en
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aquesta actuació, però l’ens resta a l’espera de la decisió que prendrà el Govern de la
Generalitat, ja que es vol fer una actuació coordinada.
- Petició d’informació referent a diverses subvencions excloses de concurrència:
concurrència
Comunica que se li han
n traslladat els expedients sol·licitats.
sol·
3. Informació de la Gerència
La gerent informa sobre el canvi d’aplicacions informàtiques de l’ens per tal d’adaptard’adaptar
se al programari de Diputació de Girona, ja que es vol millorar la interoperabilitat
interoperabilita entre
organismes. Pel que fa a recursos humans, informa que els representants sindicals
de Dipsalut li han comunicat, verbalment, la petició
petició d’adhesió al conveni col·lectiu
col·
del
personal laboral de Diputació de Girona.
El president vol puntualitzar que aquesta decisió no solucionarà el problema
d’interinitat de gran part dels treballadors ni les reclamacions dels tècnics A2 i que
l’adhesió comportarà canvis, positius i negatius, en les retribucions, drets, condicions
laborals, etc.
La gerent informa que
e l’actual contracte de teleassistència, provinent d’Acció
d’
Social,
finalitza el pròxim 16 d’abril i que per tal de donar continuïtat al servei es signarà una
addenda, ja que l’expedient d’adjudicació definitiva del nou contracte encara està en
fase administrativa.
Seguidament, continua
ontinua amb l’exposició de l’estratègia de difusió de Dipsalut que
inclou el disseny d’una nova pàgina web corporativa, millorar l’ús de les xarxes socials
i incrementarr la presència al carrer instal·lant
instal· lant estands divulgatius en fires
fire locals.
El vocal senyor Lluc Salellas demana concreció pel que fa als estands divulgatius.
La gerent respon que la finalitat és donar a conèixer a la població les actuacions que
porta a terme l’Organisme
rganisme en l’àmbit de la salut i que els estands difonguin
difongu continguts
divulgatius sobre els programes i seveis de Dipsalut;
Dipsalut exposa
xposa que aquest any es
dedicaran a l’aigua, i per tant, els estands informaran sobre les actuacions que l’ens
porta a terme en aquest àmbit,
àmbit com són el control del risc de contagi de legionel·losi,
leg
salubritat de les piscines públiques, potabilitat de l’aigua de consum humà, etc.
Per finalitzar, la gerent comunica que properament posarà a disposició dels membres
del Consell Rector
ector de la CUP, ERC i PSC la informació requerida en l’anterior reunió,
a més d’un infome de la situació laboral de Dipsalut.
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4. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència
Núm.

Data
d'aprovació

Unitat de
treball

70

02/02/2017

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries per a finançar actuacions de seguretat,
Subvencions 2016_1167 vigilància, salvament i socorrisme a les platges, programa de suport econòmic Pt08, i minorar-la
minorar de 20.347,67 € a 18.654,44 €
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

71

02/02/2017

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Palafrugell per a finançar actuacions de seguretat, vigilància,
vigilància
Subvencions 2016_1248 salvament i socorrisme a les platges, programa de sup
suport econòmic Pt08, i minorar-la
la de 14.041,64 € a 13.860,64 € d’acord amb
l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona

72

02/02/2017

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Colera per a finançar actuacions de seguretat, vigilància, salvament
Subvencions 2016_1250 i socorrisme a les platges, programa de suport econòmic Pt08, i minorar
minorar-la
la de 2.314,14 € a 1.958,12 €, d’acord amb l’article 30 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona

73

02/02/2017

Desestimar la sol·licitud de pròrroga per a l’execució de les actuacions previstes en la subvenció concedida per a reformes
estructurals a la instal·lació ACS dels vestidors del Camp de Fútbol Nou de Banyoles a l’Ajuntament
l’Ajuntam
de Banyoles atès que no està
Subvencions 2016_2384 prevista aquesta possibilitat ni a la normativa reguladora de subvencions públiques, ni en les bases reguladores específiques per
al finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut per l’any 2016, publicades al
BOP de Girona núm. 237 de 10 de desembre de 2015.

74

02/02/2017

Contractar l’empresa Comunicació Integral NEORG SL per a realitzar el servei de maquetació, correcció i impressió de la guia
Contractació 2016_2416 d’entrenament
nament d’Habilitats per a la Vida als Parcs Urbans de Salut, fins al desembre del 2017, per 4.809,00 €, més 1.009,89 € en
concepte d’IVA, que totalitzen 5.818,89 €, d'acord amb el pressupost de 18 de gener de 2017.
2017

75

06/02/2017

Comunicar
unicar a l’l’empresa DIVERSPORT SPORT MANAGEMENT SL que en data 11 de gener de 2017 mitjançant Decret
D
de
Presidència de Dipsalut es va aprovar l’acceptació de la substitució de la modalitat de constitució de la garantia dipositada
Contractació 2016_0946 mitjançant aval bancari, pe
perr l’empresa DIVERSPORT SPORT MANAGEMENT SL adjudicatària del contracte del servei de
dinamització dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes d’Itineraris Saludables de l’Alt Empordà, així com el retorn de la garantia
garan
dipositada el 26 d’octubre de 2016 per l’e
l’empresa
mpresa mitjançant ingrés en efectiu, número d’operació comptable 320160001042.

76

06/02/2017

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Pals per a finançar actuacions de seguretat, vigilància, salvament
salva
i
Subvencions 2016_1180 socorrisme
me a les platges, programa de suport econòmic Pt08, i minorar
minorar-la
la de 9.558,20 € a 9.526,85 €, d’acord amb l’article 30 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

77

06/02/2017

Modificar l’import de la subvenció cconcedida
oncedida a l’Ajuntament de Cadaqués per a finançar actuacions de seguretat, vigilància,
Subvencions 2016_1258 salvament i socorrisme a les platges, programa de suport econòmic Pt08, i minorar-la
minorar de 4.000,00 € a 3.535,99 €, d’acord amb
l’article 30 de l’Ordenança general de subv
subvencions de la Diputació de Girona.

Expedient Resum
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Núm.

Data
d'aprovació

78

06/02/2017

79

07/02/2017

80

08/02/2017

81

13/02/2017

82

13/02/2017

83

13/02/2017

84

13/02/2017

85
86
87

14/02/2017
14/02/2017
14/02/2017

88

16/02/2017

89

16/02/2017

90

16/02/2017

91

16/02/2017

92

20/02/2017

Unitat de
treball

Expedient Resum

Adjudicar el contracte de serveis per a gestió integral del manteniment i la vigilància dels desfibril.ladors del programa “Girona,
“Gi
Contractació 2016_2407 territori cardioprotegit” (pm05) a BESTWIND SOLUTIONS SL per 424.152,40 € més 89.072,00€ en concepte d’IVA, fent un total
de 513.224,40 € ,d’acord amb els preus unitaris oferts per l’empresa i amb un termini de quatre anys
Intervenció 2017_0212 Proposar la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 de Dipsalut
Dipsalut.
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Beuda pe
per all finançament de l’assessorament i suport tècnic a les
Subvencions 2016_2274 polítiquess municipals de protecció de la salut, i minorar
minorar-la de 6.609,52 € a 6.609,09 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Girona.
Aprovar la liquidació del contracte de serveis p
per
er al desenvolupament dels programes Pt03 i Pt04 d'aigua de consum humà i retorn
Contractació 2011_0877
de garantia definitiva a Proveïments d'Aigua SA
Aprovar la liquidació del contracte de serveis de gestió integral del programa Sigues tu i retorn de garantia definitiva a la Fundació
Contractació 2014_0177
Catalana de l'Esplai
Aprovar la liquidació del contracte de serveis de gestió integral dels tallers demostratius del "Girona, territori cardioprotegit"
cardioprot
i retorn
Contractació 2014_0806
de la garan
garantia definitiva a la Universitat de Girona
Aprovar la liquidació del contracte mixt de subministrament i del servei de correcció d'incidències de la connectivitat de les
le cabines
Contractació 2015_0833
dels desfibril·ladors i de retorn de gara
garantia definitiva a Bestwind Solutions SL
Tresoreria 2017_0772 Aprovar la devolució d'ingressos indeguts corresponents a l'Ajuntament del Port de la Selva per un import de 48,00 €
Tresoreria 2017_0773 Aprovar la compensació de deutes i crèdits recíprocs entre Dipsalut i l'Ajuntament de Cabanes
Tresoreria 2017_0773 Aprovar la compensació de deutes i crèdits recíprocs entre Dipsalut i l'Ajuntament de Pontós
Po
Aprovar l’expedient de contractació del servei de dinamització dels Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables de la
demarcació de Girona en els termes de l’article 109.1 del TRLCSP i en compliment d’allò ordenat
o
a l’article 22 del mateix cos
Contractació 2016_2454 legal, i declarar
eclarar que la forma d’adjudicació escollida per a seleccionar el contractista és el procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada, de conformitat amb els articles 16, 138.2 i 157 a 161 del TRLCSP i, la determinació dels criteris de valoració de les
ofertes són els previstos en el plec de clàusules administratives particulars, a l’empara de l’establert a l’article 150 del TRLCSP.
Secretaria 2017_0314 Acceptar l’adhesió de l’Ajuntament de Me
Medinyà
dinyà al Catàleg de Serveis de Dipsalut, amb tots els drets i obligacions que se’n deriven
Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 2IR 1/2017, d’incorporació de romanents de crèdit del pressupost de l’exercici 2016,
2
per un import total d'1.771.348,70 €, que es finançarà
à amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals. Els romanents
romanen
Intervenció 2017_0323
de crèdit s’incorporaran a l’estat de despeses del pressupost d’enguany, segons el detall figurant a la llista que s’adjunta a
l’expedient, amb el qual conforma un conjunt unitari
Convalidar la despesa d’import 3.998,16 € (exempt d’IVA) corresponent a l’assegurança col·lectiva de vida i accidents del personal
per
Règim intern 2017_0524 de Dipsalut per al 2017, d’acord amb la factura número 10000527906, de 23 de gener de 2017, de Ferrer & Ojeda Asociados –
Correduría de Seguros S.L.
Modificar l’import de la subvenció per a l control i gestió derivats de la presència de simúlids a les comarques gironines a la
Subvencions 2016_1070 Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de Servei de Control de Mosquit Tigre de la Badia de Roses i Baix Ter a les comarques
del Gironés i minorar
minorar-la de 83.594,22 € a 80.428,11 €, d’acord amb l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
Diputació
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Núm.

Data
d'aprovació

Unitat de
treball

Expedient Resum

93

20/02/2017

Contractació 2017_0378

94

21/02/2017

Subvencions 2016_2427

95

21/02/2017

Contractació 2016_2451

96

24/02/2017

Contractació 2016/2407

97

24/02/2017

Subvencions 2016_1255

98

24/02/2017

Règim intern 2017_0123

99

24/02/2017

Règim intern 2017_0134

100

24/02/2017

Promoció de
2017_0288
la Salut

101

24/02/2017

Règim intern 2017_0379

102

24/02/2017

Règim intern 2017_0446

103

24/02/2017

Règim intern 2017_0480

104

24/02/2017

Règim intern 2017_0483

105

24/02/2017

Contractació 2017_0705

106

24/02/2017

Règim intern 2017_0706

Adherir-se
se a la contractació del subministrament de material fungib
fungible
le d’oficina de la Diputació de Girona i dels seus organismes
autònoms que tramitarà la Diputació de Girona mitjançant procediment de contractació pública,
pública i autoritzar la despesa plurianual
de 14.520 €, derivada d’aquesta contractació, amb càrrec a l’aplicació
cació pressupostària 2/3110/22000 Material ordinari no
inventariable.
Concedir a l’Ajuntament de Figueres una subvenció exclosa de concurrència pública per al finançament del Programa Protego
(Habilitats parentals)
parentals).
Contractar Universitat de Girona servei de formació per a cursos en Suport Vital Bàsic i Desfibril•lació Externa Automàtica DEA
D
(196 hores) 17.934,00 €, pressupost núm 2016/713.
Modificar de conformitat amb l’article 1
109.2,
09.2, de la Llei 39/2015, d’1 octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques el quadre de preus unitaris oferts pels licitadors de la resolució de 6 de febrer de 2017.
2017
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament del Port de la Selva per a finançar les actuacions de seguretat,
vigilància, salvament i socorrisme a les platges, programa de suport econòmic Pt08, i minorar-la
minorar
d’un import de 8.002,34 € a
7.210,83 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
Aprovar la liquidació de la senyora Lourdes Garcia i Puig que ha estat prestant serveis com a auxiliar administrativa
admin
de l’Àrea de
Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut, sota la modalitat d’interinatge, per finalització voluntària del contracte
Aprovar la liquidació del senyor A
ANS que ha estat prestant
tant serveis com a agent de salut pública municipal de l’Àrea de Protecció
de la Salut de Dipsalut en substitució de la senyora C
CEC per finalització del contracte motivada per la reincorporació de la senyora
Esparraguera al seu lloc de treball
Modificar, de conformitat amb l’article 109.2, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, el punt quatre de l’annex 1 (4. Conceptes subv
subvencionables)
encionables) de l’acord de l’aprovació de les bases
específiques reguladores de subvencions adreçades a les administracions locals i entitats sense ànim de lucre per al finançament
finançam
de les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals
locals,, centres municipals de formació d’adults i centres
docents d’educació especial ubicats a la demarcació de Girona de 7 de febrer de 2017
Atorgar al senyor A
ANS la quantitat de 92,67 € en concepte de complement de productivitat corresponent a 2017
Autoritzar la gratificació per serveis extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual de l’empleada MVG
M
per un import de
305,28 €, corre
corresponent
sponent a 16 hores en horari diürn (grup A2), durant el quart trimestre de 2016.
Autoritzar la gratificació per serveis extraordinaris prestats el 28 de gener de 2017, fora de la jornada laboral habitual de
l’empleada ALR per un import de 119,45 €, corresponent a 5 hores en dia no laborable (subgrup A2)
Autoritzar la gratificació per serveis extraordinaris prestats el 28 de gener de 2017, fora de la jornada laboral habitual de l’empleat
ÀMM per un import de 119,45 €, corresponent a 5 hores en dia no laborable (subgrup A2).
Lliurar temporalment 98 desfibril·ladors a la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra
d’Esqu
de la Regió Policial de Girona fins a la
signatura del nou conveni col·laboració que regula la cessió de desfibril·ladors i que s’haurà de formalitzar com a màxim durant
dur
el
mes d’abril de 2017
2017.
Aprovar el complem
complement de productivitat corresponent a l’any 2017 de la senyora LGP per import de 101,71 €.
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Núm.

Data
d'aprovació

107

24/02/2017

108

24/02/2017

Unitat de
treball

Expedient Resum

Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris pr
prestats
estats el 3 de febrer de 2017, fora de la jornada laboral habitual de l’empleat
AFG per un import de 57,24 €, corresponent a 3 hores en dia laborable (subgrup A2).
Decret d'esmena d'error materia
material,
l, de fet o aritmètic en resolució d'ajudicació del contracte de serveis per la gestió integral del
Contractació 2016_2407
manteniment i vigilància dels desfibril·ladors del programa "Girona, territori cardioprotegit".

Règim intern 2017_0708
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El vocal senyor Lluc Salellas demana informació del Decret
ret número 81 “Aprovar
“
la
liquidació del contracte de serveis per al desenvolupament dels programes Pt03 i
Pt04 d'aigua de consum humà i retorn de garantia definitiva a Proveïments d'Aigua
SA”.
El cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica respon que forma part de la
tramitació ordinària d’una licitació, ja que abans de tancar l’expedient s’ha de retornar,
si s’escau, la garantia dipositada, comprovar que no quedin pagaments pendents, etc.
El vocal senyor Lluc Salellas demana l’import del decret número
número 88 “Aprovar
l’expedient de contractació del servei de dinamització dels Parcs Urbans i les Xarxes
d’Itineraris Saludables de la demarcació de Girona en els termes de l’article 109.1 del
TRLCSP i en compliment d’allò ordenat a l’article 22 del mateix cos legal, i declarar
que la forma d’adjudicació escollida per a seleccionar el contractista és el
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, de conformitat amb els articles
16, 138.2 i 157 a 161 del TRLCSP i, la determinació dels criteris de valoració
val
de les
ofertes són els previstos en el plec de clàusules administratives particulars, a l’empara
de l’establert a l’article 150 del TRLCSP”.
El cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica respon que li farà arribar el
Decret.
El vocal senyorr Lluc Salellas qüestiona l’import del decret número 95, “Contractar la
Universitat de Girona pel servei de formació per a cursos en Suport Vital Bàsic i
Desfibril·lació
ació Externa Automàtica DEA (196 hores) 17.934,00 €, pressupost núm
2016/713”.
El presidentt respon que és un contracte de formació amb la UdG i sota la supervisió
d’un referent en la matèria com és el Dr. Ramon Brugada i Terradellas.
5. Exp. 8_2017_808_F0104 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de
Girona de l’aprovació del crèdit extraordinari
extraord
3CE 1/2017
El President per delegació de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació
de Girona (Dipsalut), mitjançant Decret de 29 de març de 2017, ha ordenat la incoació
de l’expedient de crèdit extraordinari número 3CE 1/2017, ja que determinades
dete
despeses no poden demorar-se
demorar se fins a l’exercici següent i no existeix el crèdit per
atendre-les
les (article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals).
D’acord amb
mb la base d’execució 8a del pressupost de despeses de la Diputació de
Girona per a l’exercici 2017, el crèdit extraordinari és aquella modificació del
pressupost de despeses mitjançant la qual s’assigna crèdit a la realització d’una
despesa específica i determinada
eterminada que no es pot demorar fins a l’exercici següent i per
la qual no existeix crèdit.
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D’entre els recursos citats a l’article 36 del Reial decret 500/1990, els crèdits
extraordinaris es finançaran amb romanent líquid de tresoreria per a despeses
generals.
Vist l’informe d’Intervenció, i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de
Dipsalut li atribueix, ell Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD
Primer. Proposar al Ple de la Diputació de Girona l’aprovació inicial de l’expedient de
crèdit extraordinari 3CE 1/2017 del pressupost de despeses de Dipsalut, finançat amb
romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, el detall del qual és el següent:
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Aplicació
Org. Prog.

Descripció

Import

Econ.

1

3110

40000

300.000,00 €

76201

A la Diputació de Girona
Inversions en equipaments de caràcter social per a
ajuntaments

4

3110

4

3110

78001

Inversions en equipaments de caràcter social per a ONL

100.000,00 €

150.000,00 €
TOTAL 550.000,00 €

FINANÇAMENT AMB ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA
TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
Aplicació

Descripció

Import

Econòmica
87000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

550.000,00 €
TOTAL

550.000,00 €

Segon. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
diess hàbils, mitjançant un edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província.
Tercer. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord esdevindrà ferm. En cas
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització
finalitzaci del
període d’exposició pública, per resoldre les al·legacions.
Quart. Publicar el pressupost modificat, resumit per capítols, al BOP i al tauler d'anuncis,
quan l’expedient esdevingui definitiu.
definitiu
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6. Exp. 8_2017_809_F0104 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de
Girona de l’aprovació del suplement de crèdit 3SC 1/2017
El president detalla els motius pels quals es proposa aquest crèdit extraordinari:
extraordinari la
creació d’un programa de formació per
pe als
ls tècnics d’acció social municipals i
l’aportació al programa
ama de pobresa energètica i accés a la vivenda gestionat per
Diputació de Girona.
El vocal senyor Lluc Salellas manifesta la seva intenció d’abstenir-se
d’abstenir
en aquesta
votació i comenta que quan es va decidir el traspàs de competències del departament
d’Acció Social
ocial va plantejar dubtes sobre la seva idoneïtat i creu que transcorregut un
any, els fets corroboren la seva opinió.
El president accepta la crítica i sense voler entrar en detalls molt concrets de gestió,
creu que hi han hagut condicionants que ha complicat
complicat aquest traspàs de
competències.
El vocal senyor Lluc Salellas respon que aquests condicionants, en alguns casos, ja
eren coneguts amb anterioritat i es no es van solucionar adequadament.
Finalitzen les intervencions.
El President per delegació de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació
de Girona (Dipsalut), mitjançant Decret de 29 de març de 2017, ha ordenat la incoació
de l’expedient de suplement de crèdit número 3SC 1/2017, ja que determinades
despeses no poden demorar-se
demorar
fins a l’exercici
’exercici següent i no existeix el crèdit suficient
per atendre-les
les (article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals).
D’acord amb la base d’execució 8a del pressupost
pressupost de despeses de la Diputació de
Girona per a l’exercici 2017, el suplement de crèdit és aquella modificació del
pressupost de despeses mitjançant la qual s’assigna crèdit a la realització d’una
despesa específica i determinada que no es pot demorar fins a l’exercici següent i per
la qual el crèdit previst és insuficient i no pot ser objecte d’ampliació.
D’entre els recursos citats a l’article 36 del Reial decret 500/1990, el suplement de
crèdit es finançaran amb romanent líquid de tresoreria per a despeses
despe
generals i amb
baixa de crèdits del pressupost.
Vist l'informe d'Intervenció i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de
Dipsalut li atribueix, ell Consell Rector aprova, amb l’abstenció del vocal senyor Lluc
Salellas i el vot favorable de la resta d’assistents, l’adopció del següent
ACORD
Primer. Proposar al Ple de la Diputació de Girona l’aprovació inicial de l’expedient de
suplement de crèdit 3SC 1/2017 del pressupost de despeses de Dipsalut, finançat amb
romanent líquid de tresoreria
tresoreria per a despeses generals, i el detall del qual és el
següent:
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SUPLEMENT DE CRÈDIT
Aplicació

Descripció

Import

Org.

Prog.

Econom.

1

3110

45390

A la Universitat de Girona – Càtedra de Promoció de la
Salut

50.000,00 €

1

3110

48908

Altres ajuts ONL Govern

50.000,00 €

4

3110

22706

Serveis tècnics i assistència municipal Promoció

100.000,00 €
TOTAL

200.000,00 €

FINANÇAMENT AMB BAIXA DE CRÈDIT
Aplicació

Descripció

Org.

Prog.

Econ.

1

3110

45391

Import

A la Universitat de Girona – Observatori de Salut

50.000,00 €
TOTAL

50.000,00 €

FINANÇAMENT AMB ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
Aplicació

Descripció

Import

Econòmica
87000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

150.000,00 €
TOTAL

150.000,00 €

Segon. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant un edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província.
Tercer. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord esdevindrà ferm. En cas
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del
període d’exposició pública, per resoldre les al·legacions.
Quart. Publicar el pressupost modificat, resumit per capítols, al BOP i al tauler
d'anuncis, quan l’expedient esdevingui definitiu.
definitiu

7. Exp. 4_2017_767_X0101 – Proposta d’aprovació de les bases específiques
reguladores del finançament de projectes que lluiten contra la pobresa i
l’exclusió social i per a l’atenció social
Dipsalut, a través de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida
impulsa i desenvolupa estratègies i dispositius que permetin incidir en entorns
saludables, en els estils de vida, en polítiques promotores de la salut, en la participació
social i iniciatives que lluiten
llui
contra la pobresa i l’exclusió social.
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Dipsalut parteix d’una visió positiva de la salut centrada en les capacitats de les
persones i de les societats per utilitzar recursos per a generar salut, permetent-los
permetent
avançar cap a un estat òptim de benestar.
Per fer-ho,
ho, desplega programes orientats a donar eines (coneixements, habilitats i
actituds) a les persones per entendre, gestionar i donar sentit a la vida, enfortint les
habilitats per a la vida i les capacitats dels individus per incrementar el control
contr que
tenen sobre la seva salut així com els factors (determinants) que la influeixen
(ambientals, socials i econòmics).
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió extraordinària, de 21 de febrer de 2017, va
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions 2017.
2017. En el capítol IV, article 10, preveu per
l’eix estratègic en acció social tramitar unes bases reguladores de subvencions per a
projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social i per a l’atenció social.
D’aquestes bases se’n deriven les línies de subvenció per a projectes que lluiten
contra la pobresa i l’exclusió social destinades a ajuntaments i a entitats sense ànim
de lucre i la línia per a projectes d’atenció social destinades a consells comarcals.
Vist l’ informe proposta de 30 de març de
de 2017 del cap de l’Àrea de Polítiques de
Promoció de la Salut i Qualitat de Vida i del cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i
Econòmica en què proposen l’actualització i aprovació de les bases reguladores
específiques atesos els canvis que s’han d’efectuar
d’efectuar en relació a la nova normativa
administrativa i la revisió d’alguns dels punts.
Atès l’article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i
l’article 12.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona que
estableixen
bleixen quin és el contingut mínim que han de tenir les bases reguladores.
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 pel finançament de projectes
que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social i per a l’atenció social,
social segons el text
que figura a l’annex 1 d’aquest acord.
Segon. Sotmetre a informació pública
pública les bases específiques esmentades, pel
termini del vint dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en 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
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.
Tercer. Facultar el president de Dipsalut per la resolució, gestió i execució
d’aquests acords i, en especial, per ordenar la publicació íntegra de les bases
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específiques i per a la modificació dels models normalitzats de sol·licitud i compte
justificatiu.
Quart Derogar les bases específiques reguladores de subvencions als consells
comarcals i consorcis
sorcis de benestar social de la demarcació de Girona per a la
realització de projectes d’atenció social publicades en el BOP de Girona número
176, de 14 de setembre de 2016, i aprovades en la sessió ordinària del Consell
Rector 2016/09 del 6 de setembre de
de 2016, un cop s’hagi justificat tota la despesa
subvencionada i tancat l’expedient
Cinquè Derogar les bases reguladores específiques del suport econòmic a entitats
sense ànim de lucre per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social
a la demarcació de Girona publicades al BOP de Girona número 69, de 12 d’abril
de 2016, aprovades en la sessió ordinària del Consell Rector 2016/04 de 5 d’abril
de 2016, un cop s’hagi justificat tota la despesa subvencionada i tancat l’expedient.
Sisè. Derogarr les bases reguladores específiques del suport econòmic a
ajuntaments per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a la
demarcació de Girona publicades al BOP de Girona número 176, de 14 de
setembre de 2016, aprovades en la sessió ordinària
ordinària del Consell Rector 2016/09 de
6 de setembre de 2016, un cop s’hagi justificat tota la despesa subvencionada i
tancat l’expedient.

Annex 1
Bases específiques reguladores de subvencions per a projectes que lluiten contra la
pobresa i l’exclusió social i per l’atenció social.
social LE 2017/29. Girona. Organisme Autònom
de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut).
(Dipsalut
1. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de
Salut Pública de la Diputació
Diputació de Girona per finançar projectes d’acció social que lluiten contra la
pobresa i l’exclusió social a la demarcació de Girona.
Girona Concretament les actuacions que
desenvolupen projectes en els següents àmbits:
-

Activitats inclusives adreçades a persones i/o col·lectius
col·lectius en situació d’exclusió
Accions comunitàries que lluiten contra la pobresa i defensen drets fonamentals
Foment de la inserció sociolaboral de persones usuàries de serveis socials
d’atenció especialitzada.
Projectes desenvolupats des de les àrees
àrees bàsiques de serveis socials orientats a
millorar o innovar en la prestació de serveis socials.

2. Naturalesa i forma de concessió
Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són
lliurament revocables i reduïbles
duïbles 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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Els ajuts es concedeixen en règim de concurrència competitiva, mitjançant el sistema de
concurs, convocatòria
onvocatòria 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 tenen caràcter finalista, no generen cap dret a l’obtenció
l’obten
d’altres
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
Les subvencions concedides són compatibles amb altres ingressos o ajudes que tinguin el
mateix objecte, sempre que siguin detallats en la sol·licitud, però són incompatibles
incompatibl amb altres
ajuts concedits per Dipsalut dins les altres línies de subvencions a ajuntaments, consells
comarcals, consorcis de benestar social i entitats sense ànim de lucre, per un mateix objecte.
3. Beneficiaris
Poden concórrer a la convocatòria de les
les subvencions objecte d’aquestes bases:
3.1.- els ajuntaments de la demarcació de Girona i els seus ens dependents.
depen
3.2.- les entitats sense ànim de lucre que tinguin seu o delegació a la demarcació de
Girona
3.3.- els consells comarcals i els seus ens
en dependents.
En tots els casos l’activitat ha de ser realitzada en l’àmbit territorial de la demarcació de Girona
Es concedirà únicament una subvenció per entitat i any.
4. Conceptes subvencionables
Es consideren despeses subvencionables aquelles que,
que, de manera indubtable, es relacionin
amb l’objecte d’aquestes bases i que es corresponguin amb alguns dels conceptes següents:
-

Materials i serveis necessaris per fer l’activitat/s.
Remuneració dels professionals que porten a terme l’activitat/s.
Despeses de difusió i publicitat de l’activitat/s.

En cap cas s’entenen com a subvencionables les despeses derivades de:
-

Funcionament i gestió ordinaris de l’entitat (despeses de personal, despeses
administratives i d’altres anàlogues)
Formació de professionals i redacció de projectes
Manteniment (llum, aigua, calefacció, neteja, telecomunicacions, etc.)
Lloguer o adequació dels espais de realització de les diferents activitats
Adquisició d’equipaments.
Maquinària i aparells d’ús esportiu.
Material informàtic.
Vestuari
estuari tant dels professionals com dels usuaris de les activitats.
Activitats culturals, esportives i extraescolars.

En qualsevol cas, es considerarà despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el termini
previst i que hagi quedat justificada en el marc
marc del projecte o mitjançant informe posterior,
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l’acabament del període de justificació.
5. Subcontractació i convenis de col·laboració.
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S’admetrà la subcontractació total de l’activitat subvencionada,
subvencionada, excepte en els casos previstos
per l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
En el cas de projectes col·laboratius/convenis amb altres actors cal tenir present el que es
regula a la base 14a en quant a aquests supòsits,
supòsits, pel que fa al procediment de justificació de la
subvenció.
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades
amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi amb les
l
condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de l’òrgan concedent de la Diputació de
Girona
6. Convocatòria
La Presidència de Dipsalut serà l’òrgan competent per aprovar les convocatòries que s’estimin
necessàries, que podran incloure fins a dos procediments i que seran objecte de publicació al
Butlletí Oficial de la Província de Girona juntament amb el seu extracte.
La 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.
Atès que es preveu l’aplicació de l’article 59 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
subven
els
crèdits assignats al primer dels procediments i no compromesos després de la seva resolució
podran acumular-se
se als crèdits assignats en el segon 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.
7. Sol·licituds
Les sol·licituds s’han de presentar en el termini establert en la convocatòria, i han d’estar
signades pel representant legal de l’entitat.
Per presentar la sol·licitud cal omplir el formulari específic disponible a la seu electrònica de
Dipsalut (www.dipsalut.cat
www.dipsalut.cat).
Cal adjuntar a la sol·licitud:
•

El projecte per al qual es demana la subvenció

En el cas que es demani per primera vegada la subvenció
subvenció les entitats sense finalitats lucratives
hauran d’aportar:
•
•

Estatuts de l’entitat.
Fitxa d’alta de creditor degudament emplenada amb la conformitat bancària, una còpia del
NIF, i una còpia dels estatuts.

En la resta de casos, caldrà marcar la corresponent
corresponent casella del formulari específic d’aquesta
línia de subvenció referent a la declaració responsable de vigència de dades.
No es preveu la possibilitat de reformulació de la sol·licitud. Amb la presentació de la sol·licitud,
l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efecte de comprovar que el
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beneficiari es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social d’acord
amb l’article 22.4 del Reial Decret RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 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
esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació requerida s’ha de
realitzar, després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10
dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha
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 21 de la Llei 39/2015 d’1
d’octubre, de procediment administratiu
administratiu comú de les administracions públiques,
públiques i s’arxivaran les
actuacions sense cap tràmit ulterior.
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que
acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en
què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i en conseqüència, comporten la
inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de
la subvenció, si es coneixen amb posterioritat
posterio
a la concessió
8. Criteris de valoració
Els criteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades seran els següents:
8.1. Per les convocatòries adreçades a ajuntaments i els seus ens dependents
depen
per projectes
que lluiten contra la pobresa
pobres i l’exclusió social:
Puntuació
màxima

Criteris
Adequació de les propostes a les necessitats detectades

20

Plantejaments estructurats per tal de donar resposta a les demandes
socials

20

Concreció dels objectius i estratègies

20

Efectes del projecte en
n l’entorn (mecanismes d’avaluació, durabilitat,
població destinatària...)

20

Caràcter innovador del projecte

20
100

Per poder optar a la subvenció serà necessari que la sol·licitud hagi obtingut una valoració
mínima de 50 punts.
8.2. Per les convocatòries
atòries adreçades a entitats sense finalitats lucratives per projectes que
lluiten contra la pobresa i l’exclusió social:
Puntuació
màxima

Criteris
Adequació de les propostes a les necessitats detectades

20

Plantejaments estructurats per tal de donar resposta
r
a les demandes
socials

20
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Concreció dels objectius i estratègies

20

Efectes del projecte en l’entorn( mecanismes d’avaluació, durabilitat,
població destinatària...)

20

Caràcter innovador del projecte

20
100

Per poder optar a la subvenció serà
serà necessari que la sol·licitud hagi obtingut una valoració
mínima de 50 punts
8.3 Per les convocatòries adreçades als consells comarcals i els seus ens dependents
depen
pels
projectes d’atenció social:
Puntuació
màxima

Criteris
Grau d’adequació de les propostes
propostes a les necessitats i a la Llei
12/2007

10

Coherència interna del projecte

10

Caràcter innovador del projecte

10
30

Per poder optar a la subvenció serà necessari que la sol·licitud hagi obtingut una valoració
mínima de 15 punts.
9. Import de la subvenció
La quantia de les subvencions es determinarà com a percentatge de la despesa
subvencionable i d’acord amb els criteris de valoració establerts.
9.1. Per les convocatòries adreçades a ajuntaments i els seus ens dependents
depen
per projectes
que lluiten
uiten contra la pobresa i l’exclusió social:
L’import de la subvenció que es concedeix, serà com a màxim el 100% de la despesa
subvencionable i fins a un màxim de 15.000 € per entitat.
9.2. Per les convocatòries adreçades a entitats sense finalitats lucratives
atives per projectes que
lluiten contra la pobresa i l’exclusió social:
L’import de la subvenció que es concedeix, serà com a màxim el 100% de la despesa
subvencionable i fins a un màxim de 15.000 € per entitat.
9.3. Per les convocatòries adreçades als consells
onsells comarcals i els seus ens dependents
depen
pels
projectes d’atenció social.. L’import de la subvenció que es concedeix, serà com a màxim el
100% de la despesa subvencionable i fins a un màxim de 25.000 euros per entitat.
En cada convocatòria es determinarà
determinarà l’import màxim individualitzat, que podrà variar en cada
exercici però en cap cas podrà excedir l’import establert en aquesta base.
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En tots els casos l’import de la subvenció es determinarà de la següent manera:
•
•
•
•
•
•

En primer lloc es valoraran els projectes
projectes segons els criteris del punt 7 i se’ls adjudicarà
una puntuació.
A continuació es sumaran tots els punts assignats als projectes que superin les
puntuacions mínimes establertes.
Un cop fet això, es dividirà l’import destinat a la convocatòria entre la suma
s
dels punts
atorgats. D’aquesta manera s’obtindrà el valor econòmic del punt.
Seguidament, i per a cada projecte, es multiplicarà la puntuació obtinguda pel valor del
punt, de manera que s’assignarà provisionalment l’import de la subvenció.
Finalment ess comprovarà que els imports assignats no superin ni l’import sol·licitat ni el
de la base subvencionable i s’ajustarà l’import concedit.
Si un cop feta la comprovació i ajustament del punt anterior restés crèdit per atribuir, es
faria un prorrateig en funció
funció dels punts obtinguts de manera que es pogués atribuir el
màxim del crèdit consignat a l’aplicació corresponent a la convocatòria vigent, tenint
sempre en compte els condicionants del punt anterior.

10. Instrucció de l'expedient
L’Àrea de Polítiques de
e Promoció de la Salut i Qualitat de Vida serà el centre gestor d’instrucció
del procediment de concessió d’aquesta subvenció.
L’Instructor podrà realitzar d’ofici les actuacions que estimi necessàries per a la determinació,
coneixement i comprovació de les
le dades de les sol·licituds presentades.
La Comissió Qualificadora prevista a l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions per a
l’examen i valoració de les sol·licituds tindrà la composició següent:
President:

El president de l’Organisme

Vocals:

Tres vocals del Consell Rector de Dipsalut
La gerent de l’Organisme

Secretari:

El secretari de Dipsalut o, en la seva absència, el cap de l’Àrea
de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut

El president de la Comissió Qualificadora formularà, en
en el termini establert en la convocatòria
corresponent, una proposta de resolució definitiva, tenint en compte la valoració efectuada per
la Comissió Qualificadora en base a l’informe tècnic emès pel centre gestor i de conformitat
amb l’article 13 de l’Ordenança
enança general de subvencions de la Diputació de Girona.
La proposta de resolució ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de
la subvenció, la quantia d’aquesta i el percentatge de la quantia sobre la base subvencionable,
aixíí com la relació dels sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió
En virtut de la delegació prevista a l’article 19.1 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona, els trasllats d’actes relacionats amb la instrucció de l’expedient podran ser
efectuats per l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut.
11. Resolució i notificació
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de l’òrgan competent per la resolució del
procediment, que resoldrà definitivament,
definitivament, si escau en diversos actes l’atorgament de
subvencions.
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La resolució haurà de ser motivada i haurà de contenir la relació de sol·licitants als quals es
concedeix la subvenció i als quals es desestima
Les resolucions es dictaran en un màxim de sis mesos,
mesos, a partir de la data d’inici del termini 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
desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
La resolució serà comunicada als beneficiaris a través del tauler d’anuncis e-Tauler
e
de la seu
electrònica de Dipsalut (www.dipsalut
www.dipsalut.cat) en el termini màxim de deu diess a comptar des de la
data d’adopció de la resolució, d’acord amb l’article 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
públiques
12. Acceptació
Per l’efectivitat de la subvenció caldrà que el beneficiari
beneficiari accepti les condicions en què aquesta
ha estat concedida
Tot i així, 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
ues 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
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
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 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
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 o difusió en general sobre l’objecte de la
subvenció, el beneficiari farà constar la col·laboració
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 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
ei 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
superior a 10.000 euros està obligat a comunicar a Dipsalut la informació relativa a les
retribucions dels seus òrgans
òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les
fer
públiques.
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k) Complir amb els principis ètics i les regles de conducta establertes en la clàusula 20a
d’aquestes bases.
14. Justificació de la subvenció
La justificació es presentarà necessàriament per
per mitjà de registre electrònic, mitjançant el
formulari de compte justificatiu específic disponible a la seu electrònica de Dipsalut
(www.seu.cat/dipsalut) que segons l’article 27.1 de l’Ordenança general de subvencions
subve
de la
Diputació de Girona, inclou 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,
subvencionat, amb identificació de l’import
i la seva procedència. Quan es tracti de nòmines caldrà detallar la despesa per perceptor i
mensualitat.
- Memòria valorativa de l’activitat que ha d’acreditar la realització del projecte sol·licitat.
- En el cas de les entitats sense ànim de lucre a les quals s’hagi concedit una subvenció
superior a 10.000 €, hauran d’ajuntar el model de retribucions, d’acord amb l’apartat j)
de la base 13a.
Quan un ens local hagi subscrit un acord o conveni de col·laboració amb un ens
supramunicipal per a la realització de l’activitat subvencionada, els documents amb valor
probatori a efectes de justificació de la subvenció seran el certificat de l’acord o el conveni, i un
certificat de la Secretaria/Intervenció municipal que acrediti que
que com a mínim s’ha reconegut
l’obligació, amb indicació de l’import, referència al projecte i període en què s`ha dut a terme
l’activitat.
A nivell informatiu els consells comarcals i el seus ens dependents
depen ents faran arribar a Dipsalut una
Memòria avaluativa de l’activitat. La memòria haurà de preveure la dimensió qualitativa i
quantitativa. Caldrà que sigui entregada durant l’exercici econòmic posterior al de la concessió.
A nivell informatiu, i no a efectes de justificar la subvenció concedida, el beneficiari
beneficia farà arribar
a Dipsalut la documentació generada en el desenvolupament de l’activitat, així com tot el
material de difusió en el que aparegui la col·laboració de l’organisme
El termini màxim per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat es determinarà
dete
a la
convocatòria.
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, una pròrroga pel
termini màxim d’un mes a comptar
comptar des de la data de finalització del termini de justificació
establert en la convocatòria. Les peticions de pròrroga s’entendran concedides tàcitament en
els termes indicats llevat que hi hagi una resolució expressa en sentit contrari de la Presidència
de Dipsalut
15. Procediment de comprovació de la justificació i pagament
L’import a justificar és el que s’estableix com a base subvencionable (o cost de l’objecte
subvencionat) en la resolució de concessió. Si el cost de l’objecte subvencionat resulta
superior,
perior, la subvenció es mantindrà en la quantia màxima determinada. Si resulta inferior,
s’aplicarà allò establert en l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
de Girona.
El centre gestor comprovarà la documentació justificativa,
justificativa, la verificarà formalment i si escau ,
haurà de requerir al beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils esmeni els defectes,
completi la documentació o ampliï la informació, amb l’advertència que si no presenta la
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documentació requerida l’òrgan competent
competent li revocarà la subvenció, d’acord amb l’article 33 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
El pagament de les subvencions es farà efectiu un cop el beneficiari hagi lliurat la justificació
correctament. Aquest s’efectuarà mitjançant
mitjançant transferència bancària al compte de la titularitat
de la persona jurídica, que prèviament haurà determinat l’entitat.
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
beneficiari sigui deutor de Dipsalut, es pot efectuar la compensació
del pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari líquids i vençuts.
16. Modificació de la subvenció
La modificació de la resolució es durà a terme en els casos següents, segons article
art
22 de
l’ordenança general de subvencions:
•

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 de les despeses de
l’actuació que estigui obligat
oblig a justificar.

•

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 tot cas, i en especial per a les actuacions 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.
icades. 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 determinada en la resolució com a
despesa subvencionable;
1. Es podrà admetre
etre un màxim del 3% desviació pressupostària entre la base
subvencionable establerta en la resolució i el cost final justificat de l'activitat
subvencionada, amb un límit de 100 €, que no comportarà
à reducció de la quantia de la
subvenció atorgada sempre que
que s'hagi complert l'objecte i la finalitat de la subvenció.
2. Si aquest percentatge és superior al 3% o als 100 € esmentats, al punt 1, es reduirà
reduir la
subvenció, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.
En 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 un termini de 15 dies hàbils perquè pugui
presentar les al·legacions que consideri oportunes, amb l’advertiment
l’advertiment que si no presenta les
al·legacions l’òrgan competent modificarà la subvenció, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Girona.
17. Invalidesa, revocació i reintegrament
Dipsalut podrà revocar totalment o parcial
parcial les subvencions, amb l'obligació per part del
beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els
supòsits següents:
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a) Supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
b) Incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
En el cas que s’hagi de revocar la resolució d’atorgament, Dipsalut notificarà al beneficiari la
proposta de revocació de
e la subvenció i li concedirà un termini de 15 dies hàbils perquè pugui
presentar les al·legacions que consideri oportunes
Un cop transcorregut el termini i resoltes les al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà
la subvenció d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona.
Són causes d’invalidesa de resolucions aquelles que estan previstes en l’article 32 de
l’Ordenança.
Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import definitiu
def
d’aquesta subvenció sigui inferior a l’import pagat, el perceptor està obligat a reintegrar-ne
reintegrar
l’excés, així mateix estan obligats al reintegrament els beneficiaris que es trobin en els supòsits
establerts en l’article 34 de l’Ordenança.
El centre gestor informarà sobre la necessitat de modificació, revocació i d’invalidesa de les
subvencions concedides, i la Presidència Dipsalut serà l’òrgan competent per adoptar els
corresponents acords.
18.Verificació i control
Els comptes justificatius que compleixin
compleixin els requisits establerts per Dipsalut s’entendran com a
documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida.
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació
que pugui efectuar Dipsalut,
lut, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que
puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, així com
a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors
anter
19. Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:
a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre,
n
general de subvencions
c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,
juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei
general de subvencions
d) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995,
de 13 de juny
e) L’Ordenança general de subvencions
subven
de la Diputació de Girona
f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona
g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.
20. Principis ètics i regles de conducta.
Les persones beneficiàries d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar,
exempl
abstenir-se
se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i
posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques
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que, al seu parer, sigui present o pugui afectar al procediment. Particularment
Particularment s’abstindran de
realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure
concurrència.
Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts públics en l’exercici de la seva
activitat, assumeixen les obligacions
o
següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions
b) corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.
c) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
d) Denunciar
nunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de
subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.
En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les
obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte
d'interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en
l'adjudicació de la subvenció o ajut.
c) No oferir ni facilitar
facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni
per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un
procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.
d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de
la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a
aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.
púb
e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa
als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens
perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin
pert
de forma
directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la
Llei de transparència.
En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim
sancionador previst en la Llei 19/2014,
19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article
84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles
conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.
21. Interpretació
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en el Consell
Rector de Dipsalut, i correspondrà a la Presidència d’aquest ens la resolució de les incidències
que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels actes
acte expressament
atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes bases
22. Règim sancionador
S’aplicarà el règim previst en els articles 52 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
23. Vigència
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Aquestes bases
ses regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona, i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o derogació

Disposició addicional primera
En el supòsit que es formulin al·legacions
al·legacions durant el termini d'informació pública de les bases o,
una vegada aprovades definitivament, s'interposi recurs, el president de Dipsalut serà l'òrgan
competent per resoldre, així com per resoldre els recursos que s'interposin contra la resolució
de la convocatòria
onvocatòria corresponent.
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.

8. Altres
ltres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
Fora de l’ordre del dia, i prèvia declaració d’urgència proposada per la Presidència,
s’aprova per unanimitat,
unanimitat per la majoria absoluta dels membres del Consell Rector,
d’acord amb el que disposa
disp
l’article 103.3 del Decret legislatiu
egislatiu 2/200,3
2/200 de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, tractar
l’assumpte següent:

8.1.

Proposta de ratificació del Decret d’aprovació de l’addenda al conveni
conv
tipus de col·laboració interinstitucional entre l’Organisme Autònom
de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) i els
ajuntaments/consells comarcals de la demarcació de Girona per al
desenvolupament del programa de teleassistència domiciliària
domiciliàri

El vocal senyor Lluc Salellas manifesta la seva intenció d’abstenir-se
d’abstenir
en aquesta
votació atès que opina que s’hauria d’haver previst i actuat amb anterioritat.
Finalitzen les intervencions.
El Consell Rector aprova, amb l’abstenció del vocal senyor Lluc
Lluc Salellas i el vot
favorable de la resta d’assistents, ratificar el Decret següent:
«Des
Des de la creació de Dipsalut, la Diputació de Girona presta els serveis
d’acció social i Dipsalut els serveis de salut pública. Tanmateix, el Ple de la
Diputació de Girona,
irona, en sessió de 24 de novembre de 2015 va acordar
“Aprovar inicialment la transferència de la Unitat d’Acció Social, adscrita a
l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar de la Diputació de
Girona a l’Organisme Autonòmic de Salut Pública de la Diputació de Girona
(Dipsalut)”.
Així, en data 1 de gener de 2016, la Unitat d’Acció Social de la Diputació de
Girona queda adscrita a l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut de Dipsalut.
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En conseqüència, tots els contractes que gestiona aquesta unitat queden
també adscrits a Dipsalut.
En data 27 de novembre de 2012, la Junta de Govern de la Diputació de Girona
va aprovar el conveni tipus de col·laboració interinstitucional entre la Diputació
de Girona i els ajuntaments/consells comarcals per al desenvolupament del
programa de teleassistència domiciliària.
Aquest conveni es va signar amb els següents ens locals:
- Consell Comarcal de l’Alt Empordà
- Consell Comarcal del Baix Empordà
- Consell Comarcal de la Cerdanya
- Consell Comarcal de la Garrotxa
Gar
- Consell Comarcal del Gironès
- Consell Comarcal Pla de l’Estany
- Consell Comarcal de la Selva
- Consell Comarcal del Ripollès
- Ajuntament de Blanes
- Ajuntament de Figueres
- Ajuntament de Lloret de Mar
- Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
- Ajuntament
ntament de Palafrugell
- Ajuntament de Salt
- Ajuntament d’Olot
En data 3 de març de 2015, la Junta de Govern Local de la Diputació de
Girona, va aprovar la pròrroga del conveni tipus de col·laboració esmentat.
En aplicació de les previsions contingudes en el conveni esmentat, la vigència
del qual finalitza amb data 16 d’abril de 2017, Dipsalut i els ens locals adherits
coincideixen en fer palesa la necessitat de la continuïtat del servei seguint les
directrius del conveni marc esmentat i de les normes generals
nerals del servei de
teleassistència domiciliària establertes en els acords precedents aprovats en
Junta de Govern de 27 de novembre de 2012, prorrogat per la Junta de Govern
de la Diputació de Girona de data 3 de març de 2015.
Vista la proposta conjunta de la Gerència i el cap de l’Àrea de Gestió
Administrativa i Econòmica, de 30 de març de 2017,on es fa constar la
justificació de l’interès general concurrent en el programa de teleassistència
domiciliaria i el seu impacte en drets fonamentals, com el dret a la vida i la
integritat física.
Atès que en l’esmentada proposta es fa constar que la teleassistència
domiciliaria és una prestació competència dels ens locals, de conformitat amb
els articles 23 i 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials,
Soci
i
l’article 25 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local.
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Vist l’informe jurídic emès pel cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i
Econòmica de Dipsalut, el dia 29 de març de 2017, on s’analitza la situació
actual del contracte de teleassistència
eassistència i les possibles vies per garantir la
continuïtat del servei mentre no es procedeixi a la formalització d’un nou
contracte.
Atès que en l’esmentat informe es proposa la utilització de la figura de l’acord
de continuïtat del servei com a mesura per donar cobertura a la situació que és
generi a partir de la finalització del període contractual, el dia 16 d’abril, fent
servir, entre d’altres els següents fonaments de dret:
“No cal oblidar tampoc que, malgrat no ser una pròrroga contractual, la figura
fi
de la continuïtat del servei queda també reflectida a la normativa de règim local,
concretament a l’article 235.a del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant
ROAS), que preveu
reveu l’obligació del contractista de prestar el servei amb
continuïtat i regularitat i que en cas d’extinció normal del contracte haurà de
seguir prestant el servei fins que un altre es faci càrrec de la seva gestió.
Aquesta possibilitat unida a les raons
raons de interès general esmentades i a la
cooperació interadministrativa amb els ajuntaments i consells comarcals que
també són beneficiaris d’aquest servei, fan necessària l’aplicació del principi de
continuïtat, el qual té recolzament tant doctrinal com jurisprudencial.
jurisprudencial.
Doctrinalment l’admeten tant l’Informe de la Junta Consultiva de Contractació
de València, 2/2001, de 12 de juliol de 2001, com l’informe de la Junta
Consultiva de Contractació de la Generalitat de Catalunya, 7/2005, de 4
d’octubre, que precisament
prec
defensa l’aplicació de l’article 235 del ROAS de
forma que una vegada esgotat el termini contractual podria donar-se
donar
la
circumstància de que el contractista hagi de continuar prestant el servei
transitòriament sense que, al seu judici, això hagi de ser conceptuat com
una pròrroga.
En quant a la jurisprudència, respecte a aquest principi es poden consultar les
STSJ de Galícia, de 31 d’octubre de 2003, o la Sentencia de l’Audiència
Nacional, de 21 de maig de 2002, que admet la continuïtat del servei amb
l’empresa que el venia prestant. També la Sentència del Tribunal Suprem de 2
de març de 1987 citada a l’informe 3/2010, de 30 de setembre de 2010, de la
Junta Consultiva de Contractació Administrativa de
e les Illes Balears.
Més recent és l’informe 4/2016 de la Junta Consultiva de Canàries que parla de
l’acord de continuïtat del servei com la via més adient per resoldre un cas
similar al que ens ocupa. En aquest sentit esmenta que aquesta solució eludeix
l’aparença de frau que altres solucions ofereixen i exigeix un acord motivat
abans de que el contracte s’extingeixi.
Concretament a la part de l’informe on es defensa l’aplicació de l’acord de
continuïtat del servei es diu que aquesta via no vulnera la normativa
no
de
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contractació pública, sinó que pretén garantir l’interès general que sí es troba
recollit a la legislació de règim local, no prevista a l’altra normativa específica.
Aquest acord es basa, per tant, en la legislació de règim local quan els
contractes afectin a competències pròpies dels ens locals, en el sentit de que
seria un supòsit habilitant per adoptar un acord motivat que garanteixi la
prestació del servei i que compti amb el consentiment del contractista (aplicant
l’article 303 del TRLCSP per
p analogia) per tal de garantir l’interès general.
Un argument més que reforça l’aplicació de l’acord de continuïtat del servei és
precisament que l’interès general ha de regir sempre a la contractació pública,
de forma que el mateix article 38 del TRLCSP
TRLCSP permet que fins i tot un contracte
nul continuï vigent quan es donin raons imperioses de interès general, com es
donen en el cas que ens ocupa.”
Atès que per regular la continuïtat del servei es fa necessari aprovar una
addenda als convenis aprovats per la Junta de Govern de la Diputació de
Girona el 27 de novembre de 2012, i prorrogat per la Junta de Govern de la
Diputació de Girona el dia 3 de març de 2015, que reguli la vigència, el
finançament i el manteniment de la resta de condicions previstes als convenis
esmentats.
Atès que la competència per a l’aprovació de convenis de col·laboració amb
altres administracions correspon al Consell Rector segons l’article 10.15 dels
Estatuts de Dipsalut i que es fa necessari aprovar els convenis de col·laboració
i procedir a la seva signatura abans de l’aprovació de l’acord de continuïtat del
servei, previst pel Consell Rector de Dipsalut del mes d’abril.
Atès que l'apartat 1) de l'article 34.1 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local
possibilita que "en casos d'urgència"
d'urgència" les matèries que siguin competència del
ple puguin ser assumides per part del president, donant compte al mateix a la
propera sessió que celebri.
Atesos els antecedents assenyalats i d’acord amb la delegació de la
Presidència de la Diputació de Girona, efectuada per Decret de 15 de juliol de
2015,
DISPOSO
Primer. Aprovar l’addenda al conveni tipus per a la gestió i desenvolupament
del programa de teleassistència domiciliària, aprovat per la Junta de Govern de
la Diputació de Girona, el 27 de novembre
ovembre de 2012, i prorrogat per la Junta de
Govern de la Diputació de Girona, el dia 3 de març de 2015, per tal de regular i
fixar la vigència, el finançament i el manteniment de la resta de condicions
previstes als convenis marc de teleassistència entre els ens locals de la
demarcació de Girona partícips del servei i Dipsalut, i d’acord amb el següent
tenor literal:
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“ADDENDA AL CONVENI TIPUS DE COL·LABORACIÓ INTERINSTITUCIONAL
ENTRE L’ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE
GIRONA
(DIPSALUT)
(DIPSALUT)
I
L’AJUNTAMENT/CONSELL
COMARCAL
DE
…………………… PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE
TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA
ENTITATS QUE INTERVENEN:
L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) representat
representa
pel Sr. Josep M. Corominas Barnadas,
Barnadas, en la seva condició de president, assistit pel Sr.
Jordi Batllori i Nouvilas, secretari general de la Diputació, en virtut de les facultats
conferides per Decret de la Presidència de la Diputació de Girona, de 15 de juliol de
2015.
L’Ajuntament/Consell
nsell Comarcal de ............ representat per l’alcalde/alcaldessa Sr./Sra.
.... assistit per el/la senyor/senyora ........................ secretari/a de la Corporació,
MANIFESTEN:
Que les institucions que representen comparteixen la voluntat de cooperació,
cooper
a través
dels seus corresponents Serveis Socials, per propiciar l’atenció adequada a les
persones en situació de risc que tenen dificultats per resoldre els problemes quotidians
que representa el seu entorn natural.
Que amb data 27 de novembre de 2012,
2012, la Junta de Govern de la Diputació de Girona
va aprovar el conveni tipus de col·laboració interinstitucional entre la Diputació de
Girona i els ajuntaments/consells comarcals per al desenvolupament del Servei Local
de Teleassistència Domiciliària a les comarques gironines.
Que en data 3 de març de 2015, la Junta de Govern Local de Diputació de Girona, va
aprovar el model de pròrroga del conveni tipus de col·laboració entre la Diputació de
Girona i els ajuntaments/consells comarcals per al desenvolupament
desenvolupament del programa de
Teleassistència.
Que el Ple de la Diputació de Girona, en sessió de 24 de novembre de 2015 va acordar
“Aprovar inicialment la transferència de la Unitat d’Acció Social, adscrita a l’Àrea de
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar de la Diputació de Girona a
l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut)”. Així, en
data 1 de gener de 2016, l’esmentada Unitat, queda adscrita a l’Àrea de Polítiques i
Promoció de la Salut de Dipsalut.
Que en data 25 de gener
gener de 2016, el President de Dipsalut aprova per decret
l’adscripció del contracte per a la prestació del Servei Local de Teleassistència als 220
municipis de les comarques gironines a l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut de
Dipsalut.
Que en aplicació
ó de les previsions contingudes en la pròrroga del conveni esmentada
anteriorment, la vigència de la qual finalitza amb data 16 d’abril de 2017, Dipsalut i els
ens locals adherits coincideixen en fer palesa la necessitat de la continuïtat del servei
seguint les directrius del conveni marc esmentat i de les normes generals del servei de
teleassistència domiciliària establertes en els acords precedents aprovats en Junta de
Govern de la Diputació de Girona de 27 de novembre de 2012, i prorrogats per acord
de la mateixa Junta de Govern de 3 de març de 2015.
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En virtut de tot això, formalitzen la present addenda al conveni amb subjecció als
següents:
PACTES:
1. Objecte:
L’objecte d’aquesta addenda és el de donar cobertura, amb les mateixes condicions de
prestació
ió del servei reflectides al conveni marc, a la col·laboració interinstitucional entre
Dipsalut i l’Ajuntament/Consell Comarcal de ..........................., durant el període previ a
la formalització d’una nova licitació.
Els tipus de beneficiaris, condicions
condicions d’accés, de prestació del servei, coordinació,
seguiment, inspecció i avaluació, cost, obligacions de les parts i altres pactes regulats
al conveni marc, no desenvolupats en la present addenda, seguiran vigents en els
mateixos termes.
2. Vigència:
Els efectes de la present addenda al conveni s’inicien el dia 17 d’abril de 2017 i
finalitzen en el moment de formalització d’un nou contracte de serveis de
teleassistència domiciliària, que en tot cas s’haurà de produir com a màxim el 31 de
desembre de 2017.
3. Prestació del servei:
La present addenda al conveni, en el marc de col·laboració institucional entre Dipsalut i
els ens locals adherits, es formalitza a efectes de garantir la continuïtat en la prestació
del servei.
Durant aquest període s’efectuaran
s’efectuaran el mínim d’altes possibles i es continuarà prestant
el servei en règim de manteniment i, per tant, la única possibilitat de creixement s’haurà
de justificar per una situació d’emergència social i d’acord amb la disponibilitat
pressupostària de l’ens local
l
corresponent.
4. Finançament del servei
4.1 El pressupost estimatiu del servei fins a 31 de desembre de 2017 es fixa en la
quantitat màxima de 1.013.564,15 € IVA inclòs,
òs, que es finançarà des de la cooperació
interinstitucional en els termes següents: 423.967,32 € a càrrec
àrrec de Dipsalut i
589.596,83 € a càrrec
àrrec dels ens locals participants del programa.
4.2 La despesa màxima de 423.967,32 € IVA inclòs,
òs, que finançarà Dipsalut es farà
efectiva a càrrec de les aplicacions pressupostàries corresponents del pressupost de
Dipsalut per a l’any 2017.
La despesa màxima de 589.596,83 € IVA inclòs,
òs, que anirà a càrrec dels ens locals de
la província de
e Girona participants en el programa de teleassistència, fa necessària la
consignació del crèdit suficient en els seus pressupostos per fer front a les despeses
derivades del funcionament del servei en el seu àmbit territorial.
4.3 Les aportacions per unitat
uni
i mes d’acord amb el cofinançament
ançament institucional
quedaran:
Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona : 41,25 %
Ajuntament/ Consell Comarcal : 58,75 %
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4.4 L’empresa proveïdora facturarà mensualment a cadascun dels ajuntaments i
consells comarcals, i aquests podran repercutir la part que correspongui a l’usuari/a, en
funció del previst a les seves ordenances reguladores.
5. Finançament per part de l’Ajuntament/Consell Comarcal de .........................
El finançament corresponent a l’Ajuntament/Consell Comarcal de ................. fins el 31
de desembre de 2017, serà d’un import total màxim de ........................... euros.
L’Ajuntament/Consell Comarcal de .......................... es compromet a autoritzar la
despesa esmentada
ada anteriorment amb càrrec al seu pressupost, i a lliurar certificat
d’aquest acte administratiu a Dipsalut en el moment de signatura de la present
addenda.
I perquè quedi constància, les parts sota signants signen el present document
d’addenda
en els llocs
ocs i les dates que s’assenyalen a continuació.”

Segon. Autoritzar la despesa per import de 423.967,32 € a càrrec
àrrec de l’aplicació
pressupostària 4/3110/22706 del pressupost de l’exercici 2017 de Dipsalut, per
fer front a les despeses derivades de la continuïtat de servei, d’acord amb la
clàusula quarta de l’esmentada
l’esm
addenda al conveni.
Tercer. Facultar al president de la corporació per a la formalització de les
esmentades addendes als convenis i dels actes necessaris per al seu
desenvolupament.
Quart. Traslladar el Decret a les entitats conveniades.
Cinquè. Ratificar el Decret en el proper Consell Rector de Dipsalut.»
Dipsalut.
9. Precs i preguntes
No hi ha més intervencions.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El president p.d.
Josep M. Corominas i Barnadas

El secretari
Jordi Batllori i Nouvilas
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