Secretaria
DA/tf
Exp. 10_2017_2260_A0101
_A0101

Acta de la reunió ordinària del Consell Rector de Dipsalut del 26 de setembre de
2017. Girona. Membres del Consell Rector.
Núm. sessió:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

2017/12
2
Ordinària
rdinària
26 de
e setembre de 2017
De les 10:30
1
a les 12:00 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

•

Vicepresident segon:
segon
Lluís Sais i Puigdemont

•

Vocals:
Consol Cantenyss Arbolí
Josep Companys i Güell
Lluís Costabella i Portella
Albert Gómez i Casas
Gisela Saladich i Parés
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 assisteixen, convidats
convidat per la Presidència, el senyor David Álvarez i Carreño,
cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut,
Dipsalut, i el senyor Manel
Muntada i Colell.
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Han excusat la seva absència els vocals senyora
seny
Marta Felip i Torres,
Torres senyor Albert
Piñeira i Brosel i senyor Lluc Salellas i Vilar.
Ordre del dia
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2017/11, del dia
8 d’agost de 2017, ordinària
2. Informació de la Presidència
3. Informació de la Gerència
4. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència
5. Exp. 21_2017_2228_G0101 – Proposta d’elevació al Ple de l’aprovació de la
plantilla i de la relació de llocs de treball de Dipsalut per a l’exercici
’exercici 2018
6. Exp. 8_2017_2116_F0102 – Proposta
a d’elevació al Ple de l’aprovació del
pressupost de Dipsalut per a l’exercici
l’
2018
7. Exp. 3_2017_1786_D0506E02 – Proposta de classificació de les ofertes i
requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació del contracte del servei local
de Teleassistència per als municipis de la demarcació de Girona
8. Exp. 5_2015_197_X0101 – Proposta de modificació de la convocatòria de
suport econòmic per al finançament despeses derivades del funcionament del
consultori local de 2015
9. Exp. 5_2015_293_X0101 – Proposta de modificació
icació de la convocatòria de
suport econòmic per al finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada
de persones en el marc del programa Pm10 “Salut i Crisi”
10. Exp. 19_2015_1440_X0203E01 – Proposta de modificació de l’aplicació
pressupostària prevista per l’anualitat 2016 en l’acord de concessió de la
subvenció exclosa de concurrència a la Fundació Institut d’Investigació
Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta per al projecte de promoció de recerca
de professionals assistencials
11. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
12. Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2017/11,
2017/1 del
dia 8 d’agost de 2017, ordinària
S’aprova,, per unanimitat, l’esborrany
l
de l’acta de la sessió ordinària anterior, número
2017/11, del dia 8 d’agost
’agost de 2017, que ha estat lliurat prèviament als assistents.
2. Informació de la Presidència
3. Informació de la Gerència
4. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència
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Núm.

Data
aprovació

Unitat

Expedient

Resum
Decret d’aprovació de la liquidació del contracte de serveis de suport metodològic, de coordinació i
dinamització territorial del projecte “Salut i crisi”.
Decret d’acceptació de les al·legacions a la proposta de minoració per a la realització de millores integrals a
la xarxa d’aigua sanitària al pavelló poliesportiu del municipi de Torroella de Montgrí per a reduir el risc
persistent de transmissió de legionel·la (SAE 2015/41). Torroella de Montgrí. Ajuntament de Torroella de
Montgrí.
Decret de modificació de l’import de subvenció SIGMA 2016/12. La Vall d’en Bas. Ajuntament de la Vall d’en
Bas.
Decret d’acceptació parcial d’al·legacions de modificació de subvenció per al finançament del projecte
“Investigació participativa 2016” SAE 2016/ 11 . Peralada. Albera Salut S.L.P.
Decret de mod
modificació
ificació de l’import de la subvenció exclosa de concurrència pública per reduir el risc persistent
de transmissió de legionel·la al Camp de Futbol de Palamós. SAE 2016/ 20 . Palamós. Ajuntament de
Palamós.
Decret de m
modificació
odificació del suport econòmic per a actuacions relatives al Catàleg de Serveis de Dipsalut 2016
(SIG 2016/21). Tortellà. Ajuntament de Tortellà.

381

20/07/2017 Contractació 2014_0430

382

20/07/2017 Subvencions 2015_2179

383

20/07/2017 Subvencions 2016_0363

384

20/07/2017 Subvencions 2016_1092

385

20/07/2017 Subvencions 2016_1349

386

20/07/2017 Subvencions 2016_1444

387

20/07/2017 Subvencions 2016_1507

Decret acceptació de renúncia de la subvenció de la convocatòria a enti
entitats
tats no lucratives per a projectes que
lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a la demarcació de Girona, convocatòria 2016 (ASO 2016/18).
Associació de Sordcecs de Catalunya. Banyoles.

388

20/07/2017 Subvencions 2016_1934

Decret de modificació de l’import de la subvenció als ajuntaments de la demarcació de Girona per al
finançament de les despeses derivades de l’ús de centres municipals de formació d’adults. CMFA 2016/1.
Santa Coloma de Farners. Ajuntament de Santa Coloma de Farners

389

20/07/2017 Subvencions 2016_1980

390

20/07/2017 Subvencions 2016_1990

391

20/07/2017 Subvencions 2016_2038

392

20/07/2017 Subvencions 2016_2039

Decret d’acceptació de les al·legacions presentades a la proposta de revocació de la subvenció per a
projectes de promoció de la salut a ajuntaments PM07. Navata. Ajuntament de Navata.
Decret d’acceptació
’acceptació de les al·legacions a la proposta de modificació de l’import de la subvenció per al
finançament de les despeses derivades de l’ús del consultori local. SAC 2016/ 49. Pont de Molins.
Ajuntament Pont de Molins.
Decret de modificació de l’import de la subvenció per al finançament de les despeses derivades de l’ús dels
centres docents d’educació especial. CDEE 2016/2. Fundació Privada Els Joncs.
Decret de modificació de l’l’import
import de la subvenció per al finançament de les despeses derivades de l’ús dels
centres docents d’educació especial. CDEE 2016/3. Salt. Ajuntament de Salt.

10_2017_2260_A0101
10_2017_
– Pàg. 3

Núm.
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393

20/07/2017 Subvencions 2016_2101

394

20/07/2017 Subvencions 2016_2164

395

20/07/2017 Subvencions 2016_2165

396

20/07/2017 Règim intern 2016_2184

397

20/07/2017 Subvencions 2016_2190

398

20/07/2017 Subvencions 2016_2343

399

20/07/2017 Subvencions 2016_2357

400

20/07/2017 Subvencions 2016_2410

401

20/07/2017 Subvencions 2016_2491

402

20/07/2017 Subvencions 2017_0761

403

20/07/2017 Subvencions 2017_0778

404

20/07/2017 Subvencions 2017_0779

405

20/07/2017 Subvencions 2017_0819

Resum
Decret d’accept
d’acceptació
ació de les al·legacions a la proposta de modificació de la subvenció per al finançament de
les despeses derivades de l’ús de centres municipals de formació d’adults. CMFA 2016/10. La Jonquera.
Ajuntament de La Jonquera.
Decret de modificació de l’import de la subvenció per al finançament de les despeses derivades de l’ús dels
centres docents d’educació especial. CDEE 2016/ 7. Integra, Associació de Discapacitats Intel·lectuals.
Decret
ecret de modificació de l’import de la subvenció per al finançament de les despeses derivades de l’ús dels
centres docents d’educació especial. CDEE 2016/ 8. Blanes. Ajuntament de Blanes.
Decret de renúncia a la redu
reducció de jornada laboral. Girona. BR,G.
Decret de modificació de l’import de la subvenció per al finançament de les despeses derivades de l’ús dels
centres municipals de formació d’adults a la demarcaci
demarcació
ó de Girona. CMFA 2016/21. Arbúcies. Ajuntament
d’Arbúcies
Decret d’acceptació de les al·legacions a la proposta de minoració per a la realització de projectes de
cooperació internacional. COOP 2016/12. Girona. Associ
Associació NouSol.
Decret d’acceptació de les al·legacions a la proposta de revocació per a la realització de projectes de
cooperació internacional. CCOP 2016/23. Puigcerdà. Ajuntament de Puigcerdà.
Decret d’aprovació bestreta de la subvenció per al finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de
persones en el marc del programa “Salut i Crisi” OPm10. 2016/1. Banyoles. Consell Comarcal del Pla de
l’Estany.
Decret per la concessió de subvenció exclosa de concurrència pública per l’adquisició i adaptació d’una
furgoneta (SAE 2016/72). Fundació Montilivi. Girona.
Decret d’aprovació de la subvenció exclos
exclosa
a de concurrència pública per a les despeses del projecte “La
Sopa. Atenció i suport a les persones sense llar”, anualitat 2017 (SAE 2017/14). Consorci Centre d’Acolliment
i Serveis Socials la Sopa. Girona.
Decret per la concessió de subvenció exclosa de concurrència pública per al projecte d’aprofitament de
minves de l’Escola d’Hostaleria de Girona. SAE 2017/17. Girona. Associació de Naturalistes de Girona.
Decret de desestimació de subvenció exclosa de concurrència pública per les despeses del “Pla pilot de
millora del tractament de la dislèxia a centres educatius de les comarques gironines”, (SAE 2017/ 18).
Associació Dislectica’t.
Decret per
er la concessió de la subvenció exclosa de concurrència pública per a les despeses del projecte
“Promoció Escolar Girona Est”, per l’any 2017 (SAE 2017/21). Fundació Privada Pere Closa.
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Resum

406

20/07/2017 Règim intern 2017_0856

Decret_prelacioborsa_exp20170856

407

20/07/2017 Subvencions 2017_0898

Decret d’aprovació de la concessió de subvenció exclosa de concurrència pública per al projecte “VILES PEL
BENESTAR” de l’Ajuntament de Breda. SAE 2017/23. Girona. Ajunt
Ajuntament
ament de Breda.

408

20/07/2017 Subvencions 2017_1390

Decret d’aprovació de la concessió de subvenció exclosa de concurrència pública per a les despeses del
projecte “Casal d'Estiu 2017 – Pluridiscapacitats – Escola Palau”, per l’any 2017 (SAE 2017/35). Associació
A
mares i pares escola especial palau - AMPA.

409

20/07/2017 Subvencions 2017_1417

410

20/07/2017 Subvencions 2017_1423

411

20/07/2017 Contractació 2017_1684

412

20/07/2017 Subvencions 2017_1803

413

20/07/2017 Subvencions 2017_1825

414

20/07/2017 Subvencions 2017_1852

415

20/07/2017 Subvencions 2017_1855

416

20/07/2017 Subvencions 2017_1874

417

20/07/2017 Contractació 2017_1885

418

20/07/2017 Règim intern 2017_1905

Decret de concessió de la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques
municipals de protecció de la salut. SAT 2017/8. Vilafant. Ajun
Ajuntament
tament de Vilafant.
Decret d’aprovació de la concessió de subvenció exclosa de concurrència pública per al projecte “Suport a la
publicació del suplement setmanal de salut a Diari de Girona, any 2017”. SAE 2017/38. Girona.
Gi
Diari de
Girona.
Decret contractació menor pel subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del programa “Girona,
territori cardioprotegit” (Pm05). CPM_C 2017/30. Serveis Vials del Vallès, S.L.
Decret de concessió de la subvenció exclosa de concurrència pública per al projecte “VILES PEL
BENESTAR” de l’Ajuntament d'Hostalric. SAE 2017/3426. Girona. Ajuntament d'Hostalric.
Decret
ret de concessió de la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques
municipals de protecció de la salut. SAT 2017/11. Llagostera. Ajuntament de Llagostera.
Decret de concessió de la subven
subvenció
ció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques
municipals de protecció de la salut. SAT 2017/13. Vidreres. Ajuntament de Vidreres.
Decret de concessió de subvenció exclosa de concurrència pública per a reformes estructurals als vestuaris
del camp de futbol i pavelló d’esports per tal de reduir el risc recurrent de legionel·la i complir amb la
normativa vigent per tal de passar la ECA (SAE 2017/52). Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.
Decret de concessió de la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques
municipals de protecció de la salut. SAT 2017/14. Vilademuls. Ajuntament de Vilademuls
Decrett contractació menor subministrament marxandatge per a lliurar en el marc dels estands a fires, festes i
altres esdeveniments de la demarcació de Girona. CPM 2017/43. Josép López Novell
Decret d’aprovació del conveni de cooperació educativa amb la Universitat de Girona. Girona. EB,M.
E
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419

23/07/2017 Subvencions 2017_1831

420

26/07/2017 Subvencions 2016_1506

421

26/07/2017 Subvencions 2016_2335

422

26/07/2017 Contractació 2016_2454

423

26/07/2017 Contractació 2016_2454

424

26/07/2017 Contractació 2016_2454

425

26/07/2017 Contractació 2016_2454

426

26/07/2017 Contractació 2016_2454

427

26/07/2017 Contractació 2016_2454

428

26/07/2017 Contractació 2016_2454

429

26/07/2017 Contractació 2017_1801

430

01/08/2017 Subvencions 2014_1453

431

01/08/2017 Subvencions 2016_1635

Resum
Decret d’aprovació de la concessió de subvenció exclosa de concurrència pública per
pe a les despeses del
projecte “Casal d'Estiu per a nens i joves amb discapacitat 2017”, (SAE 2017/47). AMPA CEE Font de
l’Abella
Decret d’acceptació parcial d’al·legacions a la proposta de minoració per a realització de projectes que lluiten
contra la pobresa i l’exclusió social a la demarcació de Girona. ASO 2016/17. Olot. Esplais de la Garrotxa.
Decret acceptació de renúncia de la subvenció del finanaçment del projecte Thille Boubacar
Bo
Regió de Saint
Louis (COOP 2016/9). Associació pel desenvolupament del Riu Senegal.
Decret de classificació i de requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació del contracte del servei de
dinamització dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes d’Itineraris Saludables. Lot 1 Alt Empordà
Decret de classificació i de requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació del contracte del servei de
dinamització dels Parcs Urban
Urbans
s de Salut i les Xarxes d’Itineraris Saludables. Lot 2 Baix Empordà
Decret de classificació i de requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació del contracte del servei de
dinamització dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes d’Itineraris Saludables. Lot 3 La Cerdanya
Decret de classificació i de requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació del contracte del servei de
dinamització dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes d’Itineraris Saludables. Lot 4 La Garrotxa
Decret de classificació i de requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació del contracte del servei de
dinamització dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes d’Itinerari
d’Itineraris
s Saludables. Lot 5 El Gironès
Decret de classificació i de requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació del contracte del servei de
dinamització dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes d’Itineraris Saludables. Lot 7 La Selva
Decret de classificació i de requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació del contracte del servei de
dinamització dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes d’Itineraris Saludables. Lot 8 Pla de l’Estany
l
Decret contractació menor del servei de divulgació de la tasca de Dipsalut a través de la presència a fires,
festes i altres esdeveniments de la demarcació de Girona CPM 2017/36. Noemi Morales Padern
Decret d’aprovació de la despesa de la Diputació de Girona corresponent a l’anualitat 2016 derivada del
conveni amb Genera
Genera-Integras
Integras de Girona per al finançament del projecte d’atenció directa a dones i prevenció
VIH”. SAE 201
2014/18. Associació en defensa del dret de les dones
Decret de modificació de l’import de la subvenció exclosa de concurrència pública per al projecte del Casal
d’Estiu 2016 per a persones pluridiscapacitades (motriu, co
cognitiu,
gnitiu, sensorial). SAE 2016/35. AMPA Escola
Especial Palau. Girona.
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432

Data
Unitat
Expedient
aprovació
01/08/2017 Règim intern 2017_0152

433

01/08/2017

434

01/08/2017 Règim intern 2017_0725

435

01/08/2017 Subvencions 2017_0744

436

01/08/2017 Règim intern 2017_0785

437

01/08/2017 Subvencions 2017_1340

438

01/08/2017 Subvencions 2017_1341

439

01/08/2017 Subvencions 2017_1821

440

01/08/2017 Règim intern 2017_2052

441

01/08/2017 Règim intern 2017_2053

302_Decret_gratificacions0506_ArjonaLL_exp20170152
Decret d’apr
d’aprovació
ovació de la modificació de crèdit d’incorporació de romanents. 2IR 7/2017. Setena incorporació
de romanents . Dipsalut.
Decret de desestimació de les al·legacions contra la resolució d’aprovació de la relació d’admissions
d’admi
i
exclusions en el procediment de creació d’una borsa de treball de tècnics d’Acció Social. Girona.
Convocatòria oberta.
Decret de desestimació de subvenció exclosa de concurrència pública per al finançament de les despeses de
la “Jornada Girobòtica” (SAE 2017/9). Girona. Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach de la Udg.
Decret d’aprovació de gratificacions extraordinàries corresponents als mesos de març, abril i maig de 2017.
Girona. DG,,F
Decret de concessió de bestreta de la convocatòria de suport econòmic per al finançament del programa
Salut i Crisi per a l’any 2017 (Pm10 2017/34).Girona. Fundació Serv
Servei
ei Gironí de Pedagogia Social (Fundació
SER.GI).
Decret de concessió de bestreta de la convocatòria de suport econòmic per al finançament del programa
Salut i Crisi per a l’any 2017 (Pm10 2017/35).Girona. Fundació Ser
Servei
vei Gironí de Pedagogia Social (Fundació
SER.GI).
Decret de concessió de la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques
municipals de protecció de la salut. SAT 2017/10. Porqueres. Ajunta
Ajuntament
ment de Porqueres.
Decret d’aprovació de gratificacions extraordinàries corresponents als mesos de maig i de juny. Girona.
BR,G.
Decret d’aprovació de gratifica
gratificacions
cions extraordinàries corresponents al mes de maig de 2017. Girona. SB,D.
S

442

01/08/2017 Règim intern 2017_2055

Decret d’aprovació de gratificacions extraordinàries corresponents al mes de juny de 2017. Girona. OC,M.
O

443

01/08/2017 Règim intern 2017_2056

Decret d’aprovació de gratificacions extraordinàries corresponents al segon trimestre de 2017. Girona. EC,C.
E

444

03/08/2017 Règim intern 2016_2300

445

03/08/2017 Contractació 2016_2454

Decret d’aplicació de l’increment retributiu p
previst
revist per al 2017. Girona. Personal de Dipsalut.
Decret d’aprovació de declaració de desert el lot 6 del contracte de serveis per dinamització dels Parcs
Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables

Núm.

Intervenció

2017_0323

Resum

10_2017_2260_A0101
10_2017_
– Pàg. 7

Núm.

Data
aprovació

Unitat

Expedient

446

03/08/2017 Contractació 2017_1733

447

03/08/2017 Contractació 2017_1837

448

03/08/2017 Contractació 2017_1870

449

03/08/2017

450

10/08/2017 Subvencions 2015_2171

451

10/08/2017

452

10/08/2017 Subvencions 2016_2493

453

10/08/2017 Contractació 2017_1798

454

10/08/2017 Contractació 2017_1882

455

10/08/2017 Contractació 2017_2078

456

16/08/2017 Subvencions 2016_0422

457

16/08/2017 Règim Intern 2017_0725

AGAiE

Polítiques
Promoció

2017_2039

2016_1205

Resum
Decret de contractació menor dels serveis de telefonia fixa, mòbil i línies ADSL (de l’01/07/2017 a
formalització licitació en curs, màxim 31/12/2017) . CPM 2017/32. VODAFONE ESPAÑA SA
Decret d’inici i aprovació de l’expedient de contractació del servei de consultoria estratègica en organització i
optimització de processos i en tecnologies de la informació, focalitzada en programari lliure, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària
Decret de contractació menor de servei de seguretat de les instal·lacions de Dipsalut al C.Pic de Peguera
n.15 de Girona. CPM 2017/39. Unidad Logística Empresarial sl
Decret de contractació menor de serveis de posada a disposició d’un/a auxiliar administratiu/iva. Girona.
Adecco.
Decret modificació de la subvenció exclosa de concurrència pública per realit
realitzar
zar millores estructurals al
sistema d’aigua calenta i Sanitària ACS del Pavelló Poliesportiu de Bescanó per reduir el risc persistent de
transmissió de legionel·la. Bescanó. Ajuntament de Bescanó. SAE 2015/ 39
Decret de rectificació d’error aritmètic detectat en l’informe tècnic relatiu a la justificació de la subvenció
exclosa de concurrència pública per al projecte de prevenció i abordatge dels matrimonis forçats. SAE
2016/16. Associació Valentes i Acompanya
Acompanyades. Girona.
Decret de desestimació de subvenció exclosa de concurrència pública per al finançament de les despeses de
manteniment, neteja i vigilància del curs 2015
2015- 2016 (SAE 2016/74). Palamós. Centre d’Educació Especial
Esp
Els Àngels de Palamós.
Decret convalidació de la despesa corresponent al servei per la prestació del Servei Local d’Orientació
Familiar de les comarques gironines (SLOF)
Decret convalidació de la despesa corresponent al servei de dinamització dels Parcs Urbans i les Xarxes
d’Itineraris Saludables de les comarques del Gironès, Pla de l’Estany i Baix Empordà. CPM_C 2017/41.
Consell Esportiu del Gironès, Consell Esportiu del Pla de l’Estany i Consell Comarcal del Baix Empordà.
Decret convalidació de la despesa corresponent al subministrament de cinc desfibril·ladors . AB MEDICA
GROUP S.A.
Decret de rectificació d’error aritmètic del decret de 10 de juliol de 2017 per al finançament del projecte de
“Somriures solidaris”, anualitat 2016 (SAE 2016/ 3). Associació Dentistes solidaris. Girona.
Decret d’establiment d
de
e l’ordre de prelació de la borsa de treball de tècnics d’acció social. Girona.
Convocatòria oberta.
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Núm.

Data
aprovació

Unitat

Expedient

Resum

458

16/08/2017 Contractació 2017_1871

Decret de rectificació del decret d’acceptació de les al·legacions a lla
a proposta de modificació de la subvenció
per al finançament de les despeses derivades de l’ús de centres municipals de formació d’adults. CMFA
2016/10. La Jonquera. Ajuntament de La Jonquera.

459

21/08/2017 Subvencions 2016_1541

Decret d’acceptació de lles
es al·legacions a la proposta de modificació de l’import de la subvenció per a
projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a la demarcació de Girona. Blanes

460

21/08/2017 Subvencions 2016_2101

461

21/08/2017 Subvencions 2016_2199

462

23/08/2017 Règim Intern 2017_0245

463

23/08/2017 Règim Intern 2017_0725

464

23/08/2017 Règim Intern 2017_1828

465

23/08/2017 Règim Intern 2017_1829

466

23/08/2017 Règim Intern 2017_1835

467

23/08/2017 Règim Intern 2017_1836

468

23/08/2017 Subvencions 2017_2073

469

05/09/2017 Subvencions 2015_1008

470

05/09/2017 Contractació 2015_1793

Decret de rectificació del decret d’acceptac
d’acceptació
ió de les al·legacions a la proposta de modificació de la subvenció
per al finançament de les despeses derivades de l’ús de centres municipals de formació d’adults. CMFA
2016/10. La Jonquera. Ajuntament de La Jonquera.
Decret d’acceptació de les al·legacions a la proposta de revocació de subvenció als ajuntaments de la
demarcació de Girona per al finançament de les despeses derivades de l’ús dels consultoris locals. SAC
2016/138. Bellcaire d’Empordà.
Decret d’aprovació de l’import corresponent a l’ajuda social familiar. Girona. M
MC,S
S.
Decret de desestimació de les al·legacions contra l’aprovació de la relació d’admissions i exclusions en el
procediment de creació d’una borsa de treball de tècnics d’Acció Social.
Decret de convalidació de despesa. Acumulació de funcions de gestió de subvencions d’Acció Social. Girona.
GO i MO.
Decret de convalidació de despesa. Acumulació de funcions de gestió de subvencions d’Acció Social. Girona.
GO i MO.
Decret de convalidació de de
despesa.
spesa. Acumulació de funcions de gestió de projectes formatius. Girona. ALR
A
i
ERMC.
Decret de convalidació de despesa. Acumulació de funcions de gestió de projectes formatius.
form
Girona. ALR i
ERMC.
Decret de concessió de la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques
municipals de protecció de la salut. SAT 20
2017/16. Olot. Ajuntament d’Olot.
Decret d’acceptació de les al·legacions a la proposta de modificació de l’import de la subvenció per les
despeses derivades de l’ús del consultori. 2015/78 Ullastret.
Decret d’aprovació de la resolució del contracte del servei metodològic, coordinació i dinamització territorial
del programa Salut i Crisi (Pm10) de mutu acord i retorn de garantia
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Núm.

Data
aprovació

Unitat

Expedient

471

05/09/2017 Subvencions 2016_2001

472

05/09/2017 Subvencions 2016_2123

473

05/09/2017 Subvencions 2016_2229

474

05/09/2017 Subvencions 2016_2324

475

05/09/2017 Subvencions 2016_2352

476

05/09/2017 Subvencions 2016_2356

477

05/09/2017 Subvencions 2016_2378

478

05/09/2017 Règim Intern 2017_0205

479

05/09/2017 Subvencions 2017_1000

480

05/09/2017 Subvencions 2017_1193

481

05/09/2017 Subvencions 2017_1260

482

05/09/2017 Subvencions 2017_1951

Resum
Decret acceptació renúncia a la subvenció als ajuntaments per les actuacions per a la lluita i control integrat
de plagues urbanes de la demarcació de Girona PT10 2016/92 Sant Mori. Ajuntament de Sant Mori.
Decret de revocació de la subvenció a ajuntaments de la demarcació de Girona per al finançament d’activitats
de promoció de la salut PM07 2016/52. Sant Llorenç de la Muga. Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga
Decret acceptació renúncia a la subvenció als ajuntaments per les actuacions per a la lluita i control integrat
de plagues urbanes de la demarcació de Girona PT10 2016/147. Vallfogona de Ripollès. Ajuntament de
Vallfogona de Ripollès.
Decret acceptació de renúncia de la subvenció de la convocatòria als ajuntaments de la demarcació de
Girona per a la realització d’activitats de promoció de la Salut. PM07 2016/110. Amer. Ajuntament d’Amer
Decret de revocació de l’import de subvenció de Cooperació internacional COOP 2016/19. Fundació Sol
Solidari.
Decret acceptació de la renúncia a la subvenció del finançament del projecte Prodima: Promoció dels drets i
igualtat de les mares a barris periurbans de Tànger (COOP 2016/22). Associació Casal dels Infants per a
Acció Social als Barris.
Decret acceptació de la renúncia a la subvenció del finançament de
dell projecte per la Millora en l’accés a una
educació secundària pública de qualitat per a adolescents i joves desfavorits fomentant l’equitat de gènere
(COOP 2016/26). Fundació Vicente Ferrer.
Decret d’autorització de pagament d’imports corresponents a matrícules al Màster en Promoció de la Salut de
diversos empleats. Girona. Universitat de Girona.
Decret d’aprovació de la subvenció exclosa de concurrència pública per a les despeses
despes del projecte “Servei
de drenatge limfàtic”. SAE 2017/26. Girona. Fundació Privada Oncolliga.
Decret de concessió de les bestretes de la convocatòria de suport econòmic per al finançament del programa
Salut i Crisi per a l’any 2017. Expedients núm. 2017/1193, 2017/1270, 2017/1279, 2017/1276, 2017/1289,
2017/1292, 2017/1347 Girona. Creu Roja Espanyola.
Decret de concessió de bestreta de la convocatòria de suport econòmic per al ffinançament
inançament del programa
Salut i Crisi per a l’any 2017. Expedients núm. 2017/1260, 2017/1295, 2017/1262, 2017/1287, 2017/1314,
2017/1319, 2017/1243, 2017/1266, 2017/1300, 2017/1310 Girona. Càritas Diocesana de Girona
Decret de concessió de la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques
municipals de protecció de la salut. SAT 2017/15. Maçanet de Cabrenys. Ajuntament de Maçanet de
Cabrenys.
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483

Data
Unitat
Expedient
aprovació
05/09/2017 Règim Intern 2017_2072

484

05/09/2017 Subvencions 2017_2107

485

05/09/2017 Subvencions 2017_2113

486

05/09/2017

487

07/09/2017 Subvencions 2016_1558

488

07/09/2017 Subvencions 2016_2384

489

07/09/2017 Subvencions 2017_0746

490

07/09/2017 Subvencions 2017_0791

491

07/09/2017 Subvencions 2017_0881

492

07/09/2017 Subvencions 2017_0916

493

07/09/2017 Contractació 2017_1989

494

07/09/2017 Contractació 2017_2087

Núm.

Intervenció

2017_2116

Resum
Decret relatiu a la sol·licitud de compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat laboral. Girona. MC,S.
M
Decret de concessió de la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques
municipals de protecció de la salut. SAT 2017/17. Navata. Ajuntament de Navata.
Decret de concessió de la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques
municipals de protecció de la salut. SAT 2017/18. Sant Feliu de Guíxols. Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols.
Decret d’incoació de l’expedient del Pressupost de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació
D
de
Girona per a l’exercici 2018.
Decret de modificació de l’import de la subvenció del suport econòmic a entitats sense ànim de lucre per a
projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a la dem
demarcació
arcació de Girona. (ASO 2016/ 32). Girona.
Casal dels infants per l’Acció Social als Barris.
Decret acceptació de la renúncia de la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a
polítiques municipals de protecció de la salut SAT 2016/26. Banyoles. Ajuntament de Banyoles.
Decret d’aprovació de la concessió de subvenció exclosa de concurrència pública per al finançament del
servei d’atenció i acollida a persones imm
immigrades
igrades (SAE 2017/10). Associació d’Ajuda Mutua d’Immigrants a
Catalunya. Barcelona.
Decret d’aprovació de la concessió de subvenció exclosa de concurrència pública per al projecte “Activa't per
la Salut Mental” de la Federació Salut Mental de Catalunya. SAE 2017/1647. Girona. Federació Salut Mental
de Catalunya.
Decret de desistiment subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals
de protecció de la salut. SAT 2017/1. La Bisbal d’Empordà. Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.
Decret de concessió de la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques
municipals de protecció de la salut
salut.. SAT 2017/ 4. Palamós. Ajuntament de Palamós.
Decret d’inici i aprovació de l’expedient per la contractació del servei de dinamització dels Parcs Urbans i les
Xarxes d’Itineraris Saludables del Ripollès, mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació
ordinària
Decret contractació menor dels serveis necessaris per a l’elaboració de les cartografies dels possibles punts
de cria de mosquit tigre (aedes albopictus) e
en
n l’espai públic dels municipis de la demarcació de Girona.
CPM_C 2017/45. Associació Mediambiental Xatrac.
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5. Exp. 21_2017_2228_G0101 – Proposta d’elevació al Ple de l’aprovació de la
plantilla i de la relació de llocs de treball de Dipsalut per a l’exercici
l’exerci 2018
El Consell Rector de Dipsalut aprova, en la sessió ordinària número 2016/10, que té
lloc el 4 d’octubre de 2016, l’acord d’elevació al Ple de la Diputació de Girona de la
plantilla i de la relació de llocs de treball (RLT) de Dipsalut per al 2017.
El Ple de la Diputació aprova aquests dos documents en la sessió de 15 de novembre
de 2016, i posteriorment es publiquen al Butlletí Oficial de la Província de Girona
número 17, de 25 de gener de 2017, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
número
úmero 7.304, de 8 de febrer.
És competència dell Consell Rector, d’acord amb l’article 10.6) dels Estatuts de
l’Organisme, l’aprovació de la política de personal, la plantilla, la relació de llocs de
treball i el règim retributiu dins dels límits legals, a proposta de la Presidència. No
obstant això, atés que la plantilla i la relació de llocs de treball estan condicionats per
la dotació econòmica que recull el pressupost anual de Dipsalut, el Consell Rector les
eleva al Ple de la Diputació de Girona per a la seva aprovació definitiva juntament
amb el pressupost de cada exercici.
La Gerència proposa a la Presidència de l’Organisme, d’acord amb la memòria
signada en data 18 de setembre de 2017, que el Consell Rector aprovi la plantilla i la
relació de llocs de treball que s’adjunten a la memòria esmentada (i que es
reprodueixen com a annexos 1, 2 i 3 d’aquest document), incloure la dotació
econòmica prevista en el capítol 1 del pressupost de Dipsalut de l’exercici 2018 i
elevar l’aprovació definitiva del pressupost
pressupost i de la plantilla al Ple de la Diputació de
Girona.
El Servei d’Organització i Recursos Humans corporatius de la Diputació emet, en la
mateixa data, un informe favorable a la proposta que fa la Gerència en la memòria
esmentada anteriorment.
El cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica i la Gerència proposen a la
Presidència, en data 18 de setembre de 2017, que sotmeti a aprovació del Consell
Rector la plantilla i la relació de llocs de treball de l’Organisme corresponents a l’any
2018.
Atès
ès que continuen vigents des del punt de vista normatiu les condicions de
conjuntura econòmica que van donar peu al Reial Decret 20/2011, de 30 de
desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a
la correcció del dèficit públic, i que també es troben establertes en la Llei 3/2017, de
27 de juny, de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017, aquesta proposta
segueix les línies marcades pels acords precedents d’aprovació consecutiva de les
plantilles i les relacions de llocs de treball.
En aquest sentit, i respecte de la plantilla aprovada per a l’exercici 2017, no es
proposa cap modificació en el nombre d’efectius. Pel que fa a la relació de llocs de
treball, tampoc no hi ha variació respecte del nombre de llocs de treball aprovats per a
l’exercici 2017, i hi ha una única modificació per a una descripció més acurada de les
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funcions que té encarregades en el cas del lloc de treball de tècnic de gestió
econòmica de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica, que passa
pass a denominar-se
tècnic de subvencions.
La proposta d’acord inclou la plantilla de Dipsalut per a l’any 2018,
2018 instrument amb
una funció quantitativa a efectes pressupostaris, com a annex 1, i la relació de llocs de
treball (RLT),, eina organitzativa que descriu
descriu les unitats orgàniques amb els llocs de
treball concrets que les conformen,
conformen, com a annex 2. Finalment, s’adjunta un annex 3,
com en anteriors ocasions, en què s’especifiquen les característiques de les places i
llocs de treball de naturalesa directiva professional.
La plantilla de Dipsalut per al 2018 és de 12 places en règim de funcionari i 32 places
en règim de laboral (44 places en total). No obstant això, els efectius reals màxims
amb què comptarà l’Organisme són 42, atès que dues places laborals s’extingiran en
el moment en què es portin a terme els dos processos de funcionarització que
s’indiquen a la plantilla.
Pel que s’ha exposat, a la vista de la proposta conjunta esmentada anteriorment, en
ús de les atribucions que em confereixen els articles
articles 14 i 15 dels Estatuts de
l’Organisme, i d’acord amb les funcions que em delega la Presidència de la Diputació
de Girona, per Decret de 15 de juliol de 2015, proposo al Consell Rector que elevi al
Ple de la Diputació de Girona l’aprovació del següent
ACORD
Primer. Aprovar la plantilla de personal funcionari i laboral de l’Organisme Autònom de
Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) per a l’any 2018, que s’adjunta en
l’annex 1, agrupat per escales i categories.
Segon. Aprovar la relació de llocs
llocs de treball que s’adjunta com a annex 2, que conté
tots els llocs de treball de Dipsalut, ordenats per unitats orgàniques.
En aquest sentit, seran vàlides a tots els efectes les denominacions de les àrees, les
seccions i els llocs, tal com hi consten, els grups i nivells de destinació i l’import dels
complements específics que hi són detallats, així com l’import d’altres complements
que hi apareguin.
Tercer. Aprovar, amb efectes de l’1 de gener de 2018, les funcions, dedicació i
retribucions del personal
al directiu professional relacionat a l’annex 3.
Quart. Ordenar la publicació íntegra de la plantilla al Butlletí Oficial de la Província i al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
Catalunya, i trametre’n còpia al Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya i a l’Administració General de l’Estat,
d’acord amb el que disposa l’article 28 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Cinquè. L’eficàcia d’aquest acord resta condicionada
condicionada a l’aprovació definitiva del
pressupost de Dipsalut per al 2018.
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Annex 1: Plantilla de personal de Dipsalut de 2018
FUNCIONARIS DE CARRERA:

II.
PLACES
DE
L'ESCALA
D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

Observacions
Núm.

Grup

Tècnics

1

A1

Gestió

3

A2

Administratius

1

C1

Auxiliars

1

C2

TOTAL

6

PO

PV

PP

PF

PE

1

2

1

1
1
1

3

2

III. PLACES DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
III. 1. Subescala tècnica
Observacions
a) Titulats superiors

Núm.

Grup

2

A1

2

1

A1

1

Tècnics superiors de gestió i qualitat

1

A1

1

TOTAL

4

Tècnics superiors de
e protecció de la
salut
Tècnics superiors de promoció de la
salut

PO

PV

PP

PF

PE

PF

PE

4

III. PLACES DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
III. 1. Subescala tècnica
Observacions
b) Titulats grau mitjà

Núm.

Grup

Tècnics de serveis socials

1

A2

1

Tècnics de promoció de la salut

1

A2

1

TOTAL

2

2

12

7

PO

PV

PP

TOTALS PERSONAL FUNCIONARI
TOTAL

3

2
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PERSONAL LABORAL:
Observacions
Denominació del lloc de treball

Núm.

Grup

Agents de salut pública municipal

6

A2

6

Administratius

5

C1

4

Auxiliars

6

C2

6

Gerents

1

A1

Subalterns

1

E

1

Tècnics de gestió

1

A2

1

Tècnics informàtics

4

A2

4

Tècnics mitjans

7

A2

6

Tècnics superiors

1

A1

1

PO

PV

PP

PF

PE

1

1

1

TOTAL PERSONAL LABORAL
TOTAL

32

1

29

2

RESUM FINAL PLANTILLA DE PERSONAL
Núm.

PO

PV

Nombre total personal funcionari

12

7

3

Nombre total personal laboral

32

1

29

TOTAL

44

8

32

TOTAL PLANTILLA DE PERSONAL

PP

PF

PA

2
2
2

0

places a extingir per PROMOCIÓ INTERNA

2

places pendents de FUNCIONARITZACIÓ

2

42

Observacions:
PO: Places ocupades
PV: Places vacants o cobertes de forma interina
PP: Places vacants per promoció interna
PF: Places pendents de funcionarització
PE: Places a extingir
PA: Places a amortitzar per funcionarització
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PE

Annex 2: Relació de llocs de treball (RLT) 2018
ANNEX 2 - RELACIO DE LLOCS DE TREBALL DIPSALUT - 2018
Àrea de Govern
Denominació lloc de treball

Gerència
Tècnic/a de difusió
Auxiliar de comunicació

Dot. CD

1
1
1

21
15

CE

7.134,62
7.716,87

Compl. Grup FP RJP Factor Dedicació

A1
C2

LD
C
C

D
L
L

F.
específ.

Local.

Observacions

Vegeu annex 3
6.568,50 MD

Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica
Denominació lloc de treball

Dot. CD

CE

Compl. Grup FP RJP Factor Dedicació

F.
específ.

Local.

Observacions

Cap de l'Àrea de Gestió Administrativa i
Econòmica

1

28 11.151,64

A1

C

F

Administratiu/iva

3

18

7.716,87

C1

C

L

Administratiu/iva

1

18

7.716,87

C1

C

F

Reservat 33% discapacitat
(Funcionarització prom. interna)

Administratiu/iva

1

18

7.716,87

C1

C

L

Reservat 33% discapacitat (Per
extingir)

Auxiliar administratiu/iva
1
15
Auxiliar administratiu/iva
2
15
Subaltern/a de transport i muntatge
1
10
Secció de Gestió Administrativa, Contractació i RH

7.716,87
7.716,87
7.131,10

C2
C2
E

C
C
C

F
L
L

Horari partit

8.419,88

A2

C

F

Funcionarització (Prom. interna)

Tècnic/a mitjà/na de gestió
administrativa

1

22

8.721,86 MD
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Denominació lloc de treball

Tècnic/a mitjà/na de gestió
administrativa

Dot. CD

CE

Compl. Grup FP RJP Factor Dedicació

1

22

8.419,88

A2

C

L

Tècnic/a mitjà/na de contractació
1
Secció de Gestió Econòmica i Subvencions

22

8.419,88

A2

C

F

Tècnic/a mitjà/na de fiscalització i
comptabilitat

1

22

8.419,88

A2

C

F

Tècnic/a mitjà/na de subvencions

1

22

8.419,88

A2

C

L

F.
específ.

Local.

Observacions

Per extingir

Àrea d'Informació per a la Gestió i la Qualitat
Denominació lloc de treball

Dot. CD

CE

Compl. Grup FP RJP Factor Dedicació

Cap de l'Àrea d'Informació per a la
Gestió i la Qualitat

1

28 11.151,64

A1

C

F

Tècnic/a mitjà/na informàtic/a

4

22

A2

C

L

8.419,88

F.
específ.

Local.

Observacions

F.
específ.

Local.

Observacions

8.721,86 MD

Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida
Denominació lloc de treball

Cap de l'Àrea de Polítiques de
Promoció de la Salut i Qualitat de Vida

Dot. CD

CE

Compl. Grup FP RJP Factor Dedicació

1

28 11.151,64

A1

C

F

Tècnic/a mitjà/na de promoció de la
salut

1

26 13.068,21

A2

C

F

Tècnic/a mitjà/na de polítiques de salut
Tècnic/a mitjà/na de projecte
Tècnic/a mitjà/na de consultoris locals

1
3
1

26 13.068,21
22 8.419,88
22 8.419,88

A2
A2
A2

C
C
C

L
L
L

8.721,86 MD

Secció de Promoció de la Salut

21_2017_2228_G0101
7_2228_G0101 – Pàg. 17

Denominació lloc de treball

Dot. CD

Auxiliar administratiu/iva
Secció d'Acció Social
Cap de la secció d'Acció Social
Administratiu/iva

CE

Compl. Grup FP RJP Factor Dedicació

1

15

7.716,87

C2

C

L

1
1

26 13.413,86
18 7.716,87

A2
C1

C
C

F
L

F.
específ.

Local.

Observacions

F.
específ.

Local.

Observacions

Àrea de Protecció de la Salut
Denominació lloc de treball

Dot. CD

CE

Compl. Grup FP RJP Factor Dedicació

Cap de l'Àrea de Protecció de la Salut

1

28 11.151,64

A1

C

F

15.100,09 IDE

Tècnic/a superior de protecció de la
salut

1

26 11.421,85

A1

C

F

5.814,57 MD

Tècnic/a de gestió de la XASPM i acció
al territori

1

26 13.068,21

A2

C

L

Agent de salut pública municipal
Auxiliar administratiu/iva

6
2

22
15

A2
C2

C
C

L
L

8.507,29
7.716,87

C

Concurs

F

Funcionari

CD
CE

Complement de destí

L

Laboral

Complement específic

LD

Lliure designació

D

Directiu professional

MD

Major dedicació

IDE

Incompatibilitat / Dedicació exclusiva

RJP

Règim jurídic

- Els complements específics corresponen a 12 mensualitats i 2 pagues anuals
- Els factors
tors de dedicació corresponen a 12 mensualitats anuals
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Annex 3
GERÈNCIA
Funcions:
Les competències previstes a l’article 19 dels Estatuts de l’Organisme Autònom de
Salut Pública i les que la Diputació li encomani en relació a l’assistència i
cooperació
ració als municipis de les comarques de Girona, en matèria de salut pública.
Dedicació:
Exclusiva; haurà d’atendre les necessitats del servei tan àmpliament com sigui
necessari i adaptar la jornada i l’horari a les característiques especials del càrrec.
Retribució íntegra:
71.422,57 € anuals, a més de l’antiguitat que li pugui correspondre.
6. Exp. 8_2017_2116_F0102 – Proposta d’elevació al Ple de l’aprovació del
pressupost de Dipsalut per a l’exercici 2018
L’article 162 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 (TRLRHL) estableix que els
pressupostos generals de les entitats locals constitueixen l’expressió xifrada, conjunta i
sistemàtica de les obligacions que, com a màxim,
màxim, poden reconèixer l’entitat i els seus
organismes autònoms, i dels drets que prevegin liquidar durant l’exercici corresponent,
així com de les previsions d’ingressos i despeses de les societats mercantils el capital
social de les quals pertanyi íntegrament
íntegrament a l’entitat local corresponent.
L’article 164 del mateix text normatiu disposa que les entitats locals elaboren i aproven
anualment un pressupost general en el qual s’integren:
a) El pressupost de la mateixa entitat.
b) Els dels organismes autònoms que en depenen.
d
c) Els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils
el capital social de les quals pertanyi íntegrament a l’entitat local.
La legislació aplicable per a l’aprovació del pressupost ve determinada pels articles
162 a 171 del TRLRHL,
RLRHL, així com pels articles 2 a 23 del Reial Decret 500/1990, de 20
d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei reguladora de
les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Per altra banda, l’article 29 de la Llei Orgànica
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), disposa que les administracions
públiques elaboraran un pla pressupostari a mig termini, que abastarà un període
mínim de tres anys i que s’inclourà en el programa
programa d’estabilitat, en el qual s’emmarcarà
l’elaboració dels pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació
pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute
pública i de conformitat amb la regla de la despesa.
des
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L’article 10 dels estatuts vigents de l’Organisme Autònom de Salut Pública (Dipsalut)
disposa que correspon al Consell Rector proposar l’aprovació dels pressupostos i les
seves modificacions d’acord amb les respectives bases d’execució del pressupost
pressupos de
la Diputació de Girona.
Per tot això, vistos els annexos i la documentació complementària que conté
l’expedient d’elaboració del pressupost de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la
Diputació de Girona per a l’exercici 2018, l’informe de la Intervenció,
Intervenció, i en compliment
del que disposa l’article 19 dels estatuts de l’Organisme Autònom de Salut Pública de
la Diputació de Girona, la Gerència proposa al Consell Rector elevar al Ple de la
Diputació de Girona l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Proposar
sar al Ple de la Diputació de Girona l’aprovació inicial del pressupost
de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona per a l’exercici
2018, juntament amb els seus annexos i la documentació complementària que
acompanyen aquesta proposta,
proposta, d’import equilibrat en els seus estats d’ingressos i
despeses en la quantitat de tretze milions dos-cents
dos
vuitanta-cinc
cinc mil tres-cents
tres
catorze euros (13.285.314,00 €), el qual es detalla en l’annex d’aquesta proposta i el
desglossament del qual per capítols és el següent:
PRESSUPOST DE DESPESES

Cap.

Descripció

1

Despeses
personal

de

2.149.918,77

2

Despeses
en
béns corrents

3

Despeses
financeres

4

Transferències
corrents

5

Fons
de
contingència

A.1. Total
corrents

Import

despeses

PRESSUPOST D’INGRESSOS
%

Cap.

Descripció

16,18%

1

Impostos
directes

0,00

0,00%

4.666.348,93

35,12%

2

Impostos
indirectes

0,00

0,00%

0,00

0,00%

3

Taxes,
preus
públics i altres

177.398,00

1,34%

5.827.017,52

43,86%

4

Transferències
corrents

13.107.416,00

98,66%

32.248,78

0,24%

5

Ingressos
patrimonials

500,00

0,00%

12.675.534,00

95,41%

13.285.314,00

100,00%

A.1. Total
corrents

Import

ingressos

%

6

Inversions reals

159.780,00

1,20%

6

Alienació
d’inversions
reals

0,00

0,00%

7

Transferències
de capital

450.000,00

3,39%

7

Transferències
de capital

0,00

0,00%
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A.2. Total despeses de
capital

609.780,00

4,59%

A.2. Total ingressos de
capital

0,00

0,00%

A. Total despeses no
financeres

13.285.314,00

100,0%

A. Total ingressos no
financers

13.285.314,00

100,0%

8

Actius financers

0,00

0,00%

8

Actius financers

0,00

0,00%

9

Passius
financers

0,00

0,00%

9

Passius
financers

0,00

0,00%

despeses

0,00

0,00%

B) Total
financers

ingressos

0,00

0,00%

DESPESES

13.285.314,00

100,00%

INGRESSOS

13.285.314,00

100,00%

B) Total
financeres
TOTAL
(A+B)

TOTAL
(A+B)

SEGON. Remetre la proposta de pressupost de l’Organisme Autònom de Salut Pública
de la Diputació de Girona per a l’exercici 2018 a la Diputació
Diputació de Girona per tal que
s’integri al pressupost general de la mateixa, amb la documentació que tot seguit es
detalla:
1. Memòria subscrita pel President
2. Estats d’ingressos i despeses
3. Annexos:
3.1. Plans i programes d’inversió i finançament per a un termini
termi de 4 anys
3.2. Estat de previsió de moviment i situació del deute
4. Documentació complementària:
4.1. Liquidació del pressupost de l’exercici anterior i avanç de la de
l’exercici corrent.
4.2. Annex de personal
4.3. Annex d’inversions
4.4. Annex de beneficis fiscals
4.5. Annex de convenis
convenis subscrits amb la comunitat autònoma en matèria
social
4.6. Informe econòmic-financer
econòmic
4.7. Informació sobre passius contingents
4.8. Pla pressupostari a mig termini per al període 20192019-2021
5. Informe de la Intervenció
Annexos
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El vocal senyor Albert Gómez i Casas abandona la sessió abans de l’inici de
l’exposició del punt número 7 de l’ordre del dia.
7. Exp. 3_2017_1786_D0506E02 – Proposta de classificació de les ofertes i
requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació del contracte del servei
local de Teleassistència per als municipis de la demarcació de Girona
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En data 20 de juny de 2017, per acord del Consell Rector de Dipsalut, en la sessió
extraordinària 2017/09, es va aprovar l’expedient de contractació del servei de
teleassistència domiciliària a la demarcació de Girona per un període de 4 anys.
En data 11 d’agost de 2017, la Mesa de Contractació, un cop finalitzat el termini de
presentació de proposicions, procedeix a l’obertura dels sobres A de les proposicions,
referits
ferits a la documentació administrativa acreditativa del compliment dels requisits
legals per a contractar amb l’Administració i a l’admissió de les ofertes presentades:
TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU, QUAVITAE SERVICIOS
ASISTENCIALES SAU.
En data 29 d’agost de 2017, la Mesa de Contractació es reuneix per l’obertura dels
sobres B, referits als criteris de valoració dependents d’un judici de valor.
Posteriorment, en data 19 de setembre de 2017, es va procedir a l’obertura dels
sobres C, referits alss criteris quantificables de forma automàtica. A la vista de l’oferta
econòmica presentada i de les puntuacions finals obtingudes, la Mesa de Contractació,
proposa a l’òrgan de contractació la classificació de les ofertes i considerar la
proposició de TELEVIDA
VIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU, com a més
avantatjosa.
Atesos els antecedents i fonaments de dret anteriors, en atenció al que disposen els
articles 9 i 10 i 14 i 15 dels Estatuts de Dipsalut, en relació amb les competències que
corresponen al Consell Rector i a la Presidència, i d’acord amb la delegació de
competències de la Presidència de la Diputació de Girona, per Decret de 15 de juliol
de 2015, feta a la Presidència de Dipsalut,
PROPOSO:
Al Consell Rector de Dipsalut, l’adopció del següent acord:
acord
Primer. Aprovar la classificació, per ordre decreixent, de les proposicions admeses i
que no han estat declarades desproporcionades o anormals per a la licitació del
contracte de referència, vista la proposta formulada per la Mesa de Contractació,
atenent
nt als criteris de valoració de les ofertes establerts a la clàusula administrativa
14.1 del plec regulador d’aquest contracte, i d’acord amb el quadre de puntuacions
següent:
TELEVIDA SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS
SLU

QUAVITAE
SERVICIOS
ASISTENCIALES SAU

SOBRE
OBRE B

41,75

25,25

SOBRE C

48,24

51
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TOTAL

89,99

76,25

Segon. Considerar la proposició de TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU,
com a més avantatjosa, vista la proposta formulada per la Mesa de Contractació,
atenent als criteris de valoració de les ofertes
o
establerts a la clàusula administrativa
14.1 del plec regulador d’aquest contracte.
Tercer. Requerir a TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU , amb NIF B80925977 perquè dins el termini de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà de la
recepció de la notificació d’aquest acord, presenti a la seu de Dipsalut la documentació
no acreditada en el sobre A, indicada a la clàusula administrativa 15.1 del Plec:
1. Documentació justificativa que disposa de capacitat d’obrar i habilitació
empresarial i professional,
professional, d’acord amb la clàusula desena del plec de
clàusules administratives particulars.
2. Documentació justificativa de que disposa de solvència econòmica i
financera, i tècnica i professional, de conformitat amb els requisits mínims
exigits en la clàusula
àusula onzena del plec de clàusules administratives
particulars.
3. En cas de ser subjecte passiu de l’IAE, Últim rebut acompanyat de
declaració responsable de no haver estat donat de baixa en la matrícula
de l’impost.
4. Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT)
acreditant que l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la
inexistència de deutes de naturalesa tributària amb l’Estat.
5. Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobarse
al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
6. Documentació acreditativa d’haver constituït la garantia definitiva per
import de quatre--cents cinc mil vuitanta-vuit
vuit euros amb cinquanta-tres
cinquanta
cèntims (405.088,53 €), equivalent al 5% de 8.101.770,58 €, per qualsevol
de les formes establertes a la clàusula 16.3 del plec de clàusules
administratives particulars.
7. Documentació justificativa d’haver concertat la pòlissa de responsabilitat
civil, d’acord amb els requisits establerts
es
en la clàusula 15.1.e) del Plec
de Clàusules Administratives Particulars.
Quart. Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se
complimentar se adequadament l’anterior
requeriment de documentació en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha
retiratt la seva oferta, amb les conseqüències establertes a la clàusula administrativa
15.3 del plec.
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Cinquè. Notificar el present acord a l’empresa que requerim i a Tresoreria de Dipsalut.
impu de la tramitació,
Sisè. Pel seu caràcter d’acte de tràmit no qualificat i de simple impuls
contra aquest acord no és procedent cap tipus de recurs.
8. Exp. 5_2015_197_X0101 – Proposta de modificació de la convocatòria de
suport econòmic per al finançament despeses derivades del funcionament
del consultori local de 2015
El Consell
sell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2015/01, de 27 de gener
de 2015, va aprovar les bases especifiques reguladores i la convocatòria del suport
econòmic per al finançament de les despeses derivades de l’ús del consultori local i es
van publicar
ublicar al BOP de Girona, número 21, el 15 de febrer de 2015.
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2015/06, de 19 de maig
de 2015, va aprovar la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria
esmentada, establint com a data de justificació de les subvencions un termini màxim
de fins el 10 de setembre de 2015.
L’Ajuntament d’Ullastret ha justificat
justifica la subvenció concedida de set--cents quaranta-sis
euros (746,00 €) dins de termini, però
però a causa del volum d’expedients de subvencions
aquest expedient va quedar pendent d’informes i altres tràmits orientats al lliurament
de la subvenció atorgada fins a l’exercici
l
2017.
A data d’avui resta, pendent de reconèixer l’obligació per un import total set-cents
set
quaranta-sis
sis euros (746,00 €) i realitzar el pagament corresponent de l’esmentada
subvenció.
D’acord amb l’article 182 del TRLRHL i la base 12a. 1 d’execució
d’execució del pressupost per a
l’exercici 2017, són incorporables els crèdits que incloguin compromisos de despesa
degudament adquirits en el pressupost de despeses de l’exercici immediat anterior,
sempre que hi hagi recursos financers suficients.
Atès que el crèdit pressupostari de la convocatòria aprovada pel Consell Rector de
Dipsalut, en la sessió ordinària número 2015/01, de 27 de gener de 2015, s’imputava
amb càrrec a una aplicació del pressupost de l’exercici 2015, no és possible realitzar
una incorporació
ació de romanents de crèdit procedents d’aquell any en el pressupost de
l’exercici 2017.
Vista la proposta emesa per la Gerent i el cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i
Econòmica del 19 de setembre de 2017, en què es proposa la modificació parcial de
l’acord del Consell Rector de 19 de maig de 2015 en relació amb l’aplicació
pressupostària per poder reconèixer l’obligació i efectuar el pagament corresponent de
la subvenció atorgada a l’Ajuntament d’Ullastret.
Atès que el Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2015/06, de 19
de maig de 2015, va aprovar la concessió de subvenció i que per aquest motiu, l’òrgan
competent per aprovar aquest acord és també el Consell Rector.
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Atesos aquests antecedents, d'acord amb la delegació efectuada a la Presidència de
Dipsalut per resolució de la Presidència de la Diputació de Girona, de 15 de juliol de
2015.
Proposo:
Al Consell Rector l’adopció del següent acord:
Primer.. Modificar parcialment la convocatòria aprovada en la sessió ordinària número
númer
2015/01, de 27 de gener de 2015, pel que fa a l’ aplicació pressupostària on s’imputa
la despesa, de manera que l’import de set-cents
set
quaranta-sis
sis euros (746,00 €) s’imputi
a una aplicació pressupostària del pressupost del 2017 enlloc de la prevista en la
l
convocatòria inicial del 2015, d’acord amb el detall següent:
Aplicació pressupostària
2015
4/3110/46203 Consultoris
locals

Aplicació pressupostària
2017
4/3110/46203 Programa
Consultoris locals

Import
746,00 €

Segon.. Autoritzar i disposar l’import de
d set-cents quaranta-sis
sis euros (746,00 €), amb
càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost 2017 4/3110/46203 Programa
Consultoris locals.
Tercer.. Comunicar el corresponent acord a Intervenció i Tresoreria, als efectes de
practicar les anotacions comptables
co
corresponents.
9. Exp. 5_2015_293_X0101 – Proposta de modificació de la convocatòria de
suport econòmic per al finançament d’accions lligades a l’ocupació
remunerada de persones en el marc del programa Pm10 “Salut i Crisi”
El Consell Rector de Dipsalut,
Dipsalut, en la sessió ordinària número 2015/06, de 19 de maig
de 2015, va aprovar les bases especifiques reguladores del suport econòmic per al
finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones en el marc del
Programa Salut i Crisi 2015-2016
2015
i es van publicar al BOP de Girona, número 103, el
29 de maig de 2015.
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2015/11, de 13 d’octubre
de 2015, va aprovar la convocatòria en el marc de les bases esmentades i es va
publicar al BOP de Girona, número 202, el 20 d’octubre de 2015.
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2015/13, d’1 de desembre
de 2015, va aprovar la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria
esmentada, establint com a data de justificació
justificació de les subvencions un termini màxim
de fins el 15 de novembre de 2016.
Els següents beneficiaris han justificat la subvenció dins del termini, però per motius
diversos com l’aprovació de justificants, la resolució d’al·legacions, la modificació de la
subvenció
bvenció o la comunicació dels trasllats a la intervenció per a la deguda
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comptabilització, no s’ha materialitzat en alguns casos fins al 2017, la qual cosa ha
comportat que dins del 2016 no s’hagi arribat a reconèixer l’obligació de pagament.
Expedient
Tercer
Import
2015/2093
Consell Comarcal Baix Empordà
78.484,53 €
2015/2172
Consell Comarcal Baix Empordà
31.804,32 €
2015/2156
Consell Comarcal Pla Estany
16.667,75 €
2015/2087
Consell Comarcal Pla Estany
21.213,50 €
2015/2096 Consorci Benestar Social Gironès-Salt
24.938,97 €
2015/2091
Ajuntament de Girona
14,803.65 €
Total: 187.912,72 €
A data d’avui, resta pendent de reconèixer l’obligació per un import total de cent
vuitanta-set mil nou-cents
cents dotze euros amb setanta-dos
setanta dos cèntims (187.912,72 €) i
realitzar el pagament corresponent de les subvencions atorgades als ens relacionats
anteriorment.
D’acord amb l’article 182 del TRLRHL i la base 12a. 1 d’execució del pressupost per a
l’exercici 2017, són incorporables els crèdits que incloguin compromisos
compromiso de despesa
degudament adquirits en el pressupost de despeses de l’exercici immediat anterior,
sempre que hi hagi recursos financers suficients.
Atès que el crèdit pressupostari de la subvenció aprovada pel Consell Rector de
Dipsalut, en la sessió ordinària
ordinària número 2015/11, de 13 d’octubre de 2015, imputava la
concessió amb càrrec a una aplicació del pressupost de l’exercici 2015, no és possible
realitzar una incorporació de romanents de crèdit procedents d’aquell any en el
pressupost de l’exercici 2017.
Vista la proposta emesa per la Gerent i el cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i
Econòmica del 19 de setembre de 2017, en què es proposa la modificació parcial de
l’acord del Consell Rector de 19 de maig de 2015 en relació amb l’aplicació
pressupostària per poder reconèixer l’obligació i efectuar el pagament corresponent de
la subvenció atorgada als diferents beneficiaris.
Atès que el Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2015/13, d’1 de
desembre de 2015, va aprovar la concessió de subvenció i que per aquest motiu,
l’òrgan competent per aprovar aquest acord és també el Consell Rector.
Atesos aquests antecedents, d'acord amb la delegació efectuada a la Presidència de
Dipsalut per resolució de la Presidència de la Diputació de Girona,
Girona, de 15 de juliol de
2015.
Proposo:
Al Consell Rector l’adopció del següent acord:
Primer.. Modificar parcialment la convocatòria aprovada pel Consell Rector en la sessió
ordinària número 2015/11, de 13 d’octubre de 2015, pel que fa a les aplicacions
pressupostàries
ssupostàries on s’imputa la despesa, de manera que l’import de cent vuitanta-set

1_2017_2329_B0201 – Pàg. 34

mil nou-cents
cents dotze euros amb setanta-dos
setanta dos cèntims (187.912,72 €) s’imputi a les
aplicacions pressupostàries del pressupost del 2017 enlloc de les previstes en la
convocatòria inicial del 2015, d’acord amb el detall següent:
Aplicació pressupostària 2015

Aplicació pressupostària 2017

Programa
Suport salut i crisi
suport Salut i
4/3110/46205
C. Ajuntaments
Crisi per a
Ajuntaments
Programa
Suport Salut i
suport Salut i
Crisi c.
4/3110/46505
Crisi C.
Comarcals
Comarcals
Suport Salut i
crisi Consorcis

4/3110/
4/3110/46705

Programa Salut
i crisi Consorcis

4/3110/46205

4/3110/46501

4/3110/46702

Import
14.803,65 €

148.170,10 €

24.938,97 €

Total: 187.912,72 €
vuitanta
mil nou--cents dotze euros
Segon.. Autoritzar i disposar l’import de cent vuitanta-set
amb setanta-dos
dos cèntims (187.912,72 €), amb càrrec
àrrec a les aplicacions pressupostàries
del pressupost del 2017 següents:
Expedient
Programa Suport Salut i
Crisi C.Comarcals

4/3110/46501 2015/2093

Programa Suport Salut i
Crisi C.Comarcals

4/3110/46501 2015/2172

Programa Suport Salut i
Crisi C.Comarcals

4/3110/46501 2015/2156

Programa Suport Salut i
Crisi C.Comarcals

4/3110/46501 2015/2087

Programa Salut i crisi
Consorcis

4/3110/46702 2015/2096

Programa suport Salut i
crisi per a ajuntaments

4/3110/46205 2015/2091

Tercer
Consell
Comarcal Baix
Empordà
Consell
Comarcal Baix
Empordà
Consell
Comarcal Pla
Estany
Consell
Comarcal Pla
Estany
Consorci
Benestar
Gironès - Salt
Ajuntament de
Girona
Total:

78.484,53 €

31.804,32 €

16.667,75 €

21.213,50 €

24.938,97 €
14.803,65 €
187.912,72 €

Tercer.. Comunicar el corresponent acord a Intervenció
Intervenció i Tresoreria, als efectes de
practicar les anotacions comptables corresponents.
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10. Exp. 19_2015_1440_X0203E01 – Proposta de modificació de l’aplicació
pressupostària prevista per l’anualitat 2016 en l’acord de concessió de la
subvenció exclosa de concurrència
concurrència a la Fundació Institut d’Investigació
Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta per al projecte de promoció de
recerca de professionals assistencials
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2015/06, de 19 de maig
de 2015, va aprovar la concessió de subvenció a la Fundació Institut d’Investigació
Biomèdica de Girona Dr Josep Trueta pel projecte de promoció de recerca de
professionals assistencials per un import de trenta mil euros (30.000,00 €).
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió
sessió ordinària número 2015/11, de 13 d’octubre
de 2015, va aprovar la modificació del termini de justificació d’aquesta subvenció
fixant-la
la en el 15 de desembre de 2016.
Per decret de Presidència de 10 d’abril de 2017 es va modificar l’import de la
concessió
sió i es va minorar l’import de trenta mil euros (30.000,00 €)) a vint-i-un
vint
mil setcents noranta-vuit
vuit euros amb cinquanta-dos
cinquanta
cèntims (21.798,52 €).
El beneficiari ha justificat la subvenció dins de termini, però a causa de la demora en
els tràmits per la modificació del termini de justificació i la necessitat de minoració de la
subvenció concedida per justificació inferior a la base subvencionable, dins del 2016
no s’ha arribat a reconèixer l’obligació de pagament.
A data d’avui, resta pendent de reconèixer l’obligació per un import de vint-i-un
vint
mil setcents noranta-vuit
vuit euros amb cinquanta-dos
cinquanta dos cèntims (21.798,52 €) i realitzar el
pagament corresponent de la subvenció atorgada.
D’acord amb l’article 182 del TRLRHL i la base 12a. 1 d’execució del pressupost per a
l’exercici 2017, són incorporables els crèdits que incloguin compromisos de despesa
degudament adquiritss en el pressupost de despeses de l’exercici immediat anterior,
sempre que hi hagi recursos financers suficients.
Atès que el crèdit pressupostari de la subvenció aprovada pel Consell Rector de
Dipsalut, en la sessió ordinària número 2015/06, de 19 de maig
maig de 2015, imputava la
concessió amb càrrec a una aplicació del pressupost de l’exercici 2015, no és possible
realitzar una incorporació de romanents de crèdit procedents d’aquell any en el
pressupost de l’exercici 2017.
Vista la proposta emesa per la Gerent
Gerent i el cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i
Econòmica del 18 de setembre 2017, en què es proposa la modificació parcial de
l’acord del Consell Rector de 19 de maig 2015 en relació amb l’aplicació
pressupostària per poder reconèixer l’obligació i efectuar
efectuar el pagament corresponent de
la subvenció atorgada a la Fundació.
Atès que el Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2015/06, de 19
de maig de 2015, va aprovar la concessió de subvenció i que per aquest motiu, l’òrgan
competent per aprovar aquest acord és també el Consell Rector.
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Atesos aquests antecedents, d'acord amb la delegació efectuada a la Presidència de
Dipsalut per resolució de la Presidència de la Diputació de Girona, de 15 de juliol de
2015.
Proposo:
Al Consell Rector l’adopció del següent acord:
Primer. Modificar parcialment la concessió de la subvenció a la Fundació Institut
d’Investigació Biomèdica de Girona Dr Josep Trueta pel projecte de promoció de
recerca de professionals assistencials aprovada pel Consell Rector
Rector de Dipsalut , en la
sessió ordinària número 2015/06, de 19 de maig de 2015, pel que fa a l’aplicació
pressupostària on s’imputa la despesa, de manera que l’import de vint-i-un
vint
mil setcents noranta-vuit
vuit euros amb cinquanta-dos
cinquanta dos cèntims (21.798,52 €) s’imputi en una
aplicació pressupostària del pressupost del 2017 enlloc de la prevista en el pressupost
del 2015, d’acord amb el detall següent:

Conveni ONL
Govern

Aplicació
pressupostària 2015

Aplicació
pressupostària 2017

Import

1/3110/48901

1/3110/48901

21.798,52 €

Segon. Autoritzar i disposar l’import de vint-i-un
vint
mil set-cents
cents noranta-vuit
noranta
euros amb
cinquanta-dos
dos cèntims (21.798,52 €), amb càrrec
àrrec a l’aplicació pressupostària del
pressupost 2017, 1/3110/48901 Conveni ONL Govern.
Govern
Tercer. Comunicar el corresponent
corresponent acord a Intervenció i Tresoreria, als efectes de
practicar les anotacions comptables corresponents.
11. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
A proposta de la Presidència, el Consell Rector aprova, per unanimitat, incloure
incl
l’aprovació
’aprovació del conveni regulador relatiu a l'execució efectiva de les operacions del
PECT Girona, regió saludable en l’ordre del dia.
Sense més intervencions, el text de proposta és com segueix:
Vist que l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació
Diputació de Girona (Dipsalut),
en el marc de la convocatòria regulada per l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril, va
presentar una operació amb el títol Observatori sobre determinants socials i
desigualtats en salut i benestar per un cost total de 1.046.000 euros,
euros, dins del projecte
d’especialització i competitivitat territorial (PECT) Girona, regió saludable.
D’acord amb la proposta de Resolució provisional de 5 de setembre de 2017, de la
directora general d’Administració Local, s’aprova provisionalment aquesta
aquest operació per
un import de 827.000,00 euros dins del projecte d’especialització i competitivitat
territorial (PECT) emmarcat en la RIS3CAT susceptibles de cofinançament pel PO
FEDER de Catalunya 2014-2020,
2014
Girona, regió saludable.
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Dipsalut, que té atorgatt el cofinançament FEDER concedit per mitjà de la proposta de
Resolució provisional de l’operació Observatori sobre determinants socials i
desigualtats en salut i benestar, té el compromís d’aportar la quantitat de 413.500
euros per tal de fer front a la resta
resta del finançament de l’operació cofinançada pel
FEDER.
Per tal de regular els drets, obligacions i responsabilitats de les entitats participants al
projecte en referència a l'execució efectiva de les operacions del PECT Girona, regió
saludable, aprovat segons la Resolució de 5 de setembre de 2017 dins el Programa
operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020,
2014 2020, es proposa la signatura d’un conveni de
col·laboració entre les següents parts:
-

La Diputació de Girona, NIF P1700000A, representada per Pere Vila i Fulcarà,
Fulc
en qualitat de president, com a beneficiària i anomenada entitat representant
del PECT Girona, regió saludable.

-

L’Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta, NIF G17432592,
representat per Jordi Barretina i Ginesta, en qualitat de director,
d
com a
beneficiària i entitat sòcia del PECT Girona, regió saludable.

-

La Fundació Salut Empordà, NIF G17029810, representada per Martí Masferrer
i Mascort, en qualitat de director gerent, com a beneficiària i entitat sòcia del
PECT Girona, regió saludable.
s

-

L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut),
NIF Q1700565C, Josep Maria Corominas i Barnadas, en qualitat de president,
com a beneficiària i entitat sòcia del PECT Girona, regió saludable.

-

L’Ajuntament de Figueres, NIF P1707200J, representat per Marta Felip i
Torres, en qualitat d’alcaldessa, com a entitat participant no beneficiària del
PECT Girona, regió saludable.

-

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, NIF P6700008C, representant per
Ferran Roquer i Padrosa, en qualitat
qualitat de president, com a entitat participant no
beneficiària del PECT Girona, regió saludable.

-

L’Institut d'Assistència Sanitària (IAS), NIF Q6750003C, representat per
Joaquim Casanovas i Lax, en qualitat de gerent, com a entitat participant no
beneficiària
iària del PECT Girona, regió saludable.

Pel que s’ha exposat, i de conformitat amb la proposta de la Presidència, en ús de les
competències en matèria d’aprovació de convenis de col·laboració amb persones i
entitats, públiques o privades que li atribueixen
atribueixen els articles 10.14 i 10.15 dels Estatuts
de Dipsalut, ell Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració regulador dels drets, obligacions i
responsabilitats de les entitats signants en referència
referència a l'execució efectiva de les
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operacions del PECT Girona, regió saludable,
saludable, aprovat segons la Resolució de 5 de
setembre de 2017 dins el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020,
2014
i els
seus annexos, segons documentació adjunta a aquest acord.
Segon. Facultar la Presidència de Dipsalut per a la signatura del conveni de
col·laboració i de qualsevol document o addenda necessaris per a la seva execució i
desenvolupament.

Annex. Conveni de col·laboració

ENTITATS QUE HI INTERVENEN
e Girona, NIF P1700000A, representada per Pere Vila i Fulcarà, en
La Diputació de
qualitat de president, com a beneficiària i anomenada entitat representant del PECT
Girona, regió saludable.
L’Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta, NIF G17432592,
representat
epresentat per Jordi Barretina i Ginesta, en qualitat de director, com a beneficiària i
entitat sòcia del PECT Girona, regió saludable.
La Fundació Salut Empordà, NIF G17029810, representada per Martí Masferrer i
Mascort, en qualitat de director gerent, com
com a beneficiària i entitat sòcia del PECT
Girona, regió saludable.
L’Organisme de salut pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), NIF Q1700565C,
Josep Maria Corominas i Barnadas, en qualitat de president, com a beneficiària i
entitat sòcia del PECT Girona,
G
regió saludable.
L’Ajuntament de Figueres, NIF P1707200J, representat per Marta Felip i Torres, en
qualitat d’alcaldessa, com a entitat participant no beneficiària del PECT Girona, regió
saludable.
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, NIF P6700008C,
P6700008C, representant per Ferran
Roquer i Padrosa, en qualitat de president, com a entitat participant no beneficiària del
PECT Girona, regió saludable.
L’Institut d'Assistència Sanitària (IAS), NIF Q6750003C, representat per Joaquim
Casanovas i Lax, en qualitat
qualitat de gerent, com a entitat participant no beneficiària del
PECT Girona, regió saludable.
Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal suficient per
signar aquest conveni, en nom i representació de les entitats respectives, i de comú
co
acord
EXPOSEN
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I. Que el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de
desembre de 2013, estableix les disposicions comunes relatives al Fons europeu de
desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió, al Fons
F
europeu agrícola de desenvolupament rural i al Fons europeu marítim i de la pesca, i
les disposicions generals relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al
Fons social europeu, al Fons de cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca i es
e
deroga el Reglament (CE) 1083/2006 del Consell.
II. Que el Reglament (UE) 1301/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de
desembre de 2013, sobre el Fons europeu de desenvolupament regional estableix les
disposicions específiques relatives a l'objectiu
l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació i pel
qual es deroga el Reglament (CE) 1080/2006.
III. Que el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020
2014 2020 s'ha aprovat d'acord
amb la Decisió de la Comissió Europea C(2015)894 de 12 de febrer de 2015.
e la convocatòria (ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril) de la Generalitat de
IV. Que
Catalunya per al desenvolupament de Projectes d'especialització i competitivitat
territorial (PECT) en l'àmbit local dins el Programa operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020 estableix les bases per a la selecció dels projectes.
V. Que els signants han presentat de manera conjunta el Projecte d'especialització i
competitivitat territorial (PECT) Girona, regió saludable a la convocatòria de data 4 de
maig de 2016 i l'esmentat PECT ha estat
estat seleccionat segons resolució 5 de setembre
de 2017 de la Consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya.
En virtut del que s'ha exposat, les parts subscriuen aquest conveni, que es regeix per
les següents
CLÀUSULES
Primera. OBJECTE DEL CONVENI
Aquest conveni regula els drets, obligacions i responsabilitats de les entitats signants
en referència a l'execució efectiva de les operacions del PECT Girona, regió saludable,
saludable
aprovat segons la Resolució de 5 de setembre de 2017 dins el Programa operatiu
FEDER de Catalunya 2014-2020.
2014
El PECT Girona, regió saludable ha obtingut una subvenció del FEDER de
1.403.890,66 € sobre un pressupost de despesa total elegible de 2.807.781,32 € que
s'executarà segons el model de governança, els pressupostos, el pla de treball i les
fitxes descriptives de les operacions incloses com annexos a aquest conveni, del que
formen part íntegra.
Qualsevol modificació comunicada i informada o aprovada pels òrgans de gestió del
Programa operatiu i la Direcció General d'Administració Local constituirà part d'aquest
conveni com addenda.
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Segona. ENTITAT REPRESENTANT
Les entitats membres del PECT
PE
Girona, regió saludable designen l'entitat Diputació de
Girona entitat representant, la qual assumeix aquesta responsabilitat davant la resta
d'entitats membres del PECT, la Direcció General d'Administració Local i les autoritats
de gestió, seguiment i control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.
2014 2020.
Tercera. RESPONSABILITATS I OBLIGACIONS DE L'ENTITAT REPRESENTANT
1. L'entitat representant assumeix dins el desenvolupament del PECT:
a) La interlocució davant la Direcció General d'Administració Local i l'estructura
l'e
de
seguiment i control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020
2014 2020 en tot el referent a les
comunicacions i intercanvis propis de les obligacions i responsabilitats derivades de
l'execució de les operacions del PECT i del cofinançament del FEDER aplicat.
b) La coordinació del conjunt de les operacions del PECT, a través de l'operació
corresponent del programa de treball del projecte, segons s'ha aprovat i s'adjunta com
annex 2.
c) La comunicació dels avanços i nivells d'execució física i financera del PECT,
P
en
nom i representació de la totalitat del partenariat del PECT, en els terminis i formats
determinats per la Direcció General d'Administració Local o les estructures de gestió,
seguiment, control i avaluació del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.
2014 2020.
2. Les
es seves obligacions i responsabilitats s'estenen a:
a) Transmetre a la Direcció General d'Administració Local i a les estructures de gestió
del PO FEDER de Catalunya 2014-2020
2014 2020 tota la informació requerida per a la gestió i
seguiment de les operacions del Programa operatiu.
b) Respondre, com a únic referent, de les comunicacions entre el partenariat, la
Direcció General d'Administració Local i les estructures de gestió, seguiment, control i
avaluació del PO FEDER de Catalunya 2014-2020,
2014 2020, així com de la Intervenció
Int
General
de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o d'altres òrgans
competents nacionals, estatals i comunitaris.
c) Comunicar a la resta d'entitats del partenariat els resultats, les comunicacions i les
decisions de la Direcció General
General d'Administració Local i de les estructures de gestió
del PO FEDER de Catalunya 2014-2020
2014 2020 de manera immediata i diligent, així com de la
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o
d'altres òrgans competents nacionals,
nacion
estatals i comunitaris.
d) Informar a la Direcció General d'Administració Local i les estructures de gestió del
PO FEDER de Catalunya 2014-2020
2014 2020 de totes les modificacions o canvis en el PECT
que no requereixen d'un procés de validació i aprovació per part de les estructures
esmentades.
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e) Sol·licitar els canvis o modificacions que requereixen l'aprovació per part de les
estructures de gestió del PO FEDER de Catalunya 2014-2020
2014 2020 a través dels mitjans i
canals previstos.
f) Coordinar l'execució de les operacions previstes al PECT en els terminis recollits a la
resolució d'aprovació del PECT i als annexos d'aquest conveni.
g) Sol·licitar formalment el reemborsament a través del cofinançament del FEDER de
la despesa elegible realitzada i justificada en els
els terminis i formats previstos pel PO
FEDER de Catalunya 2014-2020.
2014
h) Garantir l'aplicació dels principis de comptabilitat separada i despesa efectivament
pagada per al conjunt del partenariat davant les estructures de gestió, seguiment i
control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.
2014
i) Sotmetre's als controls i verificacions de l'autoritat de gestió, l'Organisme Intermedi,
l'autoritat de certificació i/o auditoria, la Intervenció General de la Generalitat de
Catalunya, la Sindicatura de Comptes o a altres
altres òrgans competents nacionals, estatals
i comunitaris.
j) Encarregar i/o realitzar les comprovacions pertinents per garantir la
subvencionabilitat de la despesa presentada en les justificacions del PECT abans de la
seva tramitació davant els òrgans de gestió,
gestió, seguiment i control del PO FEDER de
Catalunya 2014-2020.
k) Respectar i vigilar que totes les entitats beneficiàries del PECT respecten la
normativa comunitària, de l'Estat membre i catalana aplicable a les operacions que
componen el PECT.
l) Sotmetre's
tre's a les mateixes obligacions i responsabilitats que la resta d'entitats
beneficiàries del PECT en referència a l'execució de tasques i operacions del PECT.
Quarta. RESPONSABILITATS I OBLIGACIONS DE LES ENTITATS SÒCIES
1. Totes les entitats sòcies signants
signants es comprometen a la realització de les operacions
i actuacions que assumeixen segons la memòria tècnica del PECT aprovada i, en
concret:
a) Respectar la pista d'auditoria suficient i mantenir una comptabilitat separada de les
despeses elegibles efectivament
efec
pagades aplicables al PECT.
b) Informar de manera lleial i diligent a l'entitat representant de canvis o modificacions
a les circumstàncies o mitjans per a l'execució de les operacions i tasques assignades.
c) Complir amb la normativa legal comunitària,
comunitària, estatal i catalana aplicable a les
tasques i operacions que executa.
d) Aplicar els procediments i mitjans de contractació pública amb independència de la
seva naturalesa jurídica.
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e) Assumir les obligacions i responsabilitats derivades de la subvencionabilitat
subvencionabilitat de la
despesa i l'aplicació del FEDER.
f) Participar dels acords respecte del PECT segons els procediments de participació i
coordinació que s'aprovin en el partenariat.
g) Informar periòdicament de les dades físiques i financeres requerides
requer
per al
seguiment i gestió del PECT, tant per part de l'entitat representant com de les
estructures de gestió, seguiment, control o avaluació del PO FEDER de Catalunya
2014-2020.
h) Assegurar l'aplicació de l'estratègia i mitjans de difusió, publicitat
publicita i comunicació
sobre la presència del finançament del FEDER que preveu el PO FEDER de
Catalunya 2014-2020.
i) Aplicar els principis transversals d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, de
protecció del medi ambient i de lliure competència i no-discriminació
no
criminació en els processos
de contractació.
j) Facilitar la documentació i comprovants que siguin exigibles per verificar la
subvencionabilitat de la despesa i que aquesta estigui efectivament pagada a
requeriment de la Direcció General d'Administració Local,
Local, les estructures i òrgans de
gestió, seguiment i control del Programa operatiu, així com de la Intervenció General
de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o d'altres òrgans
competents nacionals i comunitaris.
k) Custodiar la documentació
documen
i conservar-la
la fins al termini legal de prescripció de les
operacions cofinançades amb el FEDER en referència a la conservació de
documentació original.
l) Col·laborar activament en el desenvolupament de les tasques de coordinació de
l'entitat representant.
m) Donar resposta a tots els requeriments i sol·licituds d'informació vehiculades a
través de l'entitat representant, tant a través de sistemes d'informació com de
proporcionar la documentació.
n) Acceptar formalment i per escrit les modificacions,
modificacions, canvis o resolucions aplicables al
PECT emanades de la Direcció General d'Administració Local i/o les estructures de
gestió, seguiment i control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.
2014 2020.
o) Subministrar les declaracions de despesa en el format i terminis pertinents
p
per
complir amb les obligacions de presentació periòdica per part de l'entitat representant
dins el PO FEDER de Catalunya 2014-2020.
2014
Cinquena. ACTUACIONS I PRESSUPOST QUE S'HA D'EXECUTAR
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Les operacions, pla de treball, pressupost i model de governança
governança s'adjunten com
annexos d'aquest conveni i es corresponen amb les dades aprovades pel PECT
Girona, regió saludable d'acord amb la Resolució de 5 de setembre de 2017.
Les operacions i tasques estan identificades per tipologia de despesa i entitat
beneficiària
neficiària encarregada de desenvolupar-les.
desenvolupar les. Les entitats membres del PECT es
comprometen a respectar aquesta distribució i no introduir-ne
introduir ne modificacions si no han
estat informades i aprovades prèviament per les estructures de gestió del PO FEDER
de Catalunya 2014-2020.
2020. Serà suficient la comunicació prèvia a la persona titular de la
Direcció General d'Administració Local en el supòsit següent:
a) modificacions que no afectin més d'un 20% del pressupost entre actuacions dins
d'una mateixa operació. No obstant
obstant això, l'òrgan competent pot prohibir la modificació
en el termini de tres mesos en cas de comprovar que no reuneix els requisits previstos
en les bases reguladores.
El pressupost de la despesa total elegible és de 2.807.781,32 € i rebrà
rebr una subvenció
del FEDER de 1.403.890,66 €. La subvenció FEDER la rebrà
à directament l'entitat
beneficiària encarregada d'executar la despesa elegible corresponent al pressupost de
l'operació.
Sisena. CIRCUIT DE GESTIÓ, ADMINISTRACIÓ, JUSTIFICACIÓ
JUSTIFICACIÓ I CONTROL DE LA
DESPESA
Les entitats membres del PECT aproven un mecanisme de coordinació i gestió que
s'adjunta com a annex 2 al conveni i pel qual es regiran en l'execució del PECT.
Aquest mecanisme respecta la proporcionalitat, eficàcia i eficiència en la gestió i
coordinació de les operacions del PECT. L'entitat representant actuarà com a
referència d'arbitratge davant contenciosos en el partenariat, fins a la intervenció de la
Direcció General d'Administració Local o de les autoritats pertinents del
de PO FEDER de
Catalunya 2014-2020.
Les entitats sòcies es comprometen a presentar davant l'entitat representant les
declaracions de despesa degudament signades en el format i terminis necessaris per
donar compliment a les obligacions de certificació de despesa
despesa del PO FEDER de
Catalunya 2014-2020.
Les declaracions aniran acompanyades d'un informe d'execució físic, administratiu i
financer de les operacions amb el detall de les actuacions i les despeses executades,
amb els justificants que permetin comprovar
comprovar que es tracta de despesa efectivament
pagada.
Els formats i dades incloses en l'informe seran les necessàries per complir amb les
obligacions d'informació per al seguiment i càrrega de la informació en els sistemes
d'informació del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.
L'entitat representant s'encarregarà de coordinar la realització de les validacions de
despesa en el nivell de projecte que el PO FEDER de Catalunya 2014-2020
2014
estableix
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per a les operacions cofinançades amb el FEDER de manera prèvia a la remesa
remes de la
certificació de despesa.
L'entitat representant utilitzarà les dades i documents facilitats per les entitats sòcies, i
les seves pròpies, per realitzar la presentació i càrrega de la informació en els mitjans
previstos per a la certificació de despesa
despesa del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.
2014
Les transferències del FEDER pel valor de la subvenció aplicable a la despesa
considerada elegible es realitzaran directament des de l'autoritat de certificació a
l'entitat beneficiària. Les entitats es comprometen
comprometen a registrar aquesta informació dins el
seu sistema de comptabilitat separada i comunicar-ne
comunicar ne el cobrament efectiu a l'entitat
representant.
Els requeriments de documentació vehiculats a través de l'entitat representant seran
satisfets en el termini de temps
temps més breu possible, en els formats i models que siguin
exigibles per satisfer les necessitats de seguiment o control que els originen. La
documentació es remetrà a l'entitat representant.
En el cas de visites de control in situ, les entitats posaran a disposició dels
representants dels organismes de control la documentació, instal·lacions i sistemes
d'informació necessaris per realitzar les tasques de control, col·laborant activament en
el procés.
Setena. MODIFICACIONS, REINTEGRAMENT I RESCISSIÓ DEL CONVENI
CO
Les modificacions del PECT aprovades pel partenariat i, si s'escau, per les estructures
de gestió del PO FEDER de Catalunya 2014-2020
2014 2020 s'incorporaran com addendes a
aquest conveni.
Les entitats beneficiàries del PECT assumeixen la responsabilitat derivada
de
de les
irregularitats que es detectin en la despesa executada i declarada per part seva.
Les entitats beneficiàries del PECT es comprometen a reintegrar la totalitat del
finançament del FEDER declarat com indegudament rebut per part de les estructures
estructu
de control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020
2014 2020 o per actuació degudament
articulada de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de
Comptes o d'altres òrgans competents nacionals i comunitaris.
L'incompliment no justificat i acordat de les actuacions i operacions, per part d'almenys
una de les entitats beneficiàries, de les clàusules d'aquest conveni o la modificació no
comunicada i autoritzada del pla de treball (terminis, pressupostos, tipologia de
despesa, tasques i/o activitats,
activitats, etc.) o el consum irregular dels fons suposarà la
rescissió del conveni pel que fa a l'entitat o entitats beneficiàries afectades i el
reintegrament dels fons FEDER que hagin rebut fins a la data.
Vuitena. VIGÈNCIA
El conveni és vigent durant tota
tota la vigència del PECT, amb data d'inici 1 de gener de
2017 i data prevista de finalització 31 de desembre de 2020.
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A aquest conveni s'aplica el compromís i obligació de no-dissolució
no dissolució de l'agrupació
sorgida del conveni fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que
preveuen l'article 100.4 del Text refós de la llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, l'article 65 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions, i la normativa
normativa europea per als fons, en
concret el Reglament (CE) 2988/95, de protecció dels interessos financers de les
comunitats europees.
Novena. RESOLUCIÓ DE LITIGIS
La legislació aplicable per a la resolució de litigis és la de Catalunya, per la via de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Desena. PUBLICACIÓ
Publicar el present conveni al BOP de Girona i al Portal de Transparència per tal de
donar compliment al que estableix l'article 110.3 de la Llei 26/2010,de 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment
ediment de les administracions públiques de Catalunya, modificat
per la Llei 10/2011, de 29 de desembre de simplificació i millora de la regulació
normativa, i a l’article 10.1.a de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació
i bon govern.
Onzena.
zena. OBLIGACIONS LEGALS I FURS APLICABLES
Les entitats membres del PECT Girona, regió saludable es comprometen a respectar i
aplicar tota la normativa i legislació de la Unió Europea, l'Estat membre i Catalunya
aplicables a l'execució, seguiment, control i avaluació de les operacions del projecte, i
específicament:
El Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de
desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons
europeu de desenvolupament regional, al
al Fons social europeu, al Fons de cohesió, al
Fons europeu agrícola de desenvolupament rural i al Fons europeu marítim i de la
pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons europeu de
desenvolupament regional, al Fons social europeu,
europeu, al Fons de cohesió i al Fons
europeu marítim i de la pesca, i es deroga el Reglament (CE) 1083/2006 del Consell.
El Reglament (UE) 1301/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de
desembre de 2013, sobre el Fons europeu de desenvolupament regional
regio
i sobre
disposicions específiques relatives a l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació i pel
qual es deroga el Reglament (CE) 1080/2006.
El Reglament delegat (UE) 480/2014 de la Comissió, de 3 de març de 2014, que
complementa el Reglament (UE) 1303/2013
1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de
17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al
Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de
cohesió, al Fons europeu agrícola de desenvolupament
desenvolupament rural i al Fons europeu marítim
i de la pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons europeu
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de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió i al Fons
europeu marítim i de la pesca.
cució (UE) 821/2014 de la Comissió, de 28 de juliol de 2014, pel
El Reglament d'execució
qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament 1303/2013 del Parlament
Europeu i del Consell en allò que fa referència a les modalitats concretes de
transferència i gestió de les contribucions
contribucions del programa, la presentació d'informació
sobre instruments financers, les característiques tècniques de les mesures
d'informació i comunicació de les operacions i el sistema per al registre i
emmagatzematge de dades.
El Reglament delegat (UE)
(UE) 2015/1970 de la Comissió, de 8 de juliol de 2015, pel qual
es completa el Reglament 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell amb
disposicions específiques sobre la notificació d'irregularitats respecte el Fons europeu
de desenvolupament regional, el Fons social europeu, al Fons de cohesió i el Fons
europeu marítim i de la pesca.
El Reglament d'execució (UE) 2015/1974 de la Comissió, de 8 de juliol de 2015, pel
qual s'estableix la freqüència i el format de la notificació d'irregularitats, relatives al
a
Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de
cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca, de conformitat amb el Reglament (UE)
1303/2013 del Parlament i del Consell.
El Marc sobre ajuts estatals d'investigació i desenvolupament
desenvolupament i innovació (Marc R+D+i)
de la Comissió Europea (DOUE C 198, de 27 de juny de 2014).
El Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya, la Llei 38/2003 de 17 de novembre,
novembr general
de subvencions i el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol, i el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
L'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.
Els manuals, les circulars, les orientacions i altres actes normatius que, en l'exercici de
les seves funcions, puguin dictar les autoritats designades pel Programa operatiu, així
com tota regulació
ulació dictada per la Comissió Europea, el Consell Europeu i el Parlament
Europeu aplicables als pressupostos i fons estructurals i d'inversió (EIE) de la Unió
Europea. També és aplicable tota la normativa comunitària, estatal i autonòmica en
relació amb comunicacions
omunicacions electròniques, capacitat probatòria documental i normativa
tributària i comptable d'aplicació.
Altra normativa de desplegament.
Aquest conveni se signa per duplicat, en el lloc i data assenyalat al principi.
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(Signatures)
Diputació de Girona,
Pere Vila i Fulcarà
President

Institut d'Assistència Sanitària (IAS)
Joaquim Casanovas i Lax
Gerent

L’Institut d'Investigació Biomèdica de Girona
Dr. Josep Trueta
Jordi Barretina i Ginesta
Director

Fundació Salut Empordà
Martí Masferrer i Mascort
Director gerent

Dipsalut
Josep Maria Corominas i Barnadas
President

Ajuntament de Figueres
Marta Felip i Torres
Alcaldessa

Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Ferran Roquer i Padrosa
President

Annex 1. Declaració responsable.
Les entitats beneficiàries del PECT declaren que no han rebut cap altre finançament
procedent del PO FEDER de Catalunya 2014-2020
2014 2020 per a l'execució de les operacions i
tasques descrites en el PECT Girona, regió saludable.
Que els fons públics i privats consignats per a l'execució del PECT apareixen tots en el
pla de finançament, la memòria tècnica i la memòria econòmica aprovats a la
Resolució de 5 de setembre de 2017.
Que la intensitat de la subvenció del FEDER per a les operacions i tasques del PECT
en cap cas supera els límits establerts a la convocatòria, factura a factura.
Que compliran puntualment les obligacions derivades de la normativa de la UE, l'Estat
membre i Catalunya en vigor i aplicables a les operacions aprovades pel PECT, i en
e
especial en els procediments de contractació, del tractament d'ingressos i de la
normativa de competència i ajuts d'Estat.
Que les dades, la informació i la documentació adjuntes a aquest conveni són
correctes i fidedignes.
Que respectaran les obligacions
obligacions normatives i aplicaran les eines i mitjans de difusió,
comunicació i publicitat de la intervenció del FEDER en el PECT que preveu el PO
FEDER de Catalunya 2014-2020.
2014
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Annex 2. Governança.
La gestió del PECT es durà a terme d’acord amb la clàusula sisena
sisena “Circuit de gestió,
administració, justificació i control de la despesa” d’aquest conveni.
Amb més detall, s’estableix un model de governança del PECT estructurat en els
òrgans següents:
operaci
format per la
1. Consell Rector:: òrgan de coordinació i seguiment de les operacions
Diputació de Girona, com entitat representant del PECT, i les entitats amb
operacions aprovades en el marc del PECT.
2. Assemblea General:
General: òrgan de caràcter informatiu i deliberatiu format per tots els
membres del PECT, ja siguin entitats sòcies,
sòcies, entitats participants o altres entitats
del territori relacionades amb el PECT.
3. Òrgans de gestió:
a. Gestió tècnica.
b. Gestió Administrativa.
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A continuació es defineixen les funcions i la periodicitat de les reunions de cadascun
cadascu
dels òrgans:
Coordinació i representació davant la Generalitat de Catalunya.
• Entitat:: Diputació de Girona
• Representants: 1 representant institucional, la diputada de Programes
Europeus, Sra. Maria Àngels Planas, i 1 representant tècnic, el cap de Servei
Serve de
Programes Europeus.
• Funcions:: Coordinació general del PECT i representació i interlocució davant de
la Generalitat de Catalunya.
1. Consell Rector
• Entitats membres: Diputació de Girona i entitats amb operacions aprovades en
el marc del PECT
• Representants:: 1 representant institucional nomenat per cadascuna de les
entitats membres
• Funcions: Seguiment executiu del PECT, validació de l’evolució de les
operacions a partir dels informes elaborats per les unitats de gestió
administrativa i tècnica i l’acompliment
l’acompliment del quadre de comandament.
• Periodicitat:: Reunions semestrals.
2. Assemblea General
membres: Diputació de Girona, entitats sòcies del PECT, entitats
• Entitats membres:
participants del PECT i altres entitats del territori relacionades amb el PECT.
• Representants: 1 representant institucional nomenat per cadascuna de les
entitats membres
• Funcions:: Seguiment i informació general del PECT
• Periodicitat:: Reunions anuals
3. Òrgans de Gestió
a. Unitat de gestió Administrativa
• Entitats membres: Diputació de Girona
• Representants:
esentants: 1 Tècnic/a Administratiu
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• Funcions: Interlocució amb les entitats sòcies i participants del PECT en la
vessant administrativa i preparació de la documentació administrativa de
justificació del PECT a presentar a la Generalitat de Catalunya d’acord
d’aco amb la
informació que hauran tramès les entitats amb operacions aprovades.
Preparació de la part administrativa de l’informe d’evolució del PECT a validar
per part del Consell Rector.
• Periodicitat: Treball permanent en el PECT i sessions de treball trimestrals
tri
b. Unitat de gestió Tècnica
•

Entitats membres:
membres Diputació de Girona.

•

Representants:: 1 Tècnic/a de Coordinació de la Diputació de Girona.

•

Funcions: Interlocució amb les entitats sòcies i participants del PECT en la
vessant tècnica de les operacions i preparació de la documentació tècnica de
justificació del PECT a la Generalitat de Catalunya (si escau) d’acord amb la
informació que hauran tramès les entitats amb operacions aprovades.
Preparació de la part tècnica de l’informe d’evolució del PECT a validar per part
del Consell Rector (indicadors de seguiment, etc.)

•

Periodicitat: Treball permanent i sessions de treball trimestrals

Mecanismes de coordinació, gestió, seguiment i avaluació del PECT
Principis de coordinació del projecte:
• La coordinació
ó general del PECT assegurarà la preparació i execució de les
diverses operacions, actuacions i tasques a desenvolupar al llarg del projecte.
• S’establirà un sistema de presa de decisions compartides entre els participants del
PECT.
• Es delimitaran i s’assignaran
s’assignaran les tasques a desenvolupar per part de cadascun dels
participants del PECT d’acord amb el Pla de Treball i el calendari previst.
• S’establirà un sistema d’intercanvi d’informació i lliurament de resultats periòdic per
garantir el compromís constant de tots els participants i l’avenç del projecte en
temps i forma.
• Es garantirà la qualitat de cada etapa del procés atenint-se
atenint se als criteris inherents
amb els objectius establerts del projecte.
Responsables de coordinació i gestió del PECT:
PECT
PECT
• Coordinador general del PECT:
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•

-

El cap de Servei de Programes Europeus de la Diputació de Girona –que podrà
delegar en el representant tècnic de la Diputació de GironaGirona serà la persona
responsable de coordinar el PECT i tindrà les següents responsabilitats i
funcions:
Convocar
onvocar les reunions de coordinació del PECT i preparar l’ordre del dia.

-

Dirigir i controlar la comunicació entre els participants del PECT.

-

Establir el sistema de coordinació i control del PECT que inclou el sistema
d’informació, les normes d’avaluació i les regles de decisió.

-

Formalitzar el seguiment del PECT mitjançant informes sobre resultats, costos,
problemes i decisions.

-

Informar sobre l’avanç del PECT mitjançant l’emissió d’informes, presentacions,
etc.

d’operació
• Responsable d’operació:
Cada entitat amb operacions aprovades en el marc del PECT nomenarà un
responsable per cada operació a desenvolupar en l’àmbit del PECT que tindrà les
següents responsabilitats i funcions:
-

Establir el sistema de coordinació i control de l’operació que inclou el sistema
d’informació,
informació, les normes d’avaluació i les regles de decisió.

-

Formalitzar el seguiment de l’operació mitjançant informes sobre resultats,
costos, problemes i decisions.

-

Informar sobre l’avanç
presentacions, etc.
et

de

l’operació

mitjançant

l’emissió

d’informes,

Sistema de seguiment i control del projecte:
projecte
• Es mantindran reunions periòdiques de seguiment, presa de decisions i coordinació
del projecte.
• En les reunions de seguiment, el coordinador general del PECT presentarà l’estat
general del PECT i els representants
representants de cada entitat sòcia (o els responsables
d’operacions, si s’escau) presentaran l’estat de cadascuna de les operacions de les
que son responsables.
• S’establirà un sistema de seguiment del projecte en base al Pla de Treball i
calendari previst, que
que permetrà determinar el grau d’avenç de les accions i les
tasques previstes.
• S’establirà un sistema d’indicadors de seguiment (quadre de comandament).
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• Cada una de les accions del PECT incorpora mecanismes de retorn d’informació i
facilitarà les dades que
que facin possible un retrat sobre la matèria que es tracti.
S’utilitzaran els canals existents (consells socials, canals de salut, fòrums de
pacients, associacions... ) per fer la socialització dels resultats.
disposarà d’un espai obert i participatiu
• El web integrador de les accions del PECT disposarà
de retiment de comptes.
Model de gestió un cop finalitzat el PECT
Un cop finalitzat el PECT, i de comú acord entre les entitats sòcies que hagin participat
en el desenvolupament del PECT, es crearà una estructura ad-hoc
a hoc de gestió que
vetllarà per mantenir la dinàmica de funcionament i garantirà l’explotació i difusió dels
resultats assolits a través del desenvolupament del PECT.
Drets de propietat intel·lectual i gestió del coneixement
Els responsables de cadascuna
cadascuna de les actuacions seran els encarregats d’identificar
els coneixements o resultats susceptibles de protecció o sensibles en quant a
confidencialitat que s’hagin generat dins del bloc de treball de la seva responsabilitat,
incloent la publicació d’articles
d’article i altres documents.
Degut a les fortes dependències que hi ha entre les operacions, els responsables de
totes les operacions, sota la supervisió de la Unitat de gestió Tècnica, revisaran
cadascuna de les qüestions des d’un punt de vista tècnic i podran elaborar propostes
d’acció concretes. Quan es celebrin les reunions del Consell Rector, el representant de
la Unitat de gestió Tècnica exposarà els temes relacionats amb la propietat intel·lectual
per a que es prenguin les decisions corresponents, conjuntament,
conjuntament, i d’acord amb les
estratègies globals del projecte.
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Annex 3. Operacions
Projecte
a)
Promoció de la
salut: Organització i
coordinació
de
la
promoció de la salut i la
prevenció al territori.

Operació
1.
Observato
ri
sobre
determinants
socials
i
desigualtats
en
salut i benestar.

Entitat
sòcia

Actuacions
1.1 Disseny de l’observatori
1.2 Creació de sistema d’indicadors

Dipsalut

1.3 Processos de recollida de dades
1.4 Creació d’informes i publicacions
2.1 Creació i implementació d'un sistema de monitoratge territorial de l'estat de salut i els seus
determinats basat en un repositori dades

b)
Prevenció de
malalties cròniques i
prevalents.

2.
Girona
Health LivingLab

2.2 Creació d'una web interactiva pe
perr facilitar la promoció de la salut i la prevenció de la comunitat virtual
2.3 Espai de suport al benestar i a la promoció salut mental
2.4 Difusió de l'operació

Institut
d’Investigació
Biomèdica de
Girona
Dr.
Josep Trueta
(IDIBGI)

2.5 Gestió de l'operació

a)
Promoció de la
salut: Organització i
coordinació
de
la
promoció de la salut i
la prevenció al territori.

Coordinació per part
de
l’entitat
representant

3.
Creació del
Pol de salut de la
comarca de l’Alt
Empordà:
Construint
i
innovant
la
integració social i
de salut centrada
en la persona i la
comunitat
4.

3.1 Diagnòstic de determinants socials i desigualtats en salut i benest
benestar
ar i propostes d’organització,
cooperació i millora
3.2 Innovació en els sistemes d’informació sobre l’atenció a les malalties cròniques i prevalents i
integració de serveis i tecnologia
3.3 Plataforma de formació social i sanitària

Fundació Salut
Empordà

3.4 Contribució a l’Observatori sobre determinants socials i desigualtats en salut i benestar de la
3.5 Serveis centrals. Nucli dinamitzador

Coordinació PECT, Girona Regió Saludable

Diputació
Girona
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de

Annex 4. Pla de treball.

Any
Trimestre

2017
I

II

2018
III

IV

I

II

2019
III

IV

I

II

2020
III

IV

I

II

III

IV

Diputació de Girona. Coordinació.
Dipsalut. Observatori sobre determinants socials i desigualtats en salut i
benestar

Idibgi. Girona, Health Livinglab
Fundació Salut Empordà. Creació Del Pol de salut de la comarca de l'Alt
Empordà: Construint i innovant la integració social i de salut centrada en la
persona i la comunitat

Annex 5. Pressupost.

1. Personal
I
m
p
o
r
t

Diputació de Girona. Coordinació.
Dipsalut. Observatori sobre determinants socials i desigualtats en salut i
benestar
Idibgi. Girona, Health Livinglab
Empordà: Construint i innovant la integració social i de salut centrada en la
persona i la comunitat

2. Col·laboracions externes

%

Import

%

244.090,18

86,96%

0,00

420.000,00

50,79%

324.000,00

516.350,60

36,35%

784.500,00

0,00%

3. Inversió en
equipament i
instrumental

Import

%

0,00

0,00%

39,18%

0,00

0,00%

55,23%

42.075,32

2,96%

4. Inversió en
infraestructures

Import

%

0,00

5. Viatges i allotjament
internacionals

Import

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

%

6. Despeses indirectes

Import

TOTAL DESPESES
ELEGIBLES

%

13,04%

280.703,72

0,00%

36.613,54

20.000,00

2,42%

63.000,00

7,62%

827.000,00

0,00

0,00%

77.451,68

5,45%

1.420.377,60

78.000,00

27,89%

190.000,00

67,93%

0

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

11.700,00

4,18%

279.700,00

1.258.440,78

44,82%

1.298.500,00

46,25%

42.075,32

1,50%

0,00

0,00%

20.000,00

0,71%

188.765,22

6,72%

2.807.781,32
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12. Precs i preguntes

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

El secretari
Jordi Batllori i Nouvilas

10_2017_
10_2017_2260_A0101
– Pàg. 57

