Secretaria
DA/tf
Exp. 10_2018_1500_A0101
_A0101

Acta de la reunió ordinària del Consell Rector de Dipsalut del 10 d’abril de 2018.
Girona. Membres del Consell Rector.
Núm. sessió:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

2018/03
3
Ordinària
rdinària
10 d’abril
’abril de 2018
De les 9:00
9
a les 945: 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 Cantenys Arbolí
Josep
osep Companys i Güell
Gisela Saladich i Parés
Lluc Salellas i Vilar
Carles Salgas i Padrosa

•

Gerent:
Sílvia Oliveras i Casadellà

•

Secretari:
Jordi Batllori i Nouvilas

•

Interventora:
Núria Josa i Arbonés

També hi assisteix, convidat per la Presidència, el senyor David Álvarez i Carreño, cap
de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut.
Han excusat la seva absència els vocals senyor Lluís Costabella i Portella, senyora
Marta Felip i Torres, senyor Albert Gómez i Casas i senyor Albert Piñeira i Brosel, i la
tresorera, senyora M. Teresa Villar i Roda.
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Ordre del dia
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2018/02,
2018/0 del dia
6 de març de 2018, ordinària
2. Informació de la Presidència
3. Informació de la Gerència
4. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència
5. Exp. 8_2017_1350_F0106 – Proposta de retiment i aprovació dels comptes
anuals de l’exercici 2017
6. Exp. 19_2018_0077_X0101
0077_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria de
subvencions adreçada a ajuntaments de la demarcació
demarcació de Girona per al suport
econòmic de les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris
locals per a l’any 2018
7. Exp. 3_2017_0705_D0505 – Proposta d’aprovació de l’addenda del conveni de
col·laboració amb la Universitat de Girona per al finançament del Pla estratègic
2015-2018
2018 de la Càtedra de Promoció de la Salut
8. Exp. 21_2018_0201_G0905 – Proposta de modificació del punt corresponent a
ajudes socials del Marc de relacions laborals
9. Exp. 3_2018_0463
463 _D0505 – Proposta d’aprovació del conveni
veni marc regulador
dels encàrrecs de gestió entre Dipsalut i SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social
de Catalunya, S.L, pel qual s’han de regir els encàrrecs entre ambdós, en
matèria de serveis socials i atenció i benestar de les persones
10. Exp. 3_2017_0705_D0505
3_2017_0705_
– Proposta d’aprovació
’aprovació del conveni de col·laboració
col
amb el Departament d’Interior per a la cessió temporal gratuïta de 107
desfibril·ladors
ladors a la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de la Regió
Policial de Girona
11. Altres assumptes arribats amb
amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
12. Precs i preguntes
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Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2018/02,
2018/0 del
dia 6 de març de 2018, ordinària
l
de l’acta de la sessió ordinària anterior, número
S’aprova,, per unanimitat, l’esborrany
2018/02, del dia 6 de març de 2018, que ha estat lliurat prèviament als assistents.
2. Informació de la Presidència
El president informa que s’han iniciat les
l primeres
eres sessions de treball dins el marc del
procés de reflexió estratègica
estrat
dels 10 anys de Dipsalut; en aquest sentit, vol
v agrair
especialment els vocals senyora Gisela Saladich, senyor Fermí Santamaria i senyor
Josep Companys per la seva participació com a representants institucionals.
El president prossegueix
gueix exposant que, un cop finalitzat el termini d’al·legacions a la
resolució d’aprovació dels beneficiaris,
beneficiaris es preveu signar el conveni en el marc del
PECT i mantenir les corresponents reunions amb la resta de socis per tal de
reenfocar el projecte inicial.
inicial
En l’àmbit institucional, el president informa de la visita del degà
egà de la Facultat de
Medicina, doctor Joan San, per tal de conèixer el marc d’actuacions de l’Organisme.
l’
D’altra banda, vol destacar que dos dels caps d’àrea de l’Organisme
rganisme han participat
participa
com a ponents en jornades dedicades a la nova Llei
lei de contractes i en temes
relacionats amb la promoció de la salut i lluita contra l’exclusió social.
El president comunica que s’ha donat resposta per escrit a la informació requerida pel
vocal senyor Lluc
uc Salellas, referent a l’adjudicació de l’execució dels programes Pt03 i
Pt04 a l’empresa Prodaisa, i que aquesta es troba disponible per a qualsevol membre
que en vulgui disposar.
Per finalitzar, ell president exposa
exposa que la Fundació per l’Esclerosi Múltiple,
Múlti
amb motiu
de la celebració del 25è
25 aniversari del projecte “Mulla’t”, ha contactat amb Dipsalut
per tal de rebre suport econòmic. El president afegeix que,
que en principi, es preveu
aportar fons a l’esmentada entitat.
3. Informació de la Gerència
La gerent,
nt, pel que fa a la gestió dels recursos humans, informa que s’ha
s’ signat un
acord amb la representació dels treballadors millorant la flexibilitat horària,
horària eliminant
l’obligatorietat
obligatorietat de treballar una tarda i establint un període de prova fins a finals
d´any.
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4. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència
El vocal senyor Lluc Salellas demana el motiu de la renúncia a què fa esment el
decret 75, “Acceptar
Acceptar la renúncia a la subvenció concedida pel suport econòmic a
ajuntaments i entitats sense ànim de lucre
lucre per a projectes que lluiten contra la
pobresa i l’exclusió social a la demarcació de Girona, sol·licitada per l’Ajuntament de
Figueres d’un import de 2.857,14 €.”
A més a més,, i respecte del decret 88, “Aprovar
Aprovar la pròrroga del contracte per termini
d’un
’un any, amb efectes des del 10 de febrer de 2018, per portar a terme el contracte
mixt de subministrament i servei de gestió integral del Programa “Sigues tu”: eines i
actius per a la salut del Catàleg de serveis de Dipsalut (LE 2015/125) a favor de la
Fundació
ndació Catalana de l’Esplai per import de 427.252,85 €, IVA exempt.”,
exempt.” el vocal
senyor Salellas sol·licita una valoració del
del contracte actual i els motius de la pròrroga.
El president respon que se li proporcionaran les respostes per escrit.
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Núm.

Data
aprovació

Unitat

Expedient

Resum

57

19/01/2018

Contractació

2013/2142

Decret d’aprovació de la liquidació del contracte de serveis de formació i seguiment d’ Àrees Bàsiques
de Salut dins el programa Pm01 “Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables” i de retorn
re
de garantia.

58

19/01/2018

Règim Intern

2017/0446

59

01/02/2018

Subvencions

2017/1103

60

01/02/2018

Subvencions

2017/1237

61

01/02/2018

Subvencions

2017/1242

62

01/02/2018

Subvencions

2017/1252

63

01/02/2018

Subvencions

2017/2191

64

01/02/2018

Contractació

2017/2417

65

01/02/2018

Règim Intern

2017/2457

66

06/02/2018

Subvencions

2017/1016

67

06/02/2018

Subvencions

2017/1062

Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris
ris prestats durant el quart trimestre de 2017, fora de la
jornada laboral habitual de l’empleada MVG per import de 269,78 €, corresponent a 14 hores en dies
laborables (subgrup A2).
Modificar l’import de la subvenció per
er al finançament de despeses derivades
derivad del funcionament ordinari
de consultoris locals, a l’Ajuntament de Juià i minorar-la
la de 1.834,30 € a 1.776,01 €, d’acord amb
l’article 30 de l’Ordenança general de
e subvencions de la Diputació.
Diputació
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de despeses derivades
derivad del funcionament ordinari
de consultoris locals, a l’Ajuntament de Vidreres i minorar-la
la de 1.834,30 € a 1.826,40 €, d’acord amb
l’article 30 de l’Ordenança general de
e subvencions de la Diputació.
Diputació
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de despeses derivades del funcionament ordinari
de consultoris locals, a l’Ajuntament de Jafre i minorar-la
la de 1.488,77 € a 522,36 €, d’acord amb l’article
30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de despeses derivades
derivade del funcionament ordinari
de consultoris locals, a l’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia i minorar-la
minorar de 1.628,28 € a 1.612,47 €,
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de
e subvencions de la Diputació.
Diputació
Decret de rectificació d’error material en l’edicte de resolució de la convocatòria per a la concessió de
subvencions a ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona per al suport
econòmic a les inversions en equipaments
quipaments dels centres d’acció social, detectat en la base
subvencionable de la subvenció concedida a l’entitat Integra - Associació de Discapacitats Intel·lectuals.
Decret d’adjudicació del contracte menor del servei anual de manteniment i suport 2018 d’aplicatius
ABSIS.
Reconèixer
er a la senyora EEA funcionària interina de Dipsalut, el temps de serveis prestats a
l’Administració Pública
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de despeses derivades del funcionament ordinari
de consultoris locals, a l’Ajuntament de Vall-llobrega i minorar-la
la de 1.812,65 € a 1.784,87 €, d’acord
amb l’article 30 de l’Ordenança general de
e subvencions de la Diputació.
Diputació
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de despeses derivades del funcionament ordinari
de consultoris locals, a l’Ajuntament de Serinyà i minorar-la de 1.834,30 € a 1.675,97 €, d’acord amb
l’article 30 de l’Ordenança general de
e subvencions de la Diputació.
Diputació
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Núm.

Data
aprovació

Unitat

Expedient

68

06/02/2018

Subvencions

2017/1163

69

06/02/2018

Subvencions

2017/1186

70

06/02/2018

Subvencions

2017/1334

71

06/02/2018

Subvencions

2017/1467

72

06/02/2018

Règim Intern

2017/1491

73

06/02/2018

Subvencions

2017/1513

74

06/02/2018

Subvencions

2017/1599

75

06/02/2018

Subvencions

2017/1742

76

06/02/2018

Subvencions

2017/1803

77

06/02/2018

Règim Intern

2018/0151

Resum
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme
a les platges de la demarcació de Girona, a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i minorar-la
minorar 27.884,90
€ a 24.660,30 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de
d subvencions de la Diputació.
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de despeses derivades
derivad del funcionament ordinari
de consultoris locals, a l’Ajuntament de Colera, i minorar-la
la de 1.834,30 € a 1.834,27 €, d’acord amb
l’article 30 de l’Ordenança general de
e subvencions de la Diputació.
Diputació
Acceptar la renúncia a la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca de 600,00 €,
per al suport econòmic per finançar les despeses derivades del manteniment dels Parcs Urbans i les
Xarxes d’Itineraris Saludables,
ludables, sol·licitada el 22 de setembre de 2017.
Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic per finançar despeses derivades del
manteniment de Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables, a l’Ajuntament de Sant Miquel de
Campmajor i minorar-la de 600,00 € a 200,00 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació.
Aprovar les bases reguladores del procediment de provisió del lloc de treball de tècnic/a mitjà/na de
promoció de la salut de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida,
Vida en virtut de la
vacant en la plantilla de funcionaris de Dipsalut, mitjançant un concurs de mèrits de caràcter
interadministratiu, al qual podran accedir els funcionaris de carrera del grup institucional Diputació.
Acceptar la renúncia a la subvenció concedida a l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro de 1.350,00 €,
per al suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de Girona per finançar despeses
despes derivades
del manteniment de Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables.
Acceptar la renúncia a la subvenció concedida a l’Ajuntament de Puigcerdà de 900,00 €, per al suport
econòmic per finançar despeses derivades del manteniment de Parcs Urbans i Xarxes d’ Itineraris
Saludables.
Acceptar
cceptar la renúncia a la subvenció concedida pel suport econòmic a ajuntaments i entitats sense ànim
de lucre per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a la demarcació de Girona,
sol·licitada per l’Ajuntament de Figueres d’un import de 2.857,14 €.
Acceptar la renúncia a la subvenció exclosa
a de concurrència pública concedida per decret de
Presidència de 20 de juliol de 2017 a l’Ajuntament d’Hostalric per import de 5.000,00 € per fer front a les
despeses del projecte “ Viles pel Benestar”.
Aprovar la indemnització per raó del servei de les despeses de desplaçaments, acreditades mitjançant
la documentació justificativa que consta a l’expedient.
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Núm.

Data
aprovació

Unitat

Expedient

78

06/02/2018

Subvencions

2018/0182

79

06/02/2018

Subvencions

2018/0183

80

06/02/2018

Subvencions

2018/0184

81

06/02/2018

Règim Intern

2018/0201

82

07/02/2018

Subvencions

2017/1194

83

07/02/2018

Subvencions

2017/1298

84

07/02/2018

Subvencions

2017/1567

85

07/02/2018

Subvencions

2017/2304

86

07/02/2018

Subvencions

2017/2430

87

07/02/2018

AGAiE

2018/0169

Resum
Decret d’aprovació de la convocatòria de subvencions, adreçada a entitats sense ànim de lucre, per a la
realització d’intervencions terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida a la demarcació de
Girona. SOI.
Decret d’aprovació de la convocatòria de subvencions, adreçada a entitats sense ànim
à
de lucre, per a la
realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits saludables a la demarcació de Girona. SOP.
Aprovar la convocatòria de suport econòmic a entitats sense ànim de lucre per a projectes que lluiten
contra la pobresa i l’exclusió social a la demarcació de Girona per a l’any 2018, amb plena
plen submissió a
les bases aprovades pel Consell Rector en la sessió ordinària 2017/05, de 4 d’abril de 2017 i publicades
al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 74, de 18 d’abril de 2017.
Aprovar, amb efectes a partir de l’1 de gener de 2018 i de conformitat amb el pacte corresponent amb
la representació del personal
nal laboral de Dipsalut, el calendari laboral de 2018 per al personal de
l’Organisme
Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de Girona
per finançar les despeses derivades del manteniment de Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables,
a l’Ajuntament de la Vall d’en Bas i minorar-la de 1.350,00 € a 330,06 €, d’acord amb l’article 30 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
Acceptar la renúncia de la subvenció concedida per les despeses d’inversió en equipaments dels
consultoris locals, sol·licitada per l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca d’un import 1.821,99 €.
Revocar la subvenció concedida a l’Associació de Gent Gran de Vallfogona per les despeses derivades
del projecte “Pintem sobre seda”, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona, atès que ha incomplert l’obligació de presentar la justificació de les despeses per
import de 750,00 € corresponents a la base subvencionable.
Desestimar la sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública presentada per l’Ajuntament de
la Vall d’en Bas per a les despeses de “Tallers de Memòria”, amb un pressupost de 1.890,00 €, atès
que l’objecte de la sol·licitud encaixaria en una de les convocatòries
òries de subvencions de Dipsalut del
2017, i per tant no estaria conforme amb els supòsits establerts en l’article 22.2 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
Concedir a l’Ajuntament de Salt una subvenció exclosa de concurrència pública per al projecte Juguem
2018, per import de 25.000,00 €, de conformitat amb l’article 22.2.a de la Llei 38/2003, de 17 novembre,
general de subvencions.
Decret d’autorització d’ús del certificat corporatiu.
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Núm.

Data
aprovació

Unitat

Expedient

88

08/02/2018

Contractació

2015/1817

89

08/02/2018

Subvencions

2017/0983

90

08/02/2018

Subvencions

2017/1569

91

08/02/2018

Contractació

2018/0559

92

12/02/2018

Subvencions

2015/0401

93

12/02/2018

Subvencions

2017/0175

94

12/02/2018

Subvencions

2017/0191

95

12/02/2018

Subvencions

2017/0200

96

12/02/2018

Subvencions

2017/0248

Resum
Aprovar la pròrroga del contracte per termini d’un any, amb efectes des del 10 de febrer de 2018, per
portar a terme el contracte mixt de subministrament i servei de gestió integral del Programa “Sigues tu”:
eines i actius per a la salut del Catàleg de serveis de Dipsalut (LE 2015/125) a favor de la Fundació
Catalana de l’Esplai per import de 427.252,85 €, IVA exempt.
Acceptar la renúncia a la subvenció concedida a l’Ajuntament de Pau, per finançar despeses derivades
del manteniment de Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables, d’import 600,00 €.
Acceptar la renúncia a la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses per al
suport econòmic per finançar despeses derivades del manteniment de Parcs Urbans i Xarxes
Xarxe
d’Itineraris Saludables, d’import 600,00 €.
Decret d’adjudicació del contracte menor de menor de servei
rvei de manteniment integral de les
instal·lacions de Dipsalut
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Banyoles per l’any 2017, per dur a terme
mesures de control de la població de gavià argentat a les aigües de l’estany de Banyoles i fer un estudi
de la relació de la presència de gavians en la
a qualitat de les aigües de l’Estany, i minorar-la
minorar 20.000,00 €
19.075,17 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de
e subvencions de la Diputació.
Diputació
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Maià de Montcal per dur a terme
actuacions del Catàleg de Serveis 2017 que es realitzin a través del Consorci
C
de Medi Ambient de Salut
Pública de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin i minorar-la
minorar de 2.670,00 € a 2.270,00 €,
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de
e subvencions de la Diputació.
Diputació
Modificar l’import de la subvenció concedida, a l’Ajuntament de Sant Aniol de Finestres per dur a terme
actuacions del Catàleg de Serveis 2017 que es realitzin a través del Consorci de Medi Ambient de Salut
Pública
ica de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin i minorar-la
minorar de 1.921,00 € a 1.521,00 €,
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de
e subvencions de la Diputació.
Diputació
Modificar l’import de la subvenció concedida, a l’Ajuntament de Sales de Llierca per dur a terme
actuacions del Catàleg de Serveis 2017 que es realitzin a través del Consorci de Medi Ambient de Salut
Pública de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin i minorar-la
minorar de 832,00 € a 468,00 €,
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de
e subvencions de la Diputació.
Diputació
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de les Planes d’Hostoles per dur a terme
actuacions del Catàleg de Serveis 2017 que es realitzin a través del Consorci de Medi Ambient de Salut
Pública de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin i minorar-la
minorar de 4.663,00 € a 4.098,00 €,
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de
e subvencions de la Diputació.
Diputació
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Núm.
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aprovació

Unitat

Expedient

97

12/02/2018

Subvencions

2017/0418

98

12/02/2018

Subvencions

2017/0422

99

12/02/2018

Subvencions

2017/0541

100

12/02/2018

Subvencions

2017/0570

101

12/02/2018

Subvencions

2017/0915

102

12/02/2018

Subvencions

2017/1345

103

12/02/2018

Subvencions

2017/1675

104

12/02/2018

Subvencions

2017/1695

105

12/02/2018

Subvencions

2017/1708

Resum
Modificar l’import de la subvenció a l’Ajuntament d’Argelaguer per dur a terme actuacions del Catàleg
de Serveis 2017 que es realitzin a través del Consorci de Medi Ambient de Salut Pública de la Garrotxa
(SIGMA) i les entitats que en depenguin i minorar-la de 2.362,00 € a 1.962,00 €, d’acord amb l’article 30
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
Modificar l’import de la subvenció a l’ Ajuntament de Castellfollit de la Roca per dur a terme actuacions
del Catàleg de Serveis 2017 que es realitzin a través del Consorci de Medi Ambient de Salut Pública de
la Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin i minorar-la
la de 2.886,00 € a 2.486,00 €, d’acord
amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
Diputaci
Modificar l’import de la subvenció a l’Ajuntament de Sant Ferriol per dur a terme actuacions del Catàleg
de Serveis 2017 que es realitzin a través del Consorci de Medi Ambient de Salut Pública de la Garrotxa
(SIGMA) i les entitats que en depenguin i minorar-la de 1.555,00 € a 824,98 €, d’acord amb l’article 30
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
Modificar l’import de la subvenció, a l’Ajuntament de Riudaura per dur a terme actuacions del Catàleg
de Serveis 2017 que es realitzin a través del Consorci de Medi
di Ambient de Salut Pública de la Garrotxa
(SIGMA) i les entitats que en depenguin i minorar-la de 1.618,00 € a 831,00 €, d’acord amb l’article 30
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
Revocar la subvenció a l’Ajuntament de Vilajuïga per import de 1.050,00 €, per finançar despeses
derivades del manteniment
iment de Parcs Urbans i Xarxes d’ Itineraris Saludables, d’acord amb l’article 33
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació , atès que no presenta documentació requerida.
Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic de despeses derivades del manteniment de
Parcs Urbans i Xarxes d’Intineraris Saludables
aludables a l’Ajuntament de Maià de Montcal i minorar-la
minorar de
1.050,00 € a 916,15 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de
d subvencions de la Diputació.
Revocar la subvenció a l’Associació de veïns de Vilavenut per les despeses derivades del projecte
“Microgimnàstica i gimnàstica d’estiraments a Vilavenut”, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Girona, atès que ha incomplert
incompler l’obligació de presentar la
justificació de despeses per import de 2.070,00 € corresponents a la base subvencionable.
Modificar l’import de la subvenció a l’Ajuntament de Banyoles per a projectes que lluiten contra la
pobresa i l’exclusió social, i minorar-la de 3.600,00 € a 2.700,05 €, d’acord amb l’article 30 de
d
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
Modificar l’import de la subvenció per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a la
demarcació de Girona, a l’Ajuntament de Cassà de la Selva i minorar-la
minorar de 10.380,69 € a 10.019,27 €,
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions
ions de la Diputació.
Diputació
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Núm.

Data
aprovació

Unitat

Expedient

106

12/02/2018

Subvencions

2017/1770

107

12/02/2018

Subvencions

2017/2063

108

12/02/2018

Subvencions

2017/2192

109

12/02/2018

Subvencions

2017/2437

110

12/02/2018

Subvencions

2018/0079

111

12/02/2018

Subvencions

2018/0185

112

12/02/2018

Subvencions

2018/0186

113

12/02/2018

Règim Intern

2018/0410

114

15/02/2018

Contractació

2018/0181

115

15/02/2018

AGAiE

2018/0730

116

15/02/2018

Règim Intern

2018/0770

Resum
Modificar l’import de la subvenció per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a la
demarcació de Girona, a l’Ajuntament d’Alp i minorar-la
la de 7.500,00 € a 7.366,18 €, d’acord amb
l’article 30 de l’Ordenança general de
e subvencions de la Diputació.
Diputació
Modificar l’import de la subvenció a Altrart, Associació d’Artteràpia d’Olot per al finançament de les
despeses de congressos, simposis,
sis, jornades i actes en l’àmbit de la salut i social a la demarcació de
Girona, i minorar-la de 2.500,00 € a 2.093,12 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de
d
subvencions de la Diputació.
Modificar l’import de la subvenció a l’Ajuntament d’Anglès pel finançament de l’assessorament i suport
tècnic a polítiques
tiques municipals de protecció de la Salut per l’any 2017 i minorar-la
minorar de 20.000,00 € a
7.363,58 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions
subvenci
de la Diputació.
Modificar l’import de la subvenció al Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de Catalunya, delegació de
Girona, amb NIF Q5856237B, per al finançament
nçament del projecte de formació de professionals
fisioterapeutes en promoció de la salut i minorar-la de 10.000,00 € a 7.063,00 €,
€ d’acord amb l’article 30
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
Decret d’aprovació de la convocatòria de subvencions, adreçada als ajuntaments, pel finançament de la
seguretat,
retat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges de la demarcació de Girona per a l’any 2018.
Pt08.
Decret d’aprovació de la convocatòria de subvencions, adreçada a les entitats sense ànim de lucre de
la demarcació de Girona, per donar suport a projectes de cooperació internacional al desenvolupament.
COOP.
Decret d’aprovació de la convocatòria de subvencions per finançar les despeses per a la realització de
congressos, simposis, jornades i actes en l’àmbit de la salut i social a la demarcació de Girona.
Reconèixer el dret de reducció de la jornada laboral per guarda legal d’infants al senyor PBA, funcionari
de carrera de Dipsalut, en un vuitè del total de la jornada amb la corresponent
correspone reducció proporcional del
seu sou.
Decret d’adjudicació del contracte
ntracte menor de servei de sol·licitud PCT reivindicadora de prioritat de la
P201631721
Decret d’aprovació de l’import corresponent a sanció per infracció en matèria estadística.
Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats durant els mesos de desembre de 2017 i
gener de 2018, fora de la jornada laboral habitual de l’empleada MGM per un import de (168,61 €,
corresponent a 8 hores i 45 minuts en dies laborables (subgrup A2).
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Núm.

Data
aprovació

Unitat

Expedient

117

22/02/2018

Contractació

2015/1723

118

22/02/2018

Règim Intern

2016/2458

119

22/02/2018

Subvencions

2017/0398

120

22/02/2018

Subvencions

2017/0997

121

22/02/2018

122

22/02/2018

Subvencions

2017/1277

123

22/02/2018

Subvencions

2017/1366

124

22/02/2018

Subvencions

2017/1452

125

22/02/2018

Subvencions

2017/1521

2017/1060

Resum
Decret relatiu a la pròrroga dels serveis necessaris per al desenvolupament dels programes Pt01 i Pt02
P
de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions d’alt i baix risc per a la transmissió de
legionel·losi, del catàleg de serveis de Dipsalut
Assignar un factor de disponibilitat i localització a partir de l’1 de febrer de 2018 al senyor
s
PBA, atès
que, per la naturalesa del lloc de treball de cap de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat
de Vida que ocupa i de les tasques que té encarregades, ha d’estar disponible o poder ser localitzat en
horari fora de la seva jornada laboral ordinària.
Modificar l’import de la subvenció a l’Ajuntament
Ajuntament de Besalú per dur a terme actuacions del Catàleg de
Serveis 2017 que es realitzin a través del Consorci de Medi Ambient de Salut Pública de la Garrotxa
(SIGMA) i les entitats que en depenguin i minorar-la de 9.045,00 € a 8.475,16 €, d’acord amb l’article 30
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de despeses derivades del funcionament ordinari
de consultoris locals, a l’Ajuntament del Far d’Empordà i minorar-la
la de 1.834,31 € a 1.587,71 €,d’acord
amb l’article 30 de l’Ordenança general de
e subvencions de la Diputació.
Diputació
Modificar
ficar l’import de la subvenció per al finançament del programa de control i gestió dels riscos
derivats de la presència de simúlids
ds a les comarques gironines i Baix Ter,
T anualitat 2017, a la
Mancomunitat intermunicipal voluntària del Servei de control de mosquits
m
de la Badia de Roses i Baix
Ter i minorar-la de 83.594,13 € a 74.108,09 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de
d
subvencions de la Diputació.
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de despeses derivades del funcionament ordinari
de consultoris locals, a l’Ajuntament de Vilamacolum i minorar-la
la de 1.650,87 € a 1.297,80 €, d’acord
amb l’article 30 de l’Ordenança general de
e subvencions de la Diputació.
Diputació
Modificar l’import de la subvenció per a ajuntaments i entitats sense ànim de lucre per a la promoció de
la salut i intervencions terapèutiques, a l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners i minorar-la
mino
de
8.227,38 € a 7.541,73 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de
d subvencions de la
Diputació.
Modificar l’import de la subvenció per ajuntaments i entitats sense ànim de lucre per a la promoció de la
salut i intervencions terapèutiques, a l’Ajuntament d’Amer i minorar-la
minorar de 822,74 € a 744,34 €, d’acord
amb l’article 30 de l’Ordenança general de
e subvencions de la Diputació.
Diputació
Modificar l’import de la subvenció per ajuntaments i entitats sense ànim de lucre per a la promoció de la
salut i intervencions terapèutiques, a l’Ajuntament de Flaçà i minorar-la
minorar de 999,63 € a 885,71 €, d’acord
amb l’article 30 de l’Ordenança general de
e subvencions de la Diputació.
Diputació
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Núm.

Data
aprovació

Unitat

Expedient

126

22/02/2018

Subvencions

2017/1545

127

22/02/2018

Subvencions

2017/1568

128

22/02/2018

Subvencions

2017/1577

129

22/02/2018

Subvencions

2017/1742

130

22/02/2018

Subvencions

2017/1787

131

22/02/2018

Contractació

2017/2156

132

22/02/2018

Subvencions

2017/2360

133

22/02/2018

Subvencions

2018/0089

134

22/02/2018

Contractació

2018/0729

135

22/02/2018

Règim Intern

2018/0757

136

22/02/2018

Contractació

2018/0758

137

22/02/2018

Règim Intern

2018/0778

Resum
Modificar l’import de la subvenció per ajuntaments i entitats sense ànim de lucre per a la promoció de la
salut i intervencions terapèutiques, a l’Ajuntament de Colera i minorar-la
minorar de 822,74 € a 813,06 €,
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de
e subvencions de la Diputació.
Diputació
Modificar l’import de la subvenció per ajuntaments i entitats sense ànim de lucre per a la promoció de la
salut i intervencions terapèutiques, a l’Ajuntament de Cabanes i minorar-la
minorar de 822,74 € a 801,07 €,
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de
e subvencions de la Diputació.
Diputació
Modificar l’import de la subvenció per ajuntaments i entitats sense ànim de lucre per a la promoció de la
salut i intervencions terapèutiques, a l’Ajuntament de Queralbs i minorar-la
minorar de 822,74 € a 752,19 €,
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de
e subvencions de la Diputació.
Diputació
Modificar
ar l’import de la subvenció per ajuntaments i entitats sense ànim de lucre per a la promoció de la
salut i intervencions terapèutiques, a l’Ajuntament d’Alp i minorar-la
la de 3.290,95 € a 1.388,52 €, d’acord
amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions
ions de la Diputació.
Diputació
Modificar l’import de la subvenció per despeses derivades del projecte “Acompanyem a la infància en
situació de risc o vulnerabilitat”, a l’Associació Socialesport Sa Bona, de Blanes i minorar-la
minorar de 900,00 €
a 367,77 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
D
Decret per a la resolució del contracte menor del servei
ervei d’espectacles de teatre per treballar les
habilitats per a la vida als centres educatius de primària que participen
particip en el programa “Sigues tu”.
Modificar l’import de la subvenció a l’Ajuntament d’Anglès pel finançament de l’assessorament i suport a
polítiques municipals de protecció de la salut per instal·lar telecontrol
elecontrol a la calefacció del CEIP Pompeu
Fabra i del Camp de Futbol per reduir el risc de transmissió de la legionel·la, i minorar-la
minorar d’11.860,74 €
a 9.760,74 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de
e subvencions de la Diputació.
Diputació
Concedir a l’Associació Dentistes Solidaris subvenció exclosa de concurrència pública (nominativa) per
al finançament del projecte Somriures Solidaris per import total de 46.463,00 €, per a l’anualitat 2018.
Decret d’aprovació de la despesa del cost de la cessió per a l’ús de la sala de l’Hotel d’Entitats de
l’Ajuntament de Celrà
Decret d’aprovació del conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques
pràctiqu acadèmiques
extracurriculars Universitat de Girona / KP,A.
Decret d’aprovació de l’aportació mitjançant transferència a la Diputació de Girona
Gir
per l’execució dels
projectes relatius a la lluita contra la pobresa energètica
Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats durant el mes de gener, fora de la jornada
laboral habitual de l’empleada ERMC per import de 77,08 €, corresponent a 4 hores en dia laborable
(subgrup A2).
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Núm.

Data
aprovació

Unitat

Expedient

138

26/02/2018

Subvencions

2017/1215

139

26/02/2018

Subvencions

2017/1588

140

26/02/2018

Subvencions

2017/2439

141

26/02/2018

Règim Intern

2018/0287

142

26/02/2018

Subvencions

2018/0440

143

26/02/2018

Subvencions

2018/0441

144

26/02/2018

Contractació

2018/0772

145

27/02/2018

Contractació

2017/2374

146

27/02/2018

Contractació

2018/0656

Resum
Revocar la subvenció a l’Ajuntament Crespià
spià per despeses d’inversió en equipaments de consultoris
locals, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de
e subvencions de la Diputació , atès que no ha
presentat el compte justificatiu requerit.
Revocar la subvenció a l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries per import de 332,75 €, per finançar
despeses derivades del manteniment de Parcs Urbans i Xarxes d’ Itineraris Saludables, d’acord amb
l’article 33 de l’Ordenança general de
e subvencions de la Diputació,
Diputació atès que no presenta documentació.
Concedir a la Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social una subvenció exclosa de concurrència
pública per les despeses de l’edició del llibre
re Antics i nous reptes de l'educació social, per import de
1.500,00 €, de conformitat amb l’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 novembre, de subvencions.
Decret d’aprovació de les bases reguladores del procediment de creació d’una borsa de treball de
tècnics de subvencions.
Concedir a la Fundació Privada Oncolliga, subvenció exclosa de concurrència pública per despeses de
la cursa d’Oncotrail 2017, per import de 2.000,00 €, de conformitat amb l’article 22.2.c de la Llei
38/2003, de 17 novembre, general de subvencions.
Concedir a l’Associació de Pallassos Xarop Clown subvenció exclosa de concurrència pública
(nominativa) per al finançament del projecte Somriures d’Hospital per import total de 28.000,00 €, per a
l’anualitat 2018, de conformitat amb l’article 22.2.a de la Llei 38/2003, de 17 novembre, de subvencions.
subvencions
Adjudicar a l’Associació Mediambiental Xatrac el contracte menor de servei d’organització d’activitats
als municipis per a divulgar les accions que Dipsalut i els ajuntaments realitzen en matèria de control de
l’aigua i de prevenció de legionel·losi, per import de 10.094,35 €, IVA exclòs,
excl
2.119,81 € en concepte
d’IVA, que totalitzen 12.214,16 €, d'acord amb el seu pressupost.
Decret de classificació i de requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació de la contractació del
servei de suport i atenció psicològica
lògica en situacions d’emergència al municipi i formació vinculada,
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.
Adjudicar a la Sra. Júlia Mateo Gambarte el contracte menor de subministrament d’un màxim de 700
quaderns de treball del “Com parlar als infants”, fins a 31/12/2018, per un màxim de 13.461,00 €, més
538,44 € en concepte d’IVA, que totalitzen 13.999,44 €,, d'acord amb el seu pressupost.
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5. Exp. 8_2017_1350_F0106 – Proposta de retiment i aprovació dels comptes
anuals de l’exercici 2017
L’article 208 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLLRHL), estableix que, al
finalitzar l’exercici pressupostari, les entitats locals formaran el compte general que
posarà de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer,
financer, patrimonial
i pressupostari.
La Regla 45.1 de la Instrucció del model normal de comptabilitat pública (ICAL 2013),
aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, disposa que els comptes
anuals dels organismes autònoms són el balanç, el compte
compte del resultat econòmic i
patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu, l’estat de
liquidació del pressupost i la memòria. Com a documentació complementària, la regla
45.3 assenyala que s’han d’incloure les actes d’arqueig,
d’arqueig, les certificacions bancàries i,
en cas de discrepància, l’estat conciliatori.
D’acord amb l’article 212.1 del TRLLRHL, els comptes anuals i la documentació que
integren el compte dels organismes autònoms s’han de retre i proposar inicialment
pels seus
eus òrgans competents, essent tramesos a l’entitat local abans del 15 de maig
de l’exercici següent.
L’apartat segon del mateix precepte legal, així com la regla 49 de ICAL 2013, disposa
que el compte general se sotmetrà a informe de la Comissió Especial de Comptes de
l’entitat abans de l’1 de juny de l’exercici immediat següent. El compte general i
l’informe de la Comissió Especial de Comptes s’exposaran al públic pel termini de 15
dies, durant els quals els interessats podran presentar reclamacions, reparaments
repa
o
observacions. Acompanyat dels informes de la Comissió Especial de Comptes i de les
reclamacions formulades, el compte general se sotmetrà al Ple de la Diputació perquè
pugui ser aprovat abans de l’1 d’octubre i rendit, degudament aprovat, a la Sindicatura
Si
de Comptes abans del 15 d’octubre.
La Regla 49.4 de la ICAL 2013 assenyala que l’aprovació del compte general és un
acte essencial per a la seva fiscalització per part dels òrgans de control extern, que no
requereix la conformitat amb les actuacions
actuacions que s’hi reflecteixen, ni genera
responsabilitat per raó de les mateixes.
Vist l’informe de la Intervenció de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la
Diputació de Girona (Dipsalut) i atès el que disposa l’article 10.4 dels seus Estatuts, el
Consell
ell Rector aprova, amb l’abstenció del vocal senyor Lluc Salellas i el vot favorable
de la resta d’assistents, l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Retre i proposar inicialment els estats i comptes anuals de l’Organisme
Autònom de Salut Pública de la Diputació
Diputació de Girona (Dipsalut) de l’exercici 2017,
segons detall que s’exposa a continuació:
1. COMPTES ANUALS
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1.1. El balanç, amb un actiu de 22.754.200,13 euros, un passiu corrent de
5.117.062,41 euros i un patrimoni net de 17.637.137,72 euros.
1.2. El compte del resultat
resultat econòmic i patrimonial, que dóna un desestalvi
net de 1.568.264,55 euros.
1.3. L’estat de canvis en el patrimoni net.
1.4. L’estat de fluxos d’efectiu.
1.5. L’estat de liquidació del pressupost, integrat per:
a. La liquidació del pressupost de despeses d’acord amb
amb el següent detall:
Crèdits inicials
Modificacions de crèdit
Crèdits definitius
Despeses compromeses
Obligacions reconegudes netes
Pagaments líquids
Obligacions pendent
pen
de pagament
Romanents de crèdit

12.234.855,00
4.968.701,26
17.203.556,26
16.197.298,00
11.481.422,67
9.211.119,05
2.270.303,62
5.722.133,59

b. La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent detall:
Previsions inicials
Modificacions de crèdit
Previsions definitives
Drets reconeguts
Drets anul·lats
Drets cancel·lats
Drets reconeguts nets
Recaptació neta
Drets pendents de cobrament
Devolucions d’ingressos
indeguts
Excés/defecte de previsió

12.234.855,00
4.968.701,26
17.203.556,26
10.394.722,72
86,00
0,00
10.394.636,72
155.093,10
10.239.543,62
86,00
6.808.919,54.

c. El resultat pressupostari en termes ajustats és de -154.435,02
154.435,02 euros.
1.6. La memòria, integrada pels 28 apartats que estableix la ICAL 2013.
2. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
2.1. Acta d’arqueig de les existències de caixa referides a fi d’exercici.
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2.2. Certificacions
cions de cada entitat financera dels saldos existents en
cadascuna d’elles a favor de l’Organisme autònom de Dipsalut, referides a fi
d’exercici, i estat conciliatori entre els saldos comptables i els bancaris.
Segon. Trametre els comptes anuals i la documentació
documentació complementària de
l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) a la
Intervenció General de la Diputació de Girona, per tal que pugui elaborar el compte
general de l’entitat.
6. Exp. 19_2018_0077_X0101 – Proposta de resolució
ució de la convocatòria de
subvencions adreçada a ajuntaments de la demarcació de Girona per al
suport econòmic de les despeses derivades del funcionament ordinari dels
consultoris locals per a l’any 2018
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària
ordinària número 2017/02, que va tenir lloc
el 7 de febrer de 2017, va aprovar les bases específiques reguladores de subvencions
adreçades a les administracions locals i entitats sense ànim de lucre per al
finançament de despeses derivades del funcionament ordinari
ordinari dels consultoris locals,
centres municipals de formació d’adults i centres docents d’educació especial ubicats a
la demarcació de Girona i publicades al BOP de Girona, número 44, de 3 de març de
2017.
La Presidència de Dipsalut, el 17 de gener de 2018,
2018, va aprovar la convocatòria de
subvencions adreçada a ajuntaments de la demarcació de Girona per al suport
econòmic per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels
consultoris locals per a l’any 2018, amb plena submissió a les bases esmentades
e
i es
va publicar al BOP de Girona, número 20, de 29 de gener de 2018.
El dia 30 de gener de 2018 es va obrir el termini de presentació de sol·licituds, que va
finalitzar el 28 de febrer de 2018.
El 22 de març de 2018, la tècnica de l’Àrea de Polítiques
Polítiques i Promoció de la Salut i
Qualitat de Vida emet un informe de valoració de les sol·licituds presentades on
especifica, entre altres, que s’han presentat un total de 122 sol·licituds.
En l’Annex I es fan constar els 120 ajuntaments de la demarcació
demarcació de Girona que han
presentat sol·licitud de subvenció en temps i forma i que l’objecte indicat s’ajusta al
que es marca en les bases reguladores com a objecte subvencionable.
En l’Annex II es fan constar les dues sol·licituds que han estat desestimades, pels
motius que s’hi indiquen.
La convocatòria preveu com a criteris de valoració l’aplicació d’un percentatge sobre la
base subvencionable en funció del nombre d’habitants del municipi. També estableix
que l’import màxim que es podrà atorgar serà de dos mil euros (2.000,00 €) per
ajuntament i que només es concedirà una única subvenció per ajuntament i any.
L’article 14 e) de la Llei 38/2003, general de subvencions, estableix que el beneficiari
ha d’acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió d’una
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subvenció, que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la
Seguretat Social.
L’article 18.3 f) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona
estableix que l’acreditació del compliment d’obligacions
d’obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social queda substituïda per la presentació d’una declaració responsable quan el
peticionari, entre d’altres casos, sigui una administració pública.
D’acord amb el punt 9 de les Bases reguladores d’aquesta subvenció,
subvenci la proposta de
resolució formulada pel centre gestor de la subvenció serà sotmesa a consideració del
Consell Rector de Dipsalut que serà l’òrgan responsable de la resolució del
procediment per a l’atorgament de les subvencions.
Atesos aquests antecedents,
antecede
i en ús de les competències que li atribueix l’article 10
dels Estatuts de Dipsalut, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del
següent
ACORD:
Primer. Concedir als beneficiaris que consten a l’Annex I les subvencions a
ajuntaments de la demarcació de Girona per a les despeses derivades de l’ús de
consultoris locals que es detallen.
detallen
Segon.. Desestimar les sol·licituds que consten a l’Annex II, pels motius que s’hi
indiquen.
Tercer. Disposar la despesa, d’import de dos-cents
dos
mil euros (200.000,00
(20
€), amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 4/3110/46203 Programa Consultoris locals per a
ajuntaments del pressupost d’enguany.
Quart. Comunicar als beneficiaris que, si en el termini d’un mes no manifesten el
contrari, s’entendrà acceptada la subvenció,
subvenció, així com les condicions generals i
específiques fixades per a la seva aplicació.
(e
Cinquè. Comunicar aquest acord als interessats a través del tauler electrònic (eTauler) ubicat a la seu electrònica de Dipsalut en el termini màxim de deu dies a
comptar
omptar des de la data d’adopció de la resolució d’acord amb l’article 45.1.b de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
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Annex I
Nº Exp.

Núm.
en llibre

2018/762

2018/14

Albanyà

P1700300E

2018/735

2018/6

Albons

P17004
P1700400C

2018/990

2018/84

Alp

P1700600H

2018/841

2018/39

Argelaguer

P1701000J

2018/829

2018/35

2018/981

2018/82

2018/777

2018/20

Bescanó

P1702300C

2018/1111

2018/120

Biure

P1724900D

2018/763

2018/15

Boadella i les
Escaules

P1703200D

2018/842

2018/40

Bolvir

P1702700D

2018/800

2018/27

Bordils

P1702800B

2018/907

2018/61

Borrassà

P1702900J

2018/1020

2018/93

Cabanes

P1703300B

2018/1091

2018/113

Campllong

P1704200C

2018/1050

2018/99

Canet d'Adri

P1704400I

Ajuntament

Avinyonet de
Puigventós
Bellcaire
d'Empordà

CIF

P1701200F
P1702100G

Projecte / Programa /
Activitat
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local

Base Subv.
Corregida

% màxim
s. pobl.

Atorgat final
(1)

% atorgat /
base subv.

2.800,00 €

100%

1.739,05 €

62,11%

3.708,59 €

100%

1.739,05 €

46,89%

3.940,00 €

100%

1.739,05 €

44,14%

3.168,32 €

100%

1.739,05 €

54,89%

2.516,22 €

90%

1.739,05 €

69,11%

5.389,10 €

100%

1.565,14 €

29,04%

23.412,80 €

90%

1.739,05 €

7,43%

3.675,08 €

100%

1.397,50 €

38,03%

1.955,63 €

100%

1.700,46 €

86,95%

1.771,64 €

100%

1.540,48 €

86,95%

11.109,52 €

90%

1.739,05 €

15,65%

3.000,00 €

100%

1.739,05 €

57,97%

4.913,45 €

100%

1.739,05 €

35,39%

1.616,06 €

100%

1.405,20 €

86,95%

3.225,00 €

100%

1.739,05 €

53,92%
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Conceptes no
subvencionables

2018/1075

2018/108

Cantallops

P1704500F

2018/884

2018/55

Capmany

P1704600D

2018/932

2018/68

Cellera de Ter,
la

P1720100E

2018/921

2018/63

Cervià de Ter

P1705500E

2018/1003

2018/89

Cistella

P1705600C

2018/1013

2018/90

Colera

P1705900G

2018/771

2018/18

Colomers

P1706000E

2018/942

2018/71

Cornellà del
Terri

P1706100C

2018/895

2018/59

Crespià

P1706300I

2018/857

2018/47

Cruïlles,
Monells i St. S.

P1706400G

2018/811

2018/32

Darnius

P1706500D

2018/897

2018/60

Espinelves

P1706900F

2018/922

2018/64

Espolla

P1707000D

2018/1046

2018/97

Esponellà

P1707100B

2018/739

2018/8

Far
d'Empordà, el

P1700500J

2018/775

2018/19

Flaçà

P1707300H

2018/1085

2018/109

Foixà

P1707400F

2018/854

2018/45

Fontanals de
Cerdanya

P1703600E

Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local

2.700,00 €

100%

1.739,00 €

64,41%

2.880,00 €

100%

1.739,05 €

60,38%

1.994,52 €

90%

1.560,85 €

78,26%

3.617,34 €

100%

1.739,05 €

48,08%

2.300,00 €

100%

1.739,05 €

75,61%

5.573,48 €

100%

1.739,05 €

31,20%

3.005,64 €

100%

1.739,05 €

57,86%

8.651,82 €

90%

1.739,05 €

20,10%

4.120,85 €

100%

1.739,05 €

42,20%

5.257,32 €

100%

1.739,05 €

33,08%

5.290,07 €

100%

1.739,05 €

32,87%

2.150,00 €

100%

1.391,24 €

64,71%

2.035,19 €

100%

1.739,05 €

85,45%

1.622,00 €

100%

1.304,28 €

80,41 %

5.700,00 €

100%

1.739,05 €

30,51%

2.810,71 €

100%

1.739,05 €

61,87%

2.585,64 €

100%

1.739,00
1.739,0 €

67,26%

2.833,26 €

100%

1.721,76 €

60,77%
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2018/878

2018/52

Fontcoberta

P1707600A

2018/967

2018/77

Fornells de la
Selva

P1707800G

2018/1053

2018/100

Fortià

P1707900E

2018/891

2018/58

Garrigàs

P1708100A

2018/848

2018/43

Garriguella

P1708300G

2018/786

2018/22

Ger

P1708400E

2018/824

2018/34

Girona

P1708500B

2018/1103

2018/115

Gombrèn

P1708600J

2018/1113

2018/121

Jafre

P1709100J

2018/742

2018/10

Juià

P1709400D

2018/731

2018/3

Lladó

P1709500A

2018/934

2018/69

Llambilles

P1709700G

2018/964

2018/75

Llanars

P1709800E

2018/974

2018/80

Llívia

P1710100G

2018/1039

2018/95

Madremanya

P1710400A

2018/959

2018/74

Maià de
Montcal

P1711000H
11000H

2018/783

2018/21

Masarac

P1710600F

2018/1087

2018/111

Massanes

P1710700D

Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local

2.957,15 €

100%

869,52 €

29,40%

8.286,72 €

90%

1.739,05 €

20,99%

3.109,04 €

100%

1.739,05 €

55,94%

5.731,01 €

100%

1.739,05 €

30,34%

8.000,00 €

100%

1.739,05 €

21,74%

6.000,00 €

100%

1.739,05 €

28,98%

8.008,68 €

60%

1.739,05 €

21,71%

4.010,09 €

100%

1.739,00 €

43,37%

1.838,70 €

100%

1.598,79 €

86,95%

2.300,00 €

100%

1.739,05 €

75,61%

3.034,00 €

100%

1.739,05 €

57,32%

4.630,00 €

100%

1.739,05 €

37,56%

3.568,50 €

100%

1.739,05 €

48,73%

2.491,21 €

100%

1.739,05 €

69,81%

2.147,66 €

100%

1.739,05 €

80,97%

2.383,07 €

100%

1.739,05 €

72,98%

2.133,45 €

100%

1.739,05 €

81,51%

3.400,00 €

100%

1.739,00 €

51,15%
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Neteja recinte
exterior: 450,00 €

2018/998

2018/86

Mieres

P1711200D

2018/1086

2018/110

Mollet de
Peralada

P1711300B

2018/812

2018/33

Molló

P1711400J

2018/761

2018/13

Montagut i Oix

P1711600E

2018/1000

2018/88

Mont-ras

P1711700C

2018/886

2018/56

Navata

P1711800A

2018/976

2018/81

Ogassa

P1711900I

2018/1105

2018/116

Palau de
Santa Eulàlia

P1712600D

2018/927

2018/66

Palau-sator

P1712900H

2018/1047

2018/98

PalauSaverdera

P1712700B

2018/966

2018/76

Pals

P1713200B

2018/879

2018/53

Pardines

P1713300J

2018/1072

2018/106

Pau

P1713600C

2018/1016

2018/91

Pedret i Marzà

P1713700A

2018/1063

2018/102

Pera, la

P1713800I

2018/1067

2018/104

Peralada

P1714000E

2018/810

2018/31

Planoles

P1714300I
300I

2018/745

2018/11

Pont de Molins

P1714400G

Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local

1.943,08 €

100%

1.689,55 €

86,95%

1.090,00 €

100%

853,00 €

78,26%

2.892,41 €

100%

1.739,05 €

60,12%

1.992,76 €

100%

1.732,75 €

86,95%

3.574,11 €

90%

1.739,05 €

48,66%

2.591,05 €

100%

1.739,05 €

67,12%

2.268,77 €

100%

1.739,05
1.739, €

76,65%

1.974,27 €

100%

1.716,67 €

86,95%

2.802,42 €

100%

1.739,05 €

62,06%

7.030,80 €

100%

1.739,05 €

24,73%

2.028,55 €

90%

1.587,48 €

78,26%

1.970,00 €

100%

1.712,96 €

86,95%

13.490,77 €

100%

1.739,00 €

12,89%

4.730,47 €

100%

1.739,05
1.739
€

36,76%

1.265,00 €

100%

969,52 €

76,64%

742,66 €

90%

581,18 €

78,26%

2.503,82 €

100%

1.739,05 €

69,46%

4.368,00 €

100%

1.739,05 €

39,81%
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2018/1109

2018/119

Pontós

2018/737

2018/7

Port de la
Selva, el

1714900F

2018/924

2018/65

Portbou

P1714700J

2018/850

2018/44

Queralbs

P1704700B

2018/873

2018/50

Rabós
d'Empordà

P1715200J

2018/969

2018/78

Regencós

P1715300H

2018/831

2018/36

Riells i Viabrea

P1715500C

2018/796

2018/25

Riudaura

P1715800G

2018/1073

2018/107

Riumors

P1716000C

2018/1107

2018/118

2018/805

2018/28

2018/957

2018/73

2018/672

2018/1

2018/846

2018/42

2018/1071

2018/105

2018/799

2018/26

2018/769

2018/17

2018/807

2018/29

Sant Aniol de
Finestres
Sant Climent
Sescebes
Sant Feliu de
Pallerols
Sant Jaume de
Llierca
Sant Joan de
Mollet
Sant Julià de
Ramis
Sant Julià del
Llor i Bonmatí
Sant Martí de
Llémena
Sant Martí Vell

P1714500D

P1719500I
P1716700H
P1717100J
P1717500A
P1717800E
P1717900C
P1725100J
P1718100I
1718100I
P1718200G

Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local

2.500,00 €

100%

1.739,00 €

69,56%

2.630,49 €

100%

1.739,05 €

66,11%

3.300,00 €

100%

1.739,05 €

52,70%

1.779,15 €

100%

1.547,01 €

86,95%

3.000,00 €

100%

1.739,05 €

57,97%

2.763,68 €

100%

1.739,05 €

62,93%

2.200,00 €

90%

1.721,65 €

78,26%

1.534,85 €

100%

1.334,59 €

86,95%

2.585,82 €

100%

1.739,00 €

67,25%

2.250,50 €

100%

1.739,00 €

77,27%

4.034,02 €

100%

1.739,05 €

43,11%

6.870,25 €

100%

1.739,05 €

25,31%

3.000,00 €

100%

1.739,05 €

57,97%

3.132,84 €

100%

1.739,05 €

55,51%

3.226,11 €

90%

1.739,03 €

53,90%

3.447,00 €

100%

1.739,05 €

50,45%

1.700,40 €

100%

1.478,54 €

86,95%

2.008,60 €

100%

1.739,05 €

86,58%
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Sant Miquel de
Fluvià
Sant Pau de
Segúries
Sant Pere
Pescador
Santa Llogaia
d'Àlguema

2018/858

2018/48

2018/883

2018/54

2018/791

2018/24

2018/988

2018/83

2018/995

2018/85

Santa Pau

P1719600G

2018/1106

2018/117

SausCamallera

P1719900A

2018/855

2018/46

Serinyà

P1720200C

2018/741

2018/9

Setcases

P1720400I

2018/787

2018/23

2018/866

2018/49

2018/1102

2018/114

Terrades

P1720900H

2018/999

2018/87

Torrent

P1721000F

2018/734

2018/5

Torroella de
Fluvià

P1721100D

2018/755

2018/12

Tortellà

P1721300J

2018/1017

2018/92

Toses

P172140
P1721400H

2018/1042

2018/96

Ullastret

P1721800I

2018/733

2018/4

Vajol, la

P1701500I

2018/1062

2018/101

Vall de Bianya,
la

P1722100C

Siurana
d'Empordà
Tallada
d'Empordà, la

P1718400C
P1718600H
P1718700F
P1719400B

P1705700A
P1720700B

Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local

2.500,00 €

100%

1.739,05 €

69,56%

5.457,02 €

100%

1.739,05 €

31,87%

4.574,85 €

90%

1.739,05 €

38,01%

2.966,92 €

100%

1.739,05 €

58,61%

2.600,00 €

90%

1.739,05 €

66,89%

2.000,00 €

100%

1.565,14 €

78,26%

5.181,98 €

100%

659,32 €

12,72%

1.779,78 €

100%

1.547,56 €

86,95%

2.867,70 €

100%

1.739,05 €

60,64%

2.834,55 €

100%

1.739,05 €

61,35%

1.939,85 €

100%

1.686,74 €

86,95%

2.840,17 €

100%

1.739,05 €

61,23%

2.000,00 €

100%

1.739,05 €

86,95%

4.000,00 €

100%

1.739,05 €

43,48%

2.329,72 €

100%

1.739,05 €

74,65%

3.242,00 €

100%

1.739,05 €

53,64%

2.080,87 €

100%

1.739,05 €

83,57%

2.500,00 €

100%

1.739,05 €

69,56%
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Vall d'en Bas,
la
Vallfogona de
Ripollès

2018/946

2018/72

P1701700E

2018/1065

2018/103

2018/918

2018/62

Vall-llobrega

P1722300I

2018/973

2018/79

Vidrà

P1722600B

2018/845

2018/41

Vidreres

P1722700J

2018/809

2018/30

Vilabertran

P1722800H

2018/836

2018/37

Viladamat

P1723100B

2018/877

2018/51

Viladasens

P1723000D

2018/888

2018/57

Vilafant

P1723500C

2018/768

2018/16

Vilallonga de
Ter

P1723800G

2018/1021

2018/94

Vilamacolum

P1724000C
24000C

2018/837

2018/38

Vilamalla

P1724100A

2018/728

2018/2

Vilamaniscle

P1724200I

2018/941

2018/70

Vilanant

P1724300G

2018/930

2018/67

Vila-Sacra

P1724500B

P1722200A

Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local
Manteniment del
consultori local

6.400,00 €

90%

1.739,05 €

27,17%

2.000,00 €

100%

1.739,05 €

86,95%

2.064,38 €

100%

1.739,05 €

84,24%

2.250,00 €

100%

1.739,05 €

77,29%

3.558,05 €

80%

1.739,05 €

48,88%

2.636,04 €

100%

1.739,05 €

65,97%

4.194,44 €

100%

1.739,05 €

41,46%

2.616,90 €

100%

1.739,05 €

66,45%

3.840,00 €

80%

1.739,05 €

45,29%

2.392,00 €

100%

1.739,05 €

72,70%

2.499,11 €

100%

1.739,05 €

69,59%

4.526,00 €

100%

1.739,05 €

38,42%

2.300,00 €

100%

1.739,05 €

75,61%

2.395,31 €

100%

1.739,05 €

72,60%

1.804,37 €

100%

1.568,94 €

86,95%

TOTAL

200.000,00 €

(1) S’ha aplicat a cada peticionari la subvenció màxima possible tenint en compte la base subvencionable un cop deduïdes les despeses
desp
excloses
(si n’hi ha); el percentatge màxim de subvenció en funció dels habitants del municipi; la ssubvenció
ubvenció màxima absoluta de 2.000,00 € i l’import
sol·licitat en cada cas.
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Annex II

Ajuntament

Data entrada

Registre
d'entrada

Núm.
Expedient

NIF

Projecte

Import sol·licitat

Motiu

Maçanet de Cabrenys

28/02/2018

18/1906

2018/1089

P1710800B

Manteniment del
consultori local

2.000,00 €

Es tracta de la reposició
d'una porta. No són
despeses de manteniment
(consums). No compleix
Base 4

Sant Llorenç de la Muga

01/03/2018

18/1962

2018/1120

P1718000A

Manteniment del
consultori local

1.600,00 €

Entrat fora de termini. No
compleix el punt 4 de la
convocatòria
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7. Exp. 3_2017_0705_D0505 – Proposta d’aprovació de l’addenda del conveni
de col·laboració
laboració amb la Universitat de Girona per al finançament del Pla
estratègic 2015-2018
2018 de la Càtedra de Promoció de la Salut
El 2 d’abril de 2015, es va signar el conveni de col·laboració entre la Universitat de
Girona i l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, (en
endavant Dipsalut), pel finançament del Pla estratègic 2015-2018
2015 2018 de la Càtedra de
Promoció de la Salut amb una aportació econòmica per part de Dipsalut de tres-cents
tres
quaranta mil euros (340.000,00 €), repartits per les quatre anualitats: 2015, 2016,
2017 i 2018.
El 4 d’agost de 2015, es va signar l’addenda al conveni esmentat en el qual es van
modificar els pactes primer i segon del conveni i es va establir que l’aportació de
Dipsalut serà de tres-cents
cents setanta mil euros (370.000,00 €) i la nova distribució
econòmica per cadascuna de les anualitats.
El Consell Rector de Dipsalut, per acord de 4 de juliol de 2017, va adoptar la
modificació de l’aplicació pressupostària prevista en el pacte tercer del conveni de
col·laboració esmentat, 4/3110/45390 Programa foment organismes públics
dependents C.A,, per l’aplicació 1/3110/45390 A la Universitat de GironaGirona Càtedra de
Promoció de la Salut per les dotacions previstes per les anualitats 2017 i 2018.
El 21 de desembre de 2017, es va signar la segona addenda al conveni esmentat per
ampliar la dotació prevista per Dipsalut en cinquanta mil euros (50.000,00
(50.000,
€) per
l’anualitat 2017, modificant els punts primer, segon i sisè del conveni de col·laboració.
Dipsalut va considerar necessari donar més impuls a temes d´innovació i avaluació,
vinculats molts d’ells a la creació del futur observatori de salut pública
públic i l’establiment
dels indicadors, fruit de la recerca aplicada generada, en part a través de la Càtedra de
Promoció de la Salut i en compliment del seu pla estratègic.
El Consell Rector de Dipsalut, el 26 de setembre de 2017 va aprovar el pressupost
per l’any 2018, on es preveia una subvenció exclosa de concurrència amb caràcter
nominatiu (A
A la Universitat de Girona – Càtedra de Promoció de la Salut) per import
de cent quaranta-cinc
cinc mil euros (145.000,00 €).. L’esmentat pressupost va ser aprovat
pel Ple de la Diputació de Girona el 21 de desembre de 2017.
El fet que la dotació prevista a la subvenció sigui superior al previst al conveni de
col·laboració, per a l’anualitat 2018, es basa en que la càtedra jugarà un paper
important en relació a dos dels projectes més significatius de l’organisme en el futur
més immediat, que són l’observatori de salut pública i el pla pilot de plans municipals
de salut.
L'informe proposta emès per la gerent de Dipsalut,
Dipsalut, el 27 de març de 2018, proposa
l’aprovació del text de l’addenda del conveni marc de col·laboració per tal d’ampliar la
dotació, per l’anualitat 2018, per fer front a les despeses relacionades amb els
projectes descrits anteriorment i que inclogui la quantitat prevista al pressupost de
l’organisme com a subvenció nominativa de cent quaranta-cinc
quaranta cinc mil euros (145.000,00
€).
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Així mateix, proposa l’acord de concessió de la subvenció, que inclou l’import
addicional esmentat anteriorment, de conformitat amb l’article 17 de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Girona i l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que estableixen quin ha de ser el
contingut mínim del conveni, acord o resolució per a la
la concessió d’una subvenció.
El Consell Rector de Dipsalut, el 26 de setembre de 2017 va aprovar el seu
pressupost per l’any 2018, on es preveia la subvenció nominativa A la Universitat de
Girona – Càtedra de Promoció de la Salut.
Salut
El Consell Rector de Dipsalut,
Dipsalut, el 14 de desembre de 2017, en sessió ordinària
2017/15, va aprovar el Pla Estratègic de subvencions, l’article 8 del qual preveu que
l’Organisme atorgui subvencions de concessió directa quan estiguin consignades
nominativament en el pressupost general.
general. En l’article 13 del capítol VII, es preveu els
costos previsibles i fonts de finançament de les subvencions directes de caràcter
nominatiu, entre les quals consta la subvenció a la Universitat de Girona - Càtedra de
Promoció de la Salut.
Per tot l’exposat, i en ús de les competències que li atribueix l’article 10 dels Estatuts
de Dipsalut, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Aprovar el text de l’Addenda al Conveni de col·laboració, que figura en l’annex
I, entre la Universitat de Girona i l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació
de Girona (Dipsalut) per al finançament del pla estratègic de la Càtedra de la Salut
2015-2018
2018 signat el 2 d’abril de 2015.
Segon. Concedir a la Universitat de Girona, amb NIF Q6750002E, cent quaranta-cinc
quaranta
mil euros (145.000,00 €), que inclouen seixanta mil euros (60.000,00 €) addicionals als
previstos al conveni signat el dia 2 d’abril de 2015, per a l’anualitat 2018.
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa addicional de seixanta mil euros (60.000,00 €)
amb càrrec a l’aplicació pressupostària nominativa 1/3110/45390 A la Universitat de
Girona – Càtedra de Promoció de la Salut del pressupost ordinari d’enguany.
Quart. La subvenció addicional per aquesta anualitat s’entendrà
s’entendrà acceptada per part de
la Universitat de Girona amb la signatura d’aquesta addenda, d’acord amb l’article 21.3
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona .
Cinquè. Facultar la Presidència de Dipsalut per a la signatura de l’addenda
l’adde
i de
qualsevol altre acte o document necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord i, en
especial, per a la modificació d’elements que resultin no substancials.
Sisè. Notificar aquest acord a la Universitat de Girona.

Annex I
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Addenda al conveni de col·laboració per al finançament del Pla Estratègic 2015-2018.
2015
Girona. Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de Girona.
Intervenen
D’una part, l’Organisme
Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona,
Girona en endavant
Dipsalut,, amb NIF núm. Q1700565C, representat pel seu president, senyor Josep M.
Corominas i Barnadas, en virtut de les facultats que li atorga la Presidència de la Diputació el
15 de juliol de 2015 i l’acord de Consell Rector de 27 de gener de 2015, i assistit pel secretari
de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
I de l’altra part, el Dr. Joaquim Salvi i Mas, rector de la Universitat de Girona (UdG), que actua
en nom i representació de la Universitat, tal com estableix el Decret 1065/2017, de 22 de
desembre (DOGC núm. 7525,
7525, de 29 de desembre de 2017), de nomenament del rector de la
Universitat de Girona, amb NIF núm. Q6750002E, amb domicili a Girona, plaça de Sant
Domènec, núm.3, CP 17004.
Manifesten:
Que Dipsalut i la Universitat de Girona van signar, en data 2 d’abril de 2015, un conveni de
col·laboració per al finançament del Pla Estratègic 2015-2018
2015 2018 de la Càtedra de Promoció de la
Salut de la UdG, que inclou les despeses corrents, d’internacionalització i de personal que es
detallen a la sol·licitud presentada a Dipsalut
Dipsalut en data 23 de gener de 2015 (RE 15/548), amb
un pressupost de 340.000,00 euros, per als anys 2015, 2016, 2017 i 2018.
Que els pactes primer i segon d’aquest conveni varen ser modificats, en data 4 d’agost de
2015, amb la corresponent addenda al conveni,
conv
ampliant-se l’import del pressupost total fins a
370.000,00 € per als anys 2015, 2016, 2017 i 2018.
El Consell Rector de Dipsalut, per acord de 4 de juliol de 2017, va adoptar la modificació de
l’aplicació pressupostària prevista en el pacte tercer del
del conveni de col·laboració esmentat,
4/3110/45390 Programa foment organismes públics dependents C.A,
C.A per l’aplicació
1/3110/45390 A la Universitat de GironaGirona Càtedra de Promoció de la Salut per les dotacions
previstes per les anualitats 2017 i 2018.
El 21
1 de desembre de 2017, es va signar la segona addenda al conveni esmentat per ampliar
la dotació prevista per Dipsalut en cinquanta mil euros (50.000,00 €) per l’anualitat 2017,
modificant els punts primer, segon i sisè del conveni de col·laboració. Dipsalut va considerar
necessari donar més impuls a temes d´innovació i avaluació, vinculats molts d’ells a la creació
c
del futur observatori de salut pública i l’establiment dels indicadors, fruit de la recerca aplicada
generada, en part a través de la Càtedra de Promoció de la Salut i en compliment del seu pla
estratègic.
El Consell Rector de Dipsalut, el 26 de setembre
setembre de 2017 va aprovar el pressupost per l’any
2018, on es preveia una subvenció exclosa de concurrència amb caràcter nominatiu (A
( la
Universitat de Girona – Càtedra de Promoció de la Salut) per import de cent quaranta-cinc
quaranta
mil
euros (145.000,00 €).. L’esmentat pressupost va ser aprovat pel Ple de la Diputació de Girona
el 21 de desembre de 2017.
El fet que la dotació prevista a la subvenció sigui superior al previst al conveni de col·laboració,
per a l’anualitat 2018, es basa en que la càtedra jugarà un paper important en relació a dos
dels projectes més significatius de l’organisme en el futur més immediat, que són l’observatori
de salut pública i el pla pilot de plans municipals de salut.
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En quant a l’observatori, el projecte consisteix
consisteix tant en la seva creació i disseny com en
l’establiment dels respectius indicadors de salut i determinants socials que permetran extreure
dades a disposició del món local, en un primer terme, i de la ciutadania en general, per tal de
poder-ne fer l’ús que s’estimi adient per a la presa de decisions.
Així mateix, Dipsalut impulsa a través de la Càtedra de Promoció de la Salut el
desenvolupament del projecte de Plans Municipals de Salut, que inclou l’anàlisi i la planificació
estratègica de les polítiques
es locals de protecció, promoció de la salut, acció social i benestar.
En el marc del projecte de plans municipals 3 ajuntaments de la demarcació han iniciat el
procés de disseny i desenvolupament dels plans l’any 2017, tasca que continuarà durant l’any
2018
018 i per la qual es fa necessari comptar amb el recolzament de la càtedra.
La tasca de la càtedra en aquesta matèria consisteix en aportar des de la seva tasca de
recerca el mètode conceptual partint dels Objectius de Desenvolupament Social de Nacions
Unides.
Tot l’esmentat constitueix la motivació de l’increment, però sense perjudici de la resta de
tasques previstes al conveni marc inicial relacionades amb la concepció inicial del pla
estratègic.
Per tot això, es fa necessari tramitar una addenda al conveni
conveni de col·laboració, per tal d’ampliar
la dotació, per l’anualitat 2018, per fer front a les despeses relacionades amb els projectes
descrits anteriorment i que inclogui la quantitat prevista al pressupost de l’organisme com a
subvenció nominativa de cent
c
quaranta-cinc mil euros (145.000,00 €), modificant els pactes
primer i segon del conveni de col·laboració signat entre Dipsalut i la Universitat de Girona, en
data 2 d’abril de 2015, per al finançament del Pla Estratègic 2015-2018
2015 2018 de la Càtedra de
Promoció
oció de la Salut de la UdG segons la redacció resultant de la corresponent addenda
aprovada per acord del Consell Rector de Dipsalut del dia 4 de juliol de 2017.
En virtut de tot això i de conformitat amb l’acord del Consell Rector de Dipsalut, de 10 d’abril
d’ab de
2018, formalitzen aquesta addenda amb subjecció als següents
Pactes:
Primer. Modificar el pacte primer del conveni de col·laboració signat entre Dipsalut i la
Universitat de Girona, en data 2 d’abril de 2015, per al finançament del Pla Estratègic 20152018 de la Càtedra de Promoció de la Salut de la UdG, segons redacció actual resultant de la
corresponent addenda aprovada per acord del Consell Rector de Dipsalut del dia 4 de juliol de
2017, que quedarà redactat com segueix:
«Primer. Dipsalut i la Càtedra de Promoció de la Salut de la Diputació de Girona estableixen
un conveni de col·laboració per al finançament del Pla Estratègic 2015-2018,
2015 2018, que inclou les
despeses corrents, d’internacionalització i de personal i suport a la recerca que es detallen
en les sol·licituds, que tenen un pressupost total de 480.000,00 € per als anys 2015, 2016,
2017 i 2018.»
Segon. Modificar el pacte segon del conveni de col·laboració signat entre Dipsalut i la
Universitat de Girona, en data 2 d’abril de 2015, per al finançament
finançament del Pla Estratègic 20152015
2018 de la Càtedra de Promoció de la Salut de la UdG segons redacció actual resultant de la
corresponent addenda aprovada per acord del Consell Rector de Dipsalut del dia 4 de juliol de
2017, que quedarà redactat com segueix:
segueix
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«Segon. Dipsalut es compromet a col·laborar econòmicament amb la Càtedra de Promoció
de la Salut de la Universitat de Girona perquè pugui acomplir els objectius del Conveni
mitjançant l’aportació econòmica de quatre-cents
cents vuitanta mil euros (480.000 €). Aquesta
quantitat es farà efectiva de la manera següent:
Anualitat

Import atorgat

Pressupost
anual

% pressupost
anual

Data màxima de
justificació

2015

95.000,00

95.000,00

100,00 %

8 febrer de 2016

2016

105.0
105.000,00

105.000,00

100,00 %

2017

135.000,00

135.000,00

100,00 %

2018

145.000

145.000

100,00 %

Total

8 de febrer de
2017
8 de febrer de
2018
8 de febrer de
2019

100,00 %

* Imports expressats en euros.»

I en prova de conformitat, les parts signen per duplicat,
duplicat, aquesta addenda en els llocs i les
dates que s’assenyalen.

8. Exp. 21_2018_0201_G0905 – Proposta de modificació del punt corresponent
a ajudes socials del Marc de relacions laborals
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2017/01,
2017/01, que té lloc el 17
de gener de 2017, segons consta a l’acta corresponent, aprova l’acord pel qual
s’incorpora al Marc de relacions laborals de l’Organisme un nou punt, al qual li
correspon el número 10, que regula les ajudes socials al personal laboral i funcionari
de Dipsalut.
La mesa de negociació de l’Organisme, en la reunió de 23 de març de 2018, segons
consta a l’esborrany de l’acta corresponent, acorda proposar a la Presidència de
Dipsalut que elevi al Consell Rector, com a òrgan que té la competència
competè
per a fer-ho,
una modificació del redactat de l’esmentat punt 10, per tal d’incloure-hi,
d’incloure
principalment,
un apartat corresponent a l’assistència sanitària complementària, a més d’algunes
altres modificacions menors que no afecten els criteris de fons de
de les ajudes sinó la
gestió ordinària de les sol·licituds.
Segons el que estableix l’article 37.1 del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (BOE
núm. 261 de 31 d’octubre de
de 2015), són matèria objecte de negociació amb la
representació del personal al servei de les administracions públiques aquelles que
afecten els plans de previsió social complementària i els criteris generals d’acció
social.
En virtut de la normativa aplicable
aplicable i de conformitat amb el pacte esmentat, a proposta
de la Presidència i d’acord amb les competències que li atribueixen els Estatuts de
l’Organisme, el Consell Rector de Dipsalut aprova,
aprova, amb l’abstenció del vocal senyor
Lluc Salellas i el vot favorable
favorab de la resta d’assistents, l’adopció del següent
ACORD:
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Primer.. Modificar el punt 10 del Marc de relacions laborals de Dipsalut, aprovat en la
sessió ordinària número 2017/01, que té lloc el 17 de gener de 2017, amb el següent
contingut:
10.
a.

« Ajudes socials
Ajudes socials a la formació

Dipsalut aplicarà un programa d'ajuts per estudis i altres finalitats educatives adreçat al personal
funcionari i laboral de l’Organisme i als seus fills.
Ajudes per a estudis dels empleats:
Els criteris que regiran aquests
uests ajuts, són els següents:
Objecte
Es considerarà formació susceptible de rebre ajut aquella formació que es sol·liciti a proposta de
l’empleat/ada, es desenvolupi fora del seu horari laboral i sigui necessària i adequada per al seu
desenvolupament professional
rofessional o personal.
En aquests casos, Dipsalut atorgarà a cadascun dels empleats que ho sol·licitin ajuts econòmics
en concepte de matrícula, taxes o similars, amb un màxim anual total de 600,00 euros, i pels
conceptes següents:
• Proves d’accés a la Universitat
U
per a majors de 25 o 45 anys
• Ensenyaments universitaris, de postgrau o de col·legis professionals
• Estudis d’idiomes oficials
• Cursos d’altres entitats formatives
En cap cas s’atorgaran ajudes econòmiques en concepte de taxes administratives relatives
rela
a
l’expedició de títols, oficials o no, l’expedició de certificats d’assistència, aprofitament o
qualificacions, o qualsevol altra taxa administrativa la meritació de la qual sigui posterior a la
finalització de la formació per part de l’empleat/ada.
En el cas del personal temporal, caldrà una antiguitat mínima de 6 mesos a l’Organisme per poder
accedir als ajuts de formació.
Sol·licitud
S’estableixen dos períodes de sol·licitud de les ajudes. El primer és durant el mes de març i el
segon és durant el mes d’octubre. El pagament de les ajudes serà amb la nòmina d’abril, en el
cas del primer període, i amb la nòmina de novembre, en el cas del segon.
L’ajut s’haurà de sol·licitar en el període de sol·licitud immediatament posterior a què es faci
efectiva
iva la matriculació, inscripció o similar. Juntament amb la sol·licitud, s’haurà de presentar
un document que acrediti que s’ha fet efectiu el pagament dels estudis.
És possible sol·licitar ajudes a la formació en ambdós períodes, sempre que no se superi
l’import màxim per empleat/ada i any.
En cap cas l’ajuda podrà ser superior a la despesa realitzada i justificada.
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Justificació de la formació
En tots els casos en què Dipsalut concedeixi l’ajut social per al desenvolupament de formació,
l’empleat/ada haurà de justificar la seva assistència efectiva al curs, un cop finalitzat, bé amb un
certificat que acrediti l’assistència a un mínim del 80% de sessions de la formació, bé amb el
corresponent certificat d’aprofitament, títol, certificat de nota final o equivalent, o bé amb un
justificant que acrediti fefaentment la impossibilitat d’haver aprofitat la formació. Si la persona
sol·licitant no presenta qualsevol d’aquestes justificacions, haurà de retornar a Dipsalut el 75%
de l’import concedit per l’Organisme
l’Organisme en concepte d’ajut econòmic a la formació.
En tots els casos, les discrepàncies relatives a la formació s’hauran de plantejar a l’Àrea de
Gestió Administrativa i Econòmica i en cas de ser necessari es dirimiran en el si de la
Comissió de Formació.
Ajudes
udes per a estudis dels fills/es dels empleats:
Els criteris que regiran aquests ajuts, són els següents:
Objecte
Dipsalut facilitarà la formació dels fills i filles dels seus empleats i empleades mitjançant una
assignació anual.
Es fixen les quantitatss màximes anuals següents:
•
•
•
•
•

Guarderia, llar d’infants, escola bressol (0 a 2 anys)
Educació infantil, preescolar (3 a 5 anys)
Educació primària, ESO, batxillerat, FP
1
Ensenyaments universitaris i de postgrau
Estudis d’idiomes
’idiomes

180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
150,00 €

En tot cas, cap empleat no podrà percebre més de 270,00 € anuals per aquest ajut.
Sol·licitud
S’estableix un període de sol·licitud de les ajudes, durant el mes de gener de l’exercici següent
a l’inici del curs acadèmic. El pagament de
de les ajudes serà amb la nòmina de març.
L’ajut s’haurà de sol·licitar en el període de sol·licitud immediatament posterior a què es faci
efectiva la matriculació, inscripció o similar. Juntament amb la sol·licitud, s'haurà d'aportar
justificació suficientt de matriculació o inscripció al centre corresponent.
En el cas dels estudis universitaris, de postgrau o d’idiomes, caldrà aportar, a més,
documentació justificativa del pagament i, en aquests casos, l’ajuda no podrà ser superior a la
despesa realitzada i justificada.
En cas que a causa del nombre de sol·licituds s’exhaureixi la quantia prevista per a fer front a
aquests ajuts, les peticions no ateses que reuneixin els requisits establerts es faran efectives, en
el moment en que torni a existir disponibilitat
disponib
pressupostària.
1

Per a fills/es menors de 27 anys

CR 2018/03 – 10_2018_1500
1500_A0101 – Pàg. 33

b.

Ajudes familiars

Dipsalut estableix les ajudes familiars següents en favor dels seus empleats:
•

Per matrimoni o formació de parella (demostrat amb certificat de convivència):
450,00 €
Pel naixement d’un/a fill/a o adopció (menor de 3 anys): 450,00 €
En cas de part / adopció múltiple, una quantitat única de 675,00 €
Per mort de fill o cònjuge (o company/a,
company/a, demostrat amb certificat de convivència):
450,00 €

•
•
•
c.

Ajudes de salut

Dipsalut estableix les ajudes de salut següents en favor dels seus empleats:
•
•

Vidres per a les ulleres o lents de contacte, i despeses derivades de la prescripció
d’audiòfons, plantilles
plant
i material ortopèdic: màxim de 250,00 € en total
Despeses derivades de tractaments odontològics dels empleats, amb exclusió de les
neteges dentals: màxim de 100,00 €

Els vidres de les ulleres o les lents de contacte han d’estar justificats amb la corresponent
co
factura a nom de l’empleat.
Les despeses derivades de tractaments odontològics podran acreditar-se
acreditar se amb factura a nom
de l’empleat emesa per qualsevol odontòleg col·legiat.
En el cas de les plantilles o material ortopèdic caldrà acreditar la factura
factura corresponent.
L’import màxim anual que un empleat podrà rebre en concepte d’ajuts de salut serà de 300,00
3
€.
Sol·licitud
S’estableixen dos períodes de sol·licitud de les ajudes. El primer és durant el mes de març i el
segon és durant el mes d’octubre. El pagament de les ajudes serà amb la nòmina d’abril, en el
cas del primer període, i amb la nòmina de novembre, en el cas del segon.
En cas que a causa del nombre de sol·licituds s’exhaureixi la quantia prevista per a fer front a
aquests ajuts, les peticions no ateses que reuneixin els requisits establerts es faran efectives
en la nòmina del mes de gener del següent exercici.
d.

Famílies d’estructura diversa

Els empleats que, per matrimoni o bé per constitució de parella de fet, assumeixin les
càrregues familiars del cònjuge o de la parella tindran les mateixes ajudes que corresponen
als empleats amb fills naturals o adoptats.
En aquests casos, hauran d’adjuntar un certificat de convivència a la sol·licitud corresponent.»
corresponent.

I substituir-lo
lo per la nova redacció que consta a continuació (es destaquen els
paràgrafs modificats):
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«10. Ajudes socials
Les ajudes regulades en aquest punt es podran sol·licitar a partir del primer any d’antiguitat,
excepte en el cas de les ajudes per a estudis dels empleats, que es podran sol·licitar a partir
dels 6 mesos d’antiguitat. Pel còmput del període d’antiguitat es prendrà com a referència
l’acumulada al grup institucional de la Diputació de Girona.
a. Ajudes socials a la formació
Dipsalut aplicarà un programa d'ajuts per estudis i altres finalitats educatives adreçat al
personal funcionari i laboral de l’Organisme i als seus
s
fills.
I. Ajudes per a estudis dels empleats:
Els criteris que regiran aquests ajuts, són els següents:
Objecte
Es considerarà formació susceptible de rebre ajut aquella formació que es sol·liciti a
proposta de l’empleat/ada, es desenvolupi fora del
del seu horari laboral i sigui necessària i
adequada per al seu desenvolupament professional o personal.
En aquests casos, Dipsalut atorgarà a cadascun dels empleats que ho sol·licitin ajuts
econòmics en concepte de matrícula, taxes o similars, amb un màxim
màxi anual total de
600,00 euros, i pels conceptes següents:
•
•
•
•

Proves d’accés a la Universitat per a majors de 25 o 45 anys
Ensenyaments universitaris, de postgrau o de col·legis professionals
Estudis d’idiomes oficials
Cursos d’altres entitats formatives

En cap cas s’atorgaran ajudes econòmiques en concepte de taxes administratives relatives
a l’expedició de títols, oficials o no, l’expedició de certificats d’assistència, aprofitament o
qualificacions, o qualsevol altra taxa administrativa la meritació de la qual sigui posterior a la
finalització de la formació per part de l’empleat/ada.
Sol·licitud
S’estableixen dos períodes de sol·licitud de les ajudes. El primer és durant el mes de
març i el segon és durant el mes d’octubre. El pagament de les ajudes serà amb la
nòmina d’abril, en el cas del primer període, i amb la nòmina de novembre, en el cas del
segon.
L’ajut s’haurà de sol·licitar en el període de sol·licitud immediatament posterior a què es
faci efectiva la matriculació, inscripció o similar. Juntament
Juntament amb la sol·licitud, s’haurà de
presentar un document que acrediti que s’ha fet efectiu el pagament dels estudis.
És possible sol·licitar ajudes a la formació en ambdós períodes, sempre que no se superi
l’import màxim per empleat/ada i any.
En cap cas
as l’ajuda podrà ser superior a la despesa realitzada i justificada.
Justificació de la formació
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En tots els casos en què Dipsalut concedeixi l’ajut social per al desenvolupament de
formació, l’empleat/ada haurà de justificar la seva assistència efectiva al curs, un cop
finalitzat, bé amb un certificat que acrediti l’assistència a un mínim del 80% de sessions
de la formació, bé amb el corresponent certificat d’aprofitament, títol, certificat de nota
final o equivalent, o bé amb un justificant que acrediti fefaentment la impossibilitat d’haver
aprofitat la formació. Si la persona sol·licitant no presenta qualsevol d’aquestes
justificacions, haurà de retornar a Dipsalut el 75% de l’import concedit per l’Organisme en
concepte d’ajut econòmic a la formació.
En
n tots els casos, les discrepàncies relatives a la formació s’hauran de plantejar a
l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica i en cas de ser necessari es dirimiran en
el si de la Comissió de Formació.
II. Ajudes per a estudis dels fills/es dels empleats:
empleat
Els criteris que regiran aquests ajuts, són els següents:
Objecte
Dipsalut facilitarà la formació dels fills i filles dels seus empleats i empleades mitjançant
una assignació anual.
Pels conceptes que consten a continuació, es fixen les quantitats anuals
anuals següents:
• Guarderia, llar d’infants, escola bressol (0 a 2 anys)
• Educació infantil, preescolar (3 a 5 anys)
• Educació primària, ESO, batxillerat, FP

180,00 €
180,00 €
180,00 €

Així mateix, pels conceptes que consten a continuació, es fixen les quantitats màximes
anuals
als següents, en funció de l’import de la despesa justificada:
• Ensenyaments universitaris i de postgrau
• Estudis d’idiomes

2

180,00 €
150,00 €

En tot cas, cap empleat no podrà percebre més de 270,00 € anuals per aquest ajut.
Sol·licitud
S’estableix un període
ríode de sol·licitud de les ajudes, durant el mes de gener de l’exercici
següent a l’inici del curs acadèmic. El pagament de les ajudes serà amb la nòmina de
març.
L’ajut s’haurà de sol·licitar en el període de sol·licitud immediatament posterior a què es
faci efectiva la matriculació, inscripció o similar. Juntament amb la sol·licitud, s'haurà
d'aportar justificació suficient de matriculació o inscripció al centre corresponent.
En el cas dels estudis universitaris, de postgrau o d’idiomes, caldrà aportar,
aportar a més,
documentació justificativa del pagament i, en aquests casos, l’ajuda no podrà ser superior
a la despesa realitzada i justificada.
2

Per a fills/es menors de 27 anys
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En cas que a causa del nombre de sol·licituds s’exhaureixi la quantia prevista per a fer
front a aquests ajuts, les peticions no ateses que reuneixin els requisits establerts es
faran efectives, en el moment en que torni a existir disponibilitat pressupostària.
b. Ajudes familiars
Dipsalut estableix les ajudes familiars següents en favor dels seus empleats:
moni o formació de parella :
450,00 €
• Per matrimoni
4
• Pel naixement d’un/a fill/a o adopció :
450,00 €
En cas de part / adopció múltiple, una quantitat única de 675,00 €
5
• Per mort de fill o cònjuge :
450,00 €
3

Sol·licituds
Es farà front a les ajudes derivades dels conceptes
conceptes anteriors conforme es vagin rebent les
sol·licituds corresponents, sempre que el supòsit corresponent s’acrediti degudament.
Els pagaments derivats d’aquestes ajudes es faran en la nòmina del mes següent al de la
sol·licitud, si l’Àrea de Gestió Administrativa
Administrativa i Econòmica rep la sol·licitud entre els dies 1 i
15 del mes. Si es rep a partir del dia 15, el pagament de l’ajuda es farà efectiu en la nòmina
del segon mes a partir del de la sol·licitud.
En cas que a causa del nombre de sol·licituds s’exhaureixi
s’exhaureixi la quantia prevista per a fer front
a aquests ajuts, les peticions no ateses que reuneixin els requisits establerts es faran
efectives en la nòmina del mes de gener del següent exercici.
c. Ajudes de salut
I. Ajudes de salut
Dipsalut estableix les ajudes de salut següents en favor dels seus empleats:
• Vidres per a les ulleres o lents de contacte, i despeses derivades de la
prescripció d’audiòfons, plantilles i material ortopèdic: màxim de 250,00 € en
total, en funció de l’import de la despesa
• Despeses derivades de tractaments odontològics dels empleats, amb exclusió
de les neteges
ges dentals: màxim de 100,00 € en total, en funció de l’import la
despesa
Els vidres de les ulleres o les lents de contacte han d’estar justificats amb la
corresponent factura a nom de l’empleat.
Les despeses derivades de tractaments odontològics podran acreditar-se
acreditar
amb factura a
nom de l’empleat emesa per qualsevol odontòleg col·legiat.

3

Acreditat amb certificat de convivència

4

Infants menors de 3 anys

5

Inclou parella de fet i company/a, sempre que s’acrediti amb certificat de convivència
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En el cas de les plantilles o material ortopèdic caldrà acreditar la factura corresponent.
L’import màxim anual que un empleat podrà rebre en concepte d’ajuts de salut serà de
300,00 €.
Sol·licituds
Es farà front a les ajudes derivades dels conceptes anteriors conforme es vagin rebent
les sol·licituds corresponents, sempre que la despesa s’hagi efectuat dins l’any natural
en curs i s’acrediti degudament.
Els pagaments derivats d’aquestes ajudes es faran en la nòmina del mes següent al de
la sol·licitud, si l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica rep la sol·licitud entre els
dies 1 i 15 del mes. Si es rep a partir del dia 15, el pagament de l’ajuda es farà efectiu
en
n la nòmina del segon mes a partir del de la sol·licitud.
En cas que a causa del nombre de sol·licituds s’exhaureixi la quantia prevista per a fer
front a aquests ajuts, les peticions no ateses que reuneixin els requisits establerts es
faran efectives en la nòmina del mes de gener del següent exercici.
II. Assistència sanitària complementària
Dipsalut s’obliga a tenir concertada una pòlissa col·lectiva d’assegurança sanitària per a
tot el seu personal actiu, i es compromet a finançar el 75% del cost corresponent
corresp
a
l’empleat/da i als respectius beneficiaris.
Es consideren beneficiaris de la pòlissa els fills, fins a l’edat màxima de 27 anys, i el
cònjuge o parella de fet que no sigui titular d’assegurança pública (Seguretat Social).
En cas de modificació del
del contingut de la pòlissa o de la disponibilitat pressupostària
que motivin canvis del règim de finançament del cost de la mateixa, s’assegurarà la
negociació amb la representació del personal.
Tant la gestió ordinària de la pòlissa (tràmits contractuals,
contractuals, altes, baixes, pagament de la
prima…) com l’adient informació al personal de l’Organisme les haurà d’efectuar l’Àrea
de Gestió Administrativa i Econòmica.
d. Famílies d’estructura diversa
Els empleats que, per matrimoni o bé per constitució de parella de fet, assumeixin les
càrregues familiars del cònjuge o de la parella tindran les mateixes ajudes que corresponen
als empleats amb fills naturals o adoptats.
En aquests casos, hauran d’adjuntar un certificat de convivència a la sol·licitud
corresponent.»

Segon. Aquest acord serà d’aplicació a partir de la data de la seva adopció.
Tercer.. Comunicar aquest acord a la representació del personal laboral de Dipsalut.
Quart.. Fer públic aquest acord per al personal funcionari i laboral de Dipsalut.
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9. Exp. 3_2018
_2018 _463 _D0505 – Proposta d’aprovació del conveni marc
regulador dels encàrrecs de gestió entre Dipsalut i SUMAR, Serveis Públics
d’Acció Social de Catalunya, S.L, pel qual s’han de regir els encàrrecs entre
ambdós, en matèria de serveis socials i atenció
atenció i benestar de les persones
La vocal senyora Consol Cantenys manifesta el seu acord amb el conveni marc,
marc però
no amb la formalització d’encàrrecs de gestió que redueixin la gestió de la unitat
d’acció social de Dipsalut.
El president respon que no es vol derivar la gestió global de projectes,
projectes sinó només
obtenir suport tècnic concret en el marc del servei de teleassistència
teleassistència i programes de
formació, i que aquesta
questa visió és compartida amb els responsables de la Diputació de
Girona.
El vocal senyor Lluc Salellas
Sa
manifesta que votarà en contra de la proposta i vol
manifestar que aquesta gestió és una decisió purament política i, per tant, sotmesa a
variacions derivades dels canvis que es puguin produir en les properes eleccions.
El president manifesta el seu
se desacord amb aquesta intervenció i creu que a final del
mandat es podrà demostrar que la gestió d’acció social ha estat positiva.
Finalitzen les intervencions.
Antecedents:
DIPSALUT és una administració pública local en forma d’Organisme Autònom de la
l
Diputació de Girona. S'encarrega de donar cobertura a obligacions municipals en
matèria de salut pública proporcionant serveis i suport tècnic i econòmic als 222
ajuntaments de la demarcació de Girona.
El ventall de programes que ofereix es recull en l’anomenat
l’anomenat “Catàleg de Serveis” on
s’hi inclouen programes de protecció de la salut dirigits a reduir els riscos presents en
el nostre entorn i serveis de l’àmbit de la promoció de la salut orientats a transmetre
hàbits de vida saludables.
L’any 2016, la Diputació de Girona acorda que la seva unitat d’Acció Social, i per tant
la competència funcional integral pel que fa a la seva gestió i planificació es transferís
a l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (en endavant
Dipsalut).
L’objectiu
objectiu de Dipsalut, en l’assumpció de la competència d’acció social, és el de
fomentar, com a línia estratègica, la innovació en aquesta matèria, la màxima qualitat
en la prestació dels serveis relacionats i la proximitat al món local.
Dipsalut ha defensat
sat des de la seva creació el valor afegit de la col·laboració entre les
diferents administracions i organitzacions, siguin públiques o privades, que puguin
aportar qualitat i innovació a la prestació dels seus serveis.
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D’altra banda, SUMAR, té com a missió
missió desenvolupar serveis socials de qualitat i
proximitat al sector públic, oferint qualitat de vida a les persones usuàries dels
diferents serveis; ofereix solucions d’innovació, planificació i gestió, establint marcs de
cooperació amb les entitats del tercer
tercer sector social i les administracions públiques.
Tanmateix SUMAR, vol esdevenir una organització de referència en l’àmbit social i
d’innovació en el sector públic català, amb lideratge en models de gestió a les
persones usuàries dels serveis socials, buscant
buscant la innovació tècnica, el talent
professional i la cultura del detall. L’empresa es proposa acompanyar el sector públic
català en l’assoliment de nous reptes socials, incorporant les millors pràctiques
nacionals i internacionals en matèria de serveis socials per tal de millorar els serveis
socials a Catalunya.
Alhora, opera sense ànim de lucre, reinvertint els excedents que genera en més i/o
millors serveis socials i en virtut del principi de col·laboració i cooperació per assolir
una major eficàcia i eficiència en la gestió dels serveis socials.
La Gerència de Dipsalut emet el dia 28 de març de 2018, una memòria a on es fa
palesa la necessitat i conveniència d’establir un marc de col·laboració que faculti a
Dipsalut per efectuar futurs encàrrecs de gestió a SUMAR, en aquelles matèries del
camp de l’acció social i l’atenció a les persones que en cada moment i en funció dels
recursos materials i humans disponibles s’estimi necessari, prèvia motivació,
justificació i formalització de cadascun d’ells.
A aquesta memòria també consta una justificació es justifica des d’un punt de vista
social, jurídic, procedimental, econòmic i organitzatiu de la proposta d’establir el
conveni marc i s’esmenta que l’objecte dels encàrrecs a SUMAR seran prestacions
sempre
e dins del seu objecte social, contingut als seus estatuts:
“5.1. L’execució i la gestió de serveis i activitats d’àmbit social, enteses en el sentit de
millora del benestar de les persones (assistencials, educatives, d’habitatge,
d’ocupació, preventives, docents, d’investigació i de coordinació,...). Prestar i/o
gestionar serveis o infraestructures d’àmbit social, directament o indirectament (de
gent gran, de violència masclista, d’infància, d’habitatge social, d’ocupació,
d’immigració, de mediació, de treball
treball comunitari,...). En termes generals, l’execució,
prestació i/o gestió de serveis o infraestructures d’àmbit social, de manera directa o
indirecta, entès en el sentit de millora del benestar de les persones.”
Per últim cal destacar que es proposa que cadascun dels encàrrecs es formalitzi
mitjançant addendes al conveni marc on es farà constar com a mínim l’objecte concret
de les mateixes, la seva justificació, les prestacions i obligacions de les parts, el règim
tarifari, la seva durada, la possibilitat de modificació i les formes d’extinció o resolució.
Fonaments de dret:
L’article 31 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic (en
endavant LCSP), regula que les entitats del sector públic podran cooperar entre elles a
través de
e sistemes de cooperació vertical, sense que aquesta cooperació pugui
qualificar-se
se de relació contractual.
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La cooperació vertical es basa en la utilització de mitjans propis personificats, d’acord
amb els requisits establerts als articles 32 i 33 de la LCSP.
A la memòria de Gerència es motiva suficientment la condició de mitjà propi que
ostenta SUMAR en quant a Dipsalut, atès que:
Dipsalut i la resta de poders adjudicadors que poden fer encàrrecs a SUMAR
exerceixen sobre aquest un control anàleg al que exerceixen sobre els seus
propis serveis.
- A cada addenda al conveni marc s’aprovarà el règim tarifari concret que
compleixi amb els requisits esmentats a l’article 32 de la LCSP.
- La totalitat del capital de SUMAR és de titularitat pública, tal com queda
acreditat al certificat emès pel secretari de la mercantil, el dia 16 de gener de
2018, que consta a l’expedient.
- Més del 80 % de les activitats de SUMAR es porten a terme en l’exercici de les
comeses que li han estat confiades pels poders adjudicadors que el controlen o
per altres persones jurídiques controlades pels mateixos poders adjudicadors.
- Els estatuts de SUMAR, al seu article 3, reconeixen la seva condició de mitjà
propi de la Diputació de Girona i dels seus ens dependents (entre els quals
figura Dipsalut),
ipsalut), i en l’acord del Consell Rector de Dipsalut es proposa la
conformitat o autorització expressa, atès que s’ha verificat que compta amb
suficients mitjans personals i materials per a la realització dels encàrrecs, tal
com també es reflectirà a cada addenda.
-

Alhora, la memòria tècnica també exposa que Dipsalut no disposa de la suficient
dotació de personal tècnic i reflecteix la necessitat d’establir una relació entre ambdós
entitats per a poder encarregar diferents aspectes relacionats amb la competència
compe
d’acció social i per tant, amb la seva cartera de serveis.
Atès que el convenir marc, que consta a la memòria de Gerència, compleix amb els
requeriments dels articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Regim
jurídic del sector públic.
D’acord amb aquests antecedents, i ateses les competències que l’article 10 dels
Estatus de Dipsalut li atribueix,
atribueix el Consell Rector aprova, amb el vot en contra del
vocal senyor Lluc Salellas i el vot favorable de la resta d’assistents, l’adopció del
de
següent
ACORD:
Primer.. Aprovar el conveni marc regulador dels encàrrecs de gestió entre l’Organisme
Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) i SUMAR, Serveis
Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L (SUMAR), que s’annexa al present
presen acord, per
tal de regular el marc general dels encàrrecs, que possibilitin portar a terme diferents
actuacions i serveis en matèria de serveis socials i atenció i benestar de les persones,
en favor dels ens locals de les comarques gironines.
gar en els diputats de la Diputació de Girona, membres del Consell
Segon. Delegar
d’Administració de SUMAR, la representació dels interessos de Dipsalut, per tal de
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donar compliment al mandat de l’article 32.4.a.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del Sector
ctor Públic.
Tercer. Expressar la conformitat de Dipsalut al fet que SUMAR ostenti la condició de
mitjà propi de l’organisme, atès que ha quedat palès que compta amb mitjans
personals i materials adequats per a la realització dels encàrrecs.
Quart. Facultar
tar al president de Dipsalut perquè en nom i representació d’aquesta
corporació, pugui formalitzar el conveni marc regulador dels encàrrecs de gestió entre
SUMAR i Dipsalut, així com l’aprovació i formalització de les addendes posteriors que
siguin necessàries
ries per al desenvolupament de cadascuna de les prestacions objecte
de l’encàrrec.
Cinquè. Traslladar aquest acord a la societat mercantil SUMAR.
Sisè. Publicar el conveni, un cop formalitzat, a la seu electrònica de Dipsalut, al Diari
Oficial de la Generalitat
ralitat de Catalunya i al web del Registre de convenis de
col·laboració i cooperació de la Generalitat, de conformitat amb l’article 110 de la Llei
26/2010, de 3 d'agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Aixíí mateix, en compliment de l’article 63.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del Sector Públic tant el conveni marc com les addendes que se’n derivin,
hauran de ser objecte de publicació al perfil del contractant de Dipsalut i, en el seu cas,
ca
trimestralment es donarà compte dels encàrrecs subscrits.
Annex. Conveni marc
Conveni marc entre l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona
(Dipsalut) i Sumar, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L., per el qual s’han de
d
regir els encàrrecs entre ambdós, en matèria de serveis socials i atenció i benestar de
les persones.
Girona , XXXXXX de 2018
REUNITS
D’una part, l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant
DIPSALUT, amb CIF Q1700565C, amb
amb domicili a l’edifici Jaume Casademont del Parc Científic
i Tecnològic de la Universitat de Girona, al carrer del Pic de Peguera, 15, representat pel seu
president delegat, el senyor Josep Maria Corominas i Barnadas, en virtut de la delegació
efectuada pel
el decret de la Presidència de la Diputació de Girona, en data 15 de juliol de 2015, i
assistit pel secretari, el senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
D’altra banda, el senyor Miquel Calm i Puig, president de SUMAR, Serveis Públics d’Acció
Social de Catalunya,
a, S.L, en endavant SUMAR, amb NIF B55023832 i domicili al carrer Pla de
Salt, 18. Oficina 2 de Salt (Gironès), que actua en nom i representació d’aquesta entitat, en
virtut de les facultats que li són atribuïdes que li atorga l’article 21 dels Estatuts Socials
So
de
SUMAR, modificats i degudament aprovats per acord de la Junta general en la sessió del 13 de
setembre de 2017.
INTERVENEN

CR 2018/03 – 10_2018_1500
1500_A0101 – Pàg. 42

Tots ells, en l’exercici de les funcions que els hi estan legalment atribuïdes, reconeixent-se
reconeixent
recíprocament la capacitat legal
l
necessària i obligant-se
se en els termes d’aquest document.
EXPOSEN
Primer. Que SUMAR, és una societat anònima de capital públic que incorpora al seu objecte
social la prestació de serveis i l’exercici d’activitats econòmiques d’interès públic en l’àmbit
l’àm
territorial de Catalunya i l’article 5 dels seus estatuts socials inclou, entre les funcions
atribuïdes, les de prestar i/o gestionar serveis socials, directament o indirectament.
Segon. Que SUMAR, representa i defensa el concepte d’eficiència social que supera la visió
economista sobre l’exclusiu criteri del preu (eficiència econòmica), apostant per la idea de
relació qualitat-preu,
preu, evitant així la mercantilització dels serveis socials i atenció a la persona
(principi de solidaritat).
ipsalut, organisme autònom de caràcter administratiu, va ser creat per la
Tercer. Que Dipsalut,
Diputació de Girona amb la finalitat de realitzar funcions d’assistència i cooperació als municipis
de la demarcació de Girona en relació amb totes les competències que en matèria de salut
pública li siguin atribuïdes per la legislació de règim local i sectorial vigent.
Quart. Que el Ple de la Diputació de Girona, en sessió de 24 de novembre de 2015 va acordar
“Aprovar inicialment la transferència de la Unitat d’Acció Social, adscrita
adscrita a l’Àrea de Cultura,
Noves Tecnologies, Esports i Benestar de la Diputació de Girona a l’Organisme Autònom de
Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut)”. Així, en data 1 de gener de 2016, aquesta
unitat queda adscrita a l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida de
Dipsalut.
Cinquè. Que l’article 12.2 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de
26 de febrer de 2014 sobre contractació pública, disposa que un contracte queda exclòs de
l’àmbit d’aplicació de la directiva quan s’estableixi amb una persona jurídica controlada pel
poder adjudicador d’una forma anàloga al control sobre els seus propis serveis, com és el cas
de Dipsalut i la Diputació de Girona, envers SUMAR. Així mateix en aquest article s’exigeix
s’exi
que
més del 80 % de les activitats de la persona jurídica controlada es duguin a terme en l’exercici
de les comeses confiades pel poder adjudicador que la controla i que no existeixi participació
directa de capital privat.
smentada directiva permet establir aquesta encomana quan el poder
A més l’article 12.3 de l’esmentada
adjudicador exerceixi el control sobre la persona jurídics conjuntament amb altres poders
adjudicadors.
Sisè.- Que l’article 32 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
regula els encàrrecs a mitjans propis personificats, establint que no tindran la consideració de
contractes, sempre que compleixin amb els requisits establerts.
Que els requisits per poder concertar l’encàrrec es compleixen en el cas que ens ocupa
ocup atès
que les prestacions objecte de l’encàrrec seran les pròpies dels contractes de serveis i
s’encarreguen a un mitjà propi de Dipsalut, tal com queda acreditat a la memòria que
acompanya a aquest conveni.
Setè.- Que la Diputació de Girona és sòcia majoritària
majoritària de la societat mercantil de capital
íntegrament públic SUMAR, disposant del 80,16%. de les participacions socials de la societat.
S’adjunta com a Annex I d’aquest conveni, Certificat del capital social de SUMAR.
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Vuitè.- Que l’article 3 dels Estatuts Socials de SUMAR disposa que té la condició de mitjà
propi de la Diputació de Girona, i alhora del seu grup institucional o corporatiu, entre el que es
troba Dipsalut.
Novè.. Que per tot l’esmentat, ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament
recíprocamen la seva
capacitat per atorgar aquest conveni d’encàrrec de gestió d’acord amb l’article 11 de la Llei
40/2015, de 1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic, i en el marc de l’article 12 de la
Directiva 2014/24/UE i de l’article 32 de la Llei 9/2017,
9/2017, de 9 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, amb subjecció a les següents,
PACTES
Primer.- Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és la regulació del marc general dels encàrrecs de Dipsalut a
SUMAR, per portar a terme diferents actuacions i serveis en matèria de serveis socials i atenció
a les persones, en favor dels ens locals de les comarques gironines, sempre que estiguin
vinculats amb l’objecte social de SUMAR, contingut als seus estatuts.
El desenvolupament de cadascuna de les prestacions
prestacions objecte d’encàrrec es farà mitjançant
addendes a aquest conveni marc, a on es definiran les prestacions, les obligacions de les parts,
les tarifes i condicions econòmiques i qualsevol altre concepte necessari per la correcta
execució de l’encàrrec.
DIPSALUT és una administració pública local en forma d’Organisme Autònom de la Diputació
de Girona. S'encarrega de donar cobertura a obligacions municipals en matèria de salut pública
proporcionant serveis i suport tècnic i econòmic als 222 ajuntaments de la demarcació de
Girona.
El ventall de programes que ofereix es recull en l’anomenat “Catàleg de Serveis” on s’hi
inclouen programes de protecció de la salut dirigits a reduir els riscos presents en el nostre
entorn i serveis de l’àmbit de la promoció de la salut orientats a transmetre hàbits de vida
saludables.
DIPSALUT, com a organisme que presta assistència tècnica al món local de tota la demarcació
de Girona a través del seu catàleg de serveis en matèria de salut pública i benestar, amplia
l’any 2016
6 el seu marc d’actuació per la transferència que des de la Diputació es fa de la
competència d’acció social, una matèria que afegeix valor especialment a l’àmbit de promoció
de la salut, àmbit que ja treballava des de feia temps amb l’objectiu d’analitzar i fer actuacions
dirigides cap els determinants socials de les persones de la demarcació de Girona i, en
conseqüència, cap a la seva salut i benestar.
En aquest conveni marc s’entendrà el benestar de les persones com aquella circumstància en
la que, les persones i els grups que la formen, tenen cobertes les necessitats bàsiques de la
condició humana, gaudeixen de possibilitats de desenvolupament personal i no estan subjectes
a cap discriminació.
Un dels objectius de Dipsalut, des de l’assumpció de la competència
competència d´acció social, és el de
fomentar, com a línia estratègica, la innovació en aquesta matèria, la màxima qualitat en la
prestació dels serveis relacionats i la proximitat al món local amb el qual s´hi relaciona.
Dipsalut pretén, també, incorporar els
els marcs conceptuals en la seva estratègia d’acció social,
col·laborar en l’apoderament del territori i generar el valor afegit que aporta un organisme de
caràcter supramunicipal, amb caràcter innovador i que aplica models de co-governança
co
i
participació dels
els diferents actors.
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A banda de la consolidació de serveis essencials com la Teleassistència, el Ple de la Diputació
aprovà diferents mocions relacionades amb la necessitat d’intensificar i fer front a diferents
problemàtiques relacionades amb l’acció social.
social. Les temàtiques identificades són diferents,
però totes tenen una alta complexitat i requereixen d’una visió sistèmica i decisions
compartides. Es tracta de qüestions com la pobresa energètica, la necessitat que els tècnics i
professionals dedicats a aquest àmbit disposin d’un pla de formació específic per capacitar-los
capacitar
més i millor pels reptes del dia a dia, la qüestió dels refugiats o, per exemple i més recent, el
tema dels joves, ja fora del sistema de la tutela però que no disposen de cap llar ni entorn
familiar.
D’altra banda, SUMAR, té com a missió desenvolupar serveis socials de qualitat i proximitat al
sector públic, oferint qualitat de vida a les persones usuàries dels diferents serveis; ofereix
solucions d’innovació, planificació i gestió, establint
establint marcs de cooperació amb les entitats del
tercer sector social i les administracions públiques.
Tanmateix SUMAR, té com a missió esdevenir una organització de referència en l’àmbit social
i d’innovació en el sector
ector públic català, amb lideratge en models de gestió a les persones
usuàries dels serveis socials, buscant la innovació tècnica, el talent professional i la cultura del
detall. L’empresa es proposa acompanyar el sector públic català en l’assoliment de nous
no reptes
socials, incorporant les millors pràctiques nacionals i internacionals en matèria de serveis
socials per tal de millorar els serveis socials a Catalunya.
Alhora, SUMAR té entre d’altres objectes l’execució i la gestió de serveis i activitats socials,
so
assistencials, preventives, docents, d’investigació i de coordinació en l’àmbit dels serveis
socials. Opera sense ànim de lucre, reinvertint els excedents que genera en més i/o millors
serveis socials i en virtut del principi de col·laboració i cooperació
cooperació (contractes domèstics in
house providing), per assolir una major eficàcia i eficiència en la gestió dels serveis socials.
Per tot això, es fa palesa la necessitat i conveniència d’establir aquest marc de col·laboració
que faculti a Dipsalut per efectuar
efectuar futurs encàrrecs de gestió, en aquelles matèries del camp de
l’acció social i l’atenció a les persones que en cada moment i en funció dels recursos materials i
humans disponibles s’estimi necessari, prèvia motivació, justificació i formalització de
cadascun d’ells.
Per últim cal destacar que les activitats que es pretenen encarregar de DIPSALUT a SUMAR,
són d’interès públic a nivell provincial i es realitzaran amb la finalitat única de garantir el suport
als ens locals en matèria de serveis socials,
socials, atenció a les persones i llur benestar.
Segon.- Encàrrecs de gestió derivats
L’objecte dels encàrrecs a SUMAR seran prestacions relacionades amb la competència de
Dipsalut en matèria d’acció social i d’atenció i benestar de les persones, segons les dades
referenciades a les justificacions socials i organitzatives d’aquesta memòria, i sempre dins de
l’objecte social de SUMAR, contingut als seus estatuts:
“5.1. L ’execució i la gestió de serveis i activitats d’àmbit social, enteses en el sentit de millora
mil
del benestar de les persones (assistencials, educatives, d’habitatge, d’ocupació, preventives,
docents, d’investigació i de coordinació,...). Prestar i/o gestionar serveis o infraestructures
d’àmbit social, directament o indirectament (de gent gran, de
de violència masclista, d’infància,
d’habitatge social, d’ocupació, d’immigració, de mediació, de treball comunitari,...). En termes
generals, l’execució, prestació i/o gestió de serveis o infraestructures d’àmbit social, de manera
directa o indirecta, entèss en el sentit de millora del benestar de les persones.”
Cadascun dels encàrrecs es formalitzarà mitjançant addendes a aquest conveni marc on es
farà constar com a mínim l’objecte concret de les mateixes, la seva justificació, les prestacions i
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obligacionss de les parts, el règim tarifari, la seva durada, la possibilitat de modificació i les
formes d’extinció o resolució.
La seva aprovació serà competència del president de Dipsalut en tant que òrgan de
contractació de conformitat amb la disposició addicional
addicional 2ª de la Llei 9/2017, dins dels límits
econòmics i temporals fixats a la mateixa.
Les addendes aprovades i formalitzades hauran de ser objecte de publicitat al perfil del
contractant de Dipsalut i de SUMAR, de conformitat amb l’article 32.6 de la Llei 9/2017.
Tercer.- Seguiment i control de les actuacions
Es portaran a terme les accions de seguiment i control que es considerin necessàries per tal de
garantir l’execució correcta de les actuacions objecte d’aquest conveni marc i de les seves
addendes.
Per
er tal de garantir una comunicació fluïda entre les parts s’establirà una comissió de
seguiment, que tindrà com a missió el control de l’execució dels encàrrecs i la millora contínua
del servei.
En les addendes que segueixen aquest conveni marc es definirà
definirà la comissió de seguiment que
pertoqui, designant en cada una els coordinadors de l’encàrrec per part de Dipsalut i per part
de SUMAR.
La comissió de seguiment es reunirà segons les necessitats del projecte a criteri de les parts.
Les funcions que ha de desenvolupar la comissió de seguiment són les següents:
• Establiment d’estratègies de treball que permetin la millora contínua i la innovació.
• Vetllar pel desenvolupament i la consecució de les finalitats recollides en aquest
conveni, podent establir les
les corresponents concrecions operatives d’acord amb les
funcions que pertoquen a les parts, així com resolent els dubtes que es puguin
plantejar durant la seva execució.
• Altres funcions que es considerin necessàries durant la vigència de l’encàrrec de
gestió.
Tercer.- Relació de recursos humans i materials
El personal adscrit a cada encomana de gestió es definirà a les addendes al conveni marc i
s’adaptarà a les necessitats i característiques dels encàrrecs concrets.
També es facilitarà el material adequat per a la prestació dels serveis encomanats, que
s’adaptarà a les necessitats de cada cas i es justificarà amb l’addenda corresponent.
En tot cas com a estructura transversal aplicable a totes les encomanes es designa el següent
equip tècnic, o la persona que els substitueixi en les funcions encomanades, en el seu cas:
EQUIP TÈCNIC

DIRECCIÓ GENERAL

ESTANIS VAYREDA
PUIGVERT

Director general de SUMAR, des de la seva creació, l'any 2009 i
gerent del Consorci d’Acció Social de Catalunya (2008-2015).
(2008
Llicenciat
at en Ciències Polítiques i en Ciències de la Informació,
ambdues a la Universitat Autònoma de Barcelona, postgrau de Gestió
d'Institucions Locals a la UdG. Màster en E-business
E
a la Universitat
Politècnica de Catalunya i Màster de Gestió Pública a ESADE. Ha
treballat a l'administració autonòmica i a la local, tant amb
responsabilitats tècniques com directives. Autor també de diverses
recerques de ciències socials i polítiques.
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DIRECCIÓ DE GESTIÓ
DE PERSONES I
ORGANITZACIÓ

GABRIEL
LLAGOSTERA
CASTILLO

DIRECCIÓ
D'ADMINISTRACIÓ I
FINANCES

SALVADOR PEÑA
ROMERO

DIRECCIÓ TÈCNICA I
D'OPERACIONS

MARIONA
RUSTULLET
TALLADA

INNOVACIÓ I
DESENVOLUPAMENT

MARIONA HOMS
ALSINA

ÀREA JURÍDICA

MARIONA LÓPEZ
ORTIZ

Llicenciat
nciat en Dret. Màster en Recursos Humans per la Udg,
Programme for Leadership Development per ESADE, amb
experiència de més de 15 anys en la Direcció de Recursos Humans
en diferents empreses públiques i privades, especialitzat en la gestió i
organització
ó de persones d’equipaments residencials i de serveis
socials en l’àmbit de la gent gran i la violència masclista.
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per E.A.E. Business
School, Programa
rama de Direcció Financera per ESADE, cursos
d'especialització en diferents àmbits de l'Àrea de Finances a l'Escola
de Gestió Empresarial de Girona, amb experiència de més de 19 anys
en la Direcció Financera de diferents empreses en diversos àmbits i
sectors.
rs.
Diplomada en Infermeria, per la UdG. Màster en Alta Funció Directiva,
per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Programa
de Direcció Estratègica i Gestió de la Col·laboració
Publicoprivada
vada per ESADE. Amb experiència de més de 17
anys en la coordinació i direcció de projectes relacionats amb
la geriatria i gerontologia. Membre de la Junta de la Societat
Catalana de Geriatria i Gerontologia. Participació en diferents
jornades com a experta
rta en atenció centrada en la persona en
gestió de residències de gent gran. Col·laboració amb el
Departament d’Infermeria de la Universitat de Girona com a
docent.
Llicenciada en Antropologia Social i Cultural.
Cult
Postgrau en
acompanyament a la mort i el dol. Postgrau en direcció de RRHH.
Compte amb 16 anys d’experiència en l’àmbit de les persones grans
(educadora, coordinadora, directora de residència) així com de gestió
de projectes en l’àmbit de l’envelliment.
l’envellime Ha promogut la formació en
atenció centrada en la persona del sector així com de la cultura de
l’eliminació de subjeccions. Ha estat professora de la UB de
l’assignatura de pedagogia gerontològica i docent del postgrau de
gestió de residències.
Llicenciada en Dret. Màster en Advocacia per la UdG. Advocada
exercent especialitzada en Dret Administratiu, Civil, Penal i Laboral.
Postgrau d’Expert en Contractes Públics per la Universitat de Deusto.
Especialització en assistència
ència lletrada a víctimes de violència de
gènere, per el Consell Català de l'Advocacia. Experiència de més de 7
anys en gestió jurídica i administrativa. Compta amb publicacions
relacionades amb la gestió jurídica administrativa i ha assistit a
diversos cursos
ursos i seminaris especialitzats en Dret Públic.

L’equip de coordinació de cada encomana haurà de portar a terme una correcta gestió del
servei, amb qualificació i experiència professional suficient i tindrà les funcions mínimes
següents:
Control, coordinació
nació i seguiment del calendari dels/les treballadors/es a nivell d’horaris i
vacances així com la seva selecció, segons el perfil professional necessari per cada
cas.
Resolució de totes les incidències i modificacions que sorgeixin derivades del servei
així
xí com les urgències que hi hagin.
Control de les hores realitzades del servei, així com la realització de les factures
mensuals a Dipsalut.
Redacció dels informes de seguiment i de control de qualitat per a Dipsalut.
Reunions de coordinació amb qualsevol
qualsevol professional implicat quan sigui necessari, per
tal de millorar la qualitat del servei.
Garantir els perfils professionals (la titulació mínima exigida).
Garantir l’expertesa dels equips professionals destinats a la prestació del servei.
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-

Impulsar la formació
mació continuada del personal.

Les mesures concretes adoptades en cadascun d’aquests camps s’hauran de fer constar a
l’informe anual de prestació del servei que presenti SUMAR.
El personal que SUMAR contracti per la realització de qualsevol encàrrec de gestió amb
Dipsalut, dependrà exclusivament de SUMAR.
SUMAR, es compromet a exercir de manera real, efectiva i periòdica el poder de direcció
inherent a tot empresari en relació amb els treballadors contractats, assumint la negociació i el
pagament del salari,
alari, la concessió de permisos, llicències, vacances, substitucions i obligacions
legals en matèria de prevenció de riscos.
Serà la direcció de SUMAR qui s’encarregarà de donar aquelles directrius que estimi
convenients, una vegada consensuades amb la persona
persona de Dipsalut que es designi i que actuï
de contacte en la gestió diària dels objectius a complir. El poder de direcció sobre el personal
serà de SUMAR.
SUMAR tindrà en compte diferents aspectes socials en relació al personal adscrit al servei:
L’impuls
puls de l’estabilitat en l’ocupació i la inserció social de determinats col·lectius
especialment desafavorits sempre que l’objecte del contracte ho recomani i les
característiques del servei ho permetin.
La igualtat de gènere i la no discriminació.
Les mesures
ures per afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar.
La promoció laboral amb criteris d’igualtat.
SUMAR, estarà obligat a aplicar les taules salarials que disposa el conveni col·lectiu del sector
vigent actualment.
Així mateix, en data 15 de novembre de 2017, SUMAR va aprovar el Pla d’Igualtat de tracte i
oportunitats entre gèneres, 2017-2021,
2017 2021, donat que SUMAR compta amb una plantilla de més de
250 treballadors, aquest pla d’igualtat a banda de complir amb la legislació vigent, vol ser un
punt de referència i de suport per les empreses del sector que decideixen emprendre un
projecte d’aquestes característiques.
Quart.- Règim jurídic
Per l’encàrrec de gestió objecte d’aquest conveni és de plena aplicació l’article 12.3 de la
Directiva 2014/24/UE
E del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014 sobre
contractació pública, ja que ostenta efecte directe des del dia 18 d’abril de 2016.
Així mateix atès que la seva formalització i publicació es produiran amb posterioritat al dia 9 de
març de 2018, serà també aplicable l’article 32 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
De conformitat amb aquest article els poders adjudicadors es poden organitzar executant de
forma directa prestacions pròpies dels contractes del sector públic a canvi d’una compensació
tarifària, fent servir una altra persona jurídica diferent, previ encàrrec a aquesta i sempre que
reuneixi els requisits per ser qualificada com a mitjà propi personificat del poder adjudicador
que fa l’encàrrec.
En quant als requisits anteriors els encàrrecs que es derivin d’aquest conveni marc tindran per
objecte prestacions dels contractes del sector públic i seran desenvolupats a les corresponents
addendes, a on també es concretaran les compensacions tarifàries.
tarifàri
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Alhora, SUMAR ostenta la condició de mitjà propi de Dipsalut atès que compleix els requisits de
l’article 32.4 de la Llei 9/2017:
-

-

-

Els poders adjudicadors que poden fer-li
fer li encàrrecs ostenten un control conjunt anàleg
al que ostenten sobre els seus propis
pro
serveis, atès que:
o Als òrgans de decisió de SUMAR hi són representats tant la Diputació de
Girona com Dipsalut.
o Exerceixen directa i conjuntament una influència decisiva sobre els objectius
estratègics i sobre les decisions significatives de SUMAR.
SUMAR
MAR persegueix interessos coincidents als de la Diputació de Girona i Dipsalut.
El règim de compensació econòmica es fixarà amb cadascuna de les addendes
d’aquest conveni marc.
Que la xifra mitjana de facturació estimada de SUMAR, per els exercicis 2015, 2016 i
2017, és de 8.885.618,62, i es desglossa segons el següent detall:
30,88 % pels serveis gestionats mitjançant conveni d’encàrrec de gestió amb el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
62,6% pels serveis gestionats mitjançant conveni d’encàrrec de gestió i com a mitjà
propi de les Administracions Públiques sòcies de SUMAR.
6,51 % pels serveis a altres ens.
El capital de SUMAR és 100 % de titularitat o aportació pública.
La condició de mitjà propi de SUMAR respecte a Dipsalut es reconeix a l’article 3 dels
seus estatuts:
“La societat té la condició de mitjà propi (M.P.) i servei tècnic dels ens públics que en
siguin socis. I té els mitjans suficients i idonis per prestar els serveis descrits a l’article 5
d’aquests
’aquests estatuts, que regulen l’objecte social.
Els ens públics socis de SUMAR S.L. són :
•
•
•

La Diputació de Girona (grup institucional i ens dependents), amb 1536
participacions socials és el soci majoritari.
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, amb 150 participacions socials.
SUMAR S.L., amb 10 participacions socials en autocartera,

I amb 10 participacions socials cada un,
- el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa,
- el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt,
Gironès
- el Consell Comarcal del Pla de l’Estany,
l’Est
- el Consell Comarcal de La Selva,
- el Consell Comarcal de l’Alt Empordà,
- l’Ajuntament de Figueres,
- l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló,
- l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló,
- el Consell Comarcal de Les Garrigues,
- el Consell Comarcal de l’Alt
l’Al Penedès,
- l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló,
- l’Ajuntament de Llagostera,
- l’Ajuntament de Breda,
- l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia,
- l’Ajuntament de Maials,
- l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm,
- el Consell Comarcal del Berguedà,
- l’Ajuntament
ment de Vic,
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- el Consell Comarcal d’Osona
- l’Ajuntament d’Esparreguera,
- l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola,
- l’Ajuntament de Vidreres,
i tots aquells ens del sector públic que adquireixin participacions de l’entitat.
Els ens públics que en siguin
siguin socis tindran un control anàleg sobre SUMAR S.L. a l’igual que
sobre els seus propis serveis a través de la titularitat de participacions socials de la societat.
Aquest control anàleg s’articularà a través de la Junta General de socis, o bé, dels seus
representants
presentants al Consell d’Administració de la societat.”
En tot cas l’encàrrec no suposa cessió de la titularitat de la competència ni dels elements
substantius en el seu exercici, de manera que serà responsabilitat de DIPSALUT dictar les
resolucions o els actes de caràcter jurídic que hi donin suport o en els quals s’integri la concreta
activitat material d’aquest encàrrec.
Cinquè.- Vigència del conveni
Aquest conveni tindrà una vigència de 4 anys, a comptar de l’endemà de la seva signatura,
signatura
amb possibilitat
itat de pròrroga expressa per un màxim de 4 anys addicionals.
Per a cada addenda es concretarà l’aplicació pressupostària i l’import corresponent a l’objecte
de cada encàrrec derivat d’aquest conveni marc.
La durada dels encàrrecs derivats es fixarà a cadascuna
cadascuna de les addendes i podran superar la
vigència del conveni marc en cas que aquest s’extingeixi, sempre i quan es formalitzin abans
de la seva resolució o extinció.
Sisè.- Extinció del conveni
Aquest conveni es resoldrà i quedarà sense efectes per les causes següents:
a) Pel compliment de les addendes per les quals s’estableixin els encàrrecs de gestió a la
finalització del període indicat, si no s’acorda pròrroga expressa, o una vegada
finalitzada la pròrroga
b) Anticipadament, per mutu acord de les parts
parts signants, que s’instrumentarà per escrit.
c) Per l’incompliment dels pactes subscrits, que facultarà a les parts a exigir-ne
exigir
la seva
resolució.
d) Per la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als seus
pactes.
Sigui quina sigui la
a causa de finalització del conveni, aquesta determinarà la liquidació dels
compromisos pendents assumits per cada part fins aquell moment i a tal efecte es formalitzarà
una liquidació.
Setè.- Confidencialitat i protecció de dades
El tractament de dades de
e caràcter personal en la prestació de serveis s’haurà de formalitzar
degudament amb cadascuna de les addendes d’aquest conveni marc en compliment de l’article
12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
(en
n endavant LOPD), dels articles 20-22
20 22 del Reglament de desplegament d’aquesta norma
(Reial
Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament
de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal) i
de l’article 28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
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personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD)) que entrarà en vigor a tots els efectes
el 25 de maig de 2018
S’adjunta com a Annex II d’aquest conveni les condicions del tractament de dades de caràcter
personal que regiran aquest conveni i les addendes posteriors.
Vuitè . Drets d’imatge, imatge corporativa
co
i propietat intel·lectual
Dipsalut està creant un arxiu d’imatges dels diferents programes que porta a terme, és per això
que es reserva el dret d’enregistrar imatges de les prestacions objecte del conveni i/o de les
seves addendes. L’únic propietari
propietari dels drets de les mateixes serà Dipsalut, que podrà difondredifondre
les en el desenvolupament de les seves competències, ja siguin directament o a través dels
mitjans de comunicació. En cap cas, un tercer podrà fer ús d’aquestes imatges sense
l’autorització de Dipsalut.
La imatge gràfica d’identificació i de tota la documentació que es generi en el marc d’aquest
encàrrec de gestió farà esment de SUMAR de la forma que Dipsalut estableixi.
En qualsevol acció o activitat comunicativa, sigui pròpia o des dels mitjans,
mitjans, es vetllarà perquè el
logotip i el nom de l´Organisme DIPSALUT estigui degudament destacat o identificat.
SUMAR haurà d’informar a Dipsalut per a la realització de qualsevol acció de caràcter
protocol·lari relativa a l’objecte dels encàrrecs. Dipsalut
Dipsalut valorarà la possibilitat de ser-hi
ser present.
En determinades activitats realitzades, Dipsalut es faculta la potestat de que el vestuari del
personal adscrit pugui incorporar la imatge corporativa de la manera que especifiqui. El
personal haurà d’actuar com una extensió de Dipsalut, i preservarà la qualitat del servei, el
tracte correcte amb els interlocutors i la bona imatge de l’Organisme. Així mateix, SUMAR
vetllarà perquè el seu personal que faci ús de vehicles compleixi en tot moment la legislació de
d
circulació viària.
Tots els documents que es generin en els encàrrecs derivats de les addendes d’aquest conveni
marc seran de propietat intel·lectual de Dipsalut que actua sota la llicència de creative
commons “ no comercial” en la qual s’autoritza als altres a copiar, distribuir, mostrar, executar o
modificar el treball però només per a propòsits no comercials”, sempre amb la adequada citació
de l’autor intel·lectual.
Dipsalut es reserva el dret de publicar o difondre qualsevol dada o document relacionat
relacio
amb la
prestació del servei objecte dels encàrrecs de gestió.
Així mateix, SUMAR en qualsevol acte de publicació o difusió del servei (articles,
comunicacions, ponències, participació a congressos, aparició en mitjans de comunicació...)
haurà de comptar
tar amb el vistiplau previ de Dipsalut i fer constar la imatge de Dipsalut com a
titular de la competència.
Desè. Naturalesa jurídica del conveni i competència jurisdiccional
Aquest conveni té naturalesa administrativa, atesa la personalitat jurídica de les
l parts que el
subscriuen. Per a la resolució dels conflictes que poguessin sorgir de la seva interpretació, del
compliment, de l’extinció, de la resolució i dels efectes, les parts se sotmeten als òrgans i als
tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa.
admi
El conveni haurà de ser objecte de publicitat a la seu electrònica de Dipsalut, al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat, de conformitat amb l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
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Així mateix, en compliment de l’article 63.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del Sector Públic tant el conveni marc com les addendes que se’n derivin, hauran de ser
objecte de publicació al perfil del contractant de Dipsalut i, en el seu cas, trimestralment es
donarà compte dels encàrrecs subscrits.
I en prova de conformitat, signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte en el lloc i la
data esmentats a l’encapçalament,

10. Exp. 3_2017_0705_D0505 – Proposta d’aprovació del conveni de
col·laboració
laboració amb el Departament d’Interior per a la cessió temporal gratuïta
de 107 desfibril·ladors
ladors a la Policia de la Generalitat – Mossos
ossos d’Esquadra de
la Regió Policial de Girona
Antecedents i fonaments de dret
Dipsalut en el seu Catàleg de Serveis inclou el programa de promoció de la salut
Pm05 “Girona, territori cardioprotegit”. Aquest programa preveu la implantació de
desfibril·ladors
adors automàtics fixes i mòbils arreu de la demarcació de Girona per reduir el
temps d’intervenció en cas de mort sobtada.
En data 28 de març de 2018, el cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica i la
gerent de Dipsalut proposen al president de Dipsalut
Dipsalut l’aprovació del conveni de
col·laboració per regular les condicions de la cessió temporal gratuïta d’ús dels
desfibril·ladors a favor de la Policia de la Generalitat-Mossos
Generalitat Mossos d’Esquadra de la Regió
Policial de Girona. En els antecedents d’aquesta proposta
proposta es contempla l’evolució del
nombre de desfibril·ladors cedits als mossos durant el període comprès entre el 17 de
desembre de 2013 i el 20 de març de 2017, ascendint a un total de 107
desfibril·ladors.
Els béns cedits tenen caràcter patrimonial (pel
(pel què s’adjunta annex a aquesta
proposta, el certificat de la constància a l’inventari de Dipsalut) i estan identificats com
a Desbril·lador Extern Automàtic (DEA), concretament amb la classificació següent:
•
•

25 unitats PowerHeart AED G3 (Model 9300-Automatic
9300
tic fabricat per Cardíac
Science).
82 unitats PowerHeart AED G5 (Model Automàtic, fabricat per Cardíac
Science)

El règim jurídic aplicable per les cessions de béns patrimonials a altres administracions
o entitats públiques, es troba regulat als articles 72 i següents del Decret 336/1988, de
17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals.
Així mateix, en el cas que ens ocupa, a la proposta tècnica es proposa que la cessió
sigui directa a favor del cos de Mossos d’Esquadra, atès que és el cos policial amb
major cobertura a nivell de la demarcació de Girona i el què podrà utilitzar els aparells
de desfibril·ladors d’una manera més immediata i adequada per a atendre a la
població, destinant-los
los a la finalitat pública per la que han estat adquirits, aspectes que
fan innecessària la concurrència.
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Durant el procediment d’aprovació de la cessió, l’expedient es sotmetrà a un període
d’informació pública de 15 dies hàbils, de conformitat amb l’article 75.3 de Decret
336/1988, de 17 d’octubre,
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens
locals.
Posteriorment, l’acord de cessió es formalitzarà mitjançant la signatura del conveni
annex a aquesta proposa i que compleix amb allò establert als articles 49 i següents
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic, segons queda
acreditat a la memòria que consta a l’expedient, prevista a l’article 50.1 de la mateixa
norma.
D’acord amb aquests antecedents, i ateses les competències que l’article 10 dels
Estatuts de Dipsalut li atribueix,
atribueix el Consell Rector aprova,, per unanimitat,
unanimitat l’adopció del
següent
ACORD:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració, que s’annexa a aquest acord, entre el
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Organisme Autònom de
d Salut
Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) amb la finalitat de regular les condicions
de la cessió temporal gratuïta d’ús de 107 desfibril·ladors a favor de la Policia de la
Generalitat – Mossos d’Esquadra de la Regió Policial de Girona.
Segon. Sotmetre a informació pública l’expedient per un període de 15 dies hàbils,
durant el qual es podran formular les reclamacions o al·legacions que s’estimin
oportuns, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona, i al tauler d’anuncis e-Tauler
e Tauler de la seu electrònica de Dipsalut
(https://seu.dipsalut.cat),
), de conformitat amb el que disposa l’article 75 del Decret
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament del patrimoni dels ens
locals.
Tercer. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin
al·legacions i/o reclamacions, considerar aprovada definitivament la cessió gratuïta de
l’ús temporal dels béns que enumerem a continuació i que consten al conveni de
col·laboració esmentat anteriorment:
Concepte

Cost unitari
(IVA exclòs)

Núm. unitats

Total
(IVA exclòs)

Desfibril·lador mòbil G5

1.000,00 €

72

72.000,00 €

Desfibril·lador mòbil G3

650,00 €

24

15.600,00 €

1.349,80 €

1

1.349,80 €

1.000,00 €

1

1.000,00 €

1.349,80 €

9

12.148,20 €

Desfibril·lador mòbil G5 (reposició DEA núm.
6153)

Desfibril·lador mòbil G3 (substitució provisional
DEA núm. 6153 del registre d’inventari de Dipsalut)

Desfibril·lador mòbil G5
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107

102.098,00 €

Quart.. Els béns cedits es destinaran a l’atenció dels casos d’emergències de mort
sobtada, durant el període de 4 anys des de la data de formalització del conveni.
conve En el
cas de no destinar-se
se a aquest ús, es revertirà automàticament de ple dret al patrimoni
de Dipsalut, que tindrà dret a rebre, si s’escau, el valor dels danys i els perjudicis
causats i el del detriment experimentat pels béns.
béns
Cinquè. Facultar ell president per a la signatura del conveni de col·laboració i qualsevol
document necessari per a la seva efectivitat, així com per a l’aprovació i signatura de
les addendes, que si s’escau, s’hagin de formalitzar per la modificació no substancial o
ampliació del mateix.
Mossos d’Esquadra de la
Sisè.. Notificar aquest acord a la Policia de la Generalitat –Mossos
Regió Policial de Girona.
Setè. Un cop formalitzat el conveni de col·laboració, caldrà publicar-lo
publicar
a la seu
electrònica de Dipsalut, al Diari Oficial de la
la Generalitat de Catalunya i al web del
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, de conformitat
amb l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya.
Catalunya
Annex. Conveni de col·laboració
Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior i l’Organisme de Salut Pública
de la Diputació de Girona (DIPSALUT) per a la cessió temporal gratuïta d’ús de 107
desfibril·ladors a la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de la Regió Policial de
Girona
ENTITATS QUE INTERVENEN
El senyor Josep Maria Corominas i Barnadas, Vicepresident primer de l’Organisme Autònom de
Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), actuant en nom i representació d’aquesta
d’aq
institució, d'acord amb la delegació efectuada per Resolució de la Presidència de la Diputació
de Girona, per Decret de 7 de febrer de 2013, i assistit pel secretari de Dipsalut, Sr. Jordi
Batllori i Nouvilas.
De l’altra part, el Departament d’Interior
d’Interior de la Generalitat de Catalunya, representat pel senyor
__________________, secretari general, que actua en representació del Departament
d’Interior a Girona, de conformitat amb el que disposa l’article 1.d de la Resolució INT/81/2011,
de delegació de competències
ompetències del conseller d’Interior en el secretari general del Departament
d’Interior (DOGC núm. 5820 de 24 de gener de 2011).
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per formalitzar aquest conveni i
MANIFESTEN
1. Dipsalut en el seu Catàleg
Catàleg de Serveis inclou el programa de promoció de la salut Pm05
“Girona, territori cardioprotegit”.
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2. El Pm05 preveu la implantació de desfibril·ladors automàtics fixes i mòbils arreu de la
demarcació de Girona per reduir el temps d’intervenció en cas de mort sobtada.
3. En data 2 de setembre de 2011 (RS 2439/11), Dipsalut feia evident l’interès i disposició
per valorar possibles vies de col·laboració amb la Policia de la Generalitat-Mossos
Generalitat
d’Esquadra entre les que figurava valorar la viabilitat de dotar de desfibril·ladors
desfi
els
vehicles dels Mossos d’Esquadra atès que aquests són sovint les primeres persones
que intervenen en incidències que poden requerir la utilització d’aquests aparells.
Tanmateix es contemplava la possibilitat de donar la formació adequada perquè
per
els
agents sabessin com utilitzar-los
utilitzar
en cas d’emergència.
4. De conformitat amb l’article 16 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la
Generalitat – Mossos d’Esquadra, el Departament d’Interior, d’acord amb els objectius
generals establerts
establerts pel Govern, és l’òrgan responsable de la política de seguretat
ciutadana de la Generalitat, i li correspon el comandament i la direcció superior del cos
de mossos d’esquadra.
5. Així mateix, el Cos de Mossos d’Esquadra, com a policia al servei de la comunitat,
comuni
ha
de contribuir a la consecució del benestar social, cooperant amb altres agents socials,
especialment en els àmbits preventiu, assistencial i de rehabilitació.
6. A l’article 12.1 de la Llei 10/1994, en els seus apartats f i g, s’estableix respectivament
respectivam
com a funcions de la PG-ME
PG ME donar auxili en els casos d’accidents, catàstrofe o
calamitats i en les actuacions en matèria de salvament.
7. En data 17 de desembre de 2013 es signava el conveni de col·laboració entre el
Departament d’Interior i Dipsalut per a la cessió gratuïta temporal de 74 desfibril·ladors,
per a vehicles policials logotipats de la Regió Policial de Girona. Aquesta cessió es feia
efectiva en data 5 de setembre de 2014.
8. En data 21 d’octubre de 2015, (RE 15/4275) es sol·licita a Dipsalut l’ampliació
l
de 24
desfibril·ladors per completar el desplegament mòbil que abarca tot el territori de la
demarcació de Girona: 13 desfibril·ladors es destinarien a cobrir l’augment del parc
mòbil de la Regió Policial de Girona així com un aparell de vehicles
vehicle no logotipats de
l’Àrea Bàsica Policial (ABP) de Girona i els 11 desfibril·ladors restants destinarien per a
les furgonetes logotipades de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO). En data
24 de febrer de 2017 es fa l’entrega dels 24 desfibril·ladors model G3 i s’entrega també
1 desfibril·lador model G5 per a la substitució de l’aparell número 6153 del registre
d’inventari de Dipsalut, malmès prèviament.

9. En data 20 de març de 2017 (RE 2017/1805) es sol·licita que per completar
l’equipament de tots els vehicles logotipats de la Regió Policial es fa necessari disposar
de 9 aparells més de desfibril·lació.
Per tot l’exposat, es considera necessari formalitzar aquest conveni de cessió gratuïta de béns
mobles amb subjecció als següents,
PACTES
Primer. L’objecte del conveni és establir els termes i condicions de la cessió temporal gratuïta
d’ús dels desfibril·ladors mòbils a la Policia de la Generalitat-Mossos
Generalitat Mossos d’Esquadra (PG-ME)
(PG
de la
Regió Policial de Girona.
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De conformitat amb l’article 72 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals i l’art. 211 del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, Municipal i de règim local de Catalunya, aquest conveni té com a finalitat regular les
condicions de la cessió temporal gratuïta d’ús dels desfibril·ladors mòbils, béns patrimonials de
Dipsalut, serà en benefici de la població de les comarques gironines.
Aquesta cessió es porta a terme atès que a diferència de Dipsalut, el cos de Mossos
d’Esquadra compta
ta amb vehicles patrulla en circulació per la demarcació que permeten una
atenció més immediata i adequada a la població amb els desfibril·ladors.
De conformitat amb l’article 75.4 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de patrimoni
atrimoni dels ens locals, el cos de PG-ME,
PG ME, no quedarà en cap cas sota relació
de dependència respecte a Dipsalut per a l’ús dels béns cedits, sense perjudici del compliment
de les obligacions contingudes en aquest conveni.
El procediment a seguir per a la cessió serà el previst en els articles 72 i següents del Decret
336/1988.
Els béns cedits estan identificats com a Desfibril·lador Extern Automàtic (també conegut amb el
nom de DEA).
•

25 unitats PowerHeart AED G3 (Model 9300-Automatic
9300 Automatic fabricat per Cardiac
Cardia
Science).
• 82 unitats PowerHeart AED G5 (Model Automàtic, fabricat per Cardiac Science)
S’adjunta el certificat de la constància a l’inventari de Dipsalut dels desfibril·ladors que
s’indiquen al següent quadre. Alhora, es fa constar que el valor total de la cessió dels
desfibril·ladors és de 102.098,00 €, IVA exclòs
òs segons es detalla a continuació:
Concepte
Desfibril·lador mòbil G5
Desfibril·lador mòbil G3
Desfibril·lador mòbil G5 (reposició DEA núm. 6153)
Desfibril·lador mòbil G3 (substitució provisional DEA núm.
6153 del registre d’inventari de Dipsalut)

Desfibril·lador mòbil G5

Cost unitari
(IVA exclòs)
1.000,00 €
650,00 €
1.349,80 €

Núm.
unitats
72
24
1

Total
(IVA exclòs)
72.000,00 €
15.600,00 €
1.349,80 €

1.000,00 €

1

1.000,00 €

1.349,80 €

9
107

12.148,20 €
102.098,00 €

Durant la vigència del conveni, Dipsalut durà a terme el manteniment necessari dels
desfibril·ladors cedits. El material necessari per a fer el corresponent manteniment (elèctrodes
pediàtrics, elèctrodes adult, Bateries G5 i G3) passarà a formar part de l’objecte de la cessió.
El preu unitari del material fungible que pot formar part de la cessió es detalla a continuació:
Concepte
Elèctrodes adult G5
Elèctrodes adult G3
Elèctro
Elèctrodes
pediàtrics G5
Elèctrodes pediàtrics G3
Bateria G5
Bateria G3

Cost unitari
(IVA exclòs)
45,50 €
35,75 €
69,30 €
64,35 €
337,50 €
286,00 €
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La Regió Policial de Girona designa a la caporal Rosa Escofet, de l’Oficina de Suport, per a
totes aquelles gestions derivades de la cessió objecte d’aquest
d
conveni.
Segon. Ubicació dels desfibril·ladors
La PG-ME
ME ubicarà els desfibril·ladors mòbils als vehicles assignats a serveis d’emergència de
primera actuació. Serà indiferent el tipus de vehicle, sempre i quan aquest pertanyi a la xarxa
de la PG-ME
ME de la Regió Policial de Girona i compleixi el requeriment anterior. Excepcional i
temporalment, la ubicació d’algun dels desfibril·ladors podria ser diferent a l’anterior atenent a
causes justificades del servei.
Tercer. Obligacions per part de Dipsalut
Dipsalu
Dipsalut es compromet a efectuar la reposició dels elements fungibles i les operacions de
manteniment cobertes per garantia necessària per mantenir plenament operatius els
desfibril·ladors fins a la finalització de la vigència d’aquest conveni. Aquestes intervencions es
concreten de la manera següent:
•

Canvi de bateries. Segons les especificacions del fabricant del desfibril·lador les
bateries tenen una vida útil de 4 anys. Durant la vigència d’aquest conveni, Dipsalut
realitzarà el canvi de bateries en aquelles unitats que per qüestions tècniques
esdevingui necessària la seva substitució. Aquestes bateries, passaran de forma
automàtica a formar part de l’objecte d’aquesta cessió.

•

Canvi d’elèctrodes. Segons les especificacions del fabricant del desfibril·lador,
desfibril
la vida
útil dels elèctrodes és de 2 anys, aquest canvi es farà al voltant d’un mes abans de la
seva data de caducitat. De manera extraordinària, s’atendran les reposicions
d’elèctrodes que siguin necessàries per haver-se
haver se utilitzat el desfibril·lador
desfibril·lad o que per
qüestions tècniques així ho determinin. El canvi d’elèctrodes s’entén d’aplicació tant per
als elèctrodes de tipus pediàtric com per als de tipus adult i també passaran a formar
part de la cessió.

•

Manteniment dels aparells. Dipsalut es compromet
compromet a efectuar el manteniment del
desfibril·lador cada cop que hi hagi una incidència tècnica sempre i quan aquesta
estigui coberta per la garantia de l’aparell, dins el període de les 24 hores posteriors a
la seva comunicació durant tota la vigència del conveni.
conveni. El manteniment practicat per
Dipsalut comprendrà qualsevol d’aquests aspectes: mà d’obra, desplaçament,
substitució i/o reparació dels elements necessaris per a posar en servei el
desfibril·lador.

•

Per a realitzar la reposició de fungibles així com realitzar els serveis de manteniment
indicats anteriorment, Dipsalut es compromet a facilitar un Servei d’Assistència Tècnica
(SAT) en el número de telèfon 902 221 229 i, per la seva banda, la PG-ME
PG
posarà al
servei de Dipsalut el desfibril·lador afectat en la comissaria que li correspongui de la
xarxa de la PG-ME
ME de la Regió Policial de Girona en el dia i hora convinguts per a fer la
intervenció. Els preus unitaris del material necessari per a fer el manteniment, és aquell
detallat al pacte primer.

•

Dipsalut
lut es compromet a disposar de formació en l’ús de desfibril·ladors per garantir i
col·laborar, si s’escau, amb la capacitació del personal designat per la PG-ME,
PG
atenent
als següents criteris:
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•

Per cada aparell cedit (107 unitats) es designarà una persona “responsable del
DEA” que haurà de rebre el “curs de formació base” establert al decret 151/2012,
de 20 de novembre pel qual s’estableixen els requisits per a la instal·lació i l’ús de
desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari, que té una durada de
d 6 hores.
Aquesta formació té una validesa de 3 anys.
Segons el Decret 151/2012, de 20 de novembre, el personal autoritzat per a l’ús del
DEA ha de realitzar els cursos de formació continuada d’acord amb el que
estableix l’article 7.2. per tal de mantenir
mantenir l’acreditació vigent. Aquest curs té una
durada de 90 minuts i el podran realitzar a través de Dipsalut.

•

Tots aquells professionals de la PG-ME
PG ME que participin en serveis amb vehicle
cardioprotegit (i que per tant portaran un DEA) i de forma complementària
complementà
altres
agents del cos que per les característiques del seu lloc de treball es considerés
necessari, realitzaran un curs de formació bàsic per l’ús del DEA, que capaciti als
professionals en els coneixements i les habilitats necessàries per aplicar els
protocols de Suport Vital Bàsic i l’ús del DEA. Si bé aquesta formació no atorgaria
la condició de personal autoritzat segons el Decret 151/2012, és cert que la
mateixa norma habilita, en el seu article 6.3 i en absència de personal autoritzat, a
que qualsevol
evol persona apliqui la desfibril·lació en el moment necessari.
Per tant, el personal de la PG-ME,
PG ME, en situacions d’urgència vital, podran aplicar la
desfibril·lació amb finalitats terapèutiques.
Així mateix serà necessari renovar els coneixements bàsics esmentats,
e
recomanablement transcorreguts 3 anys.

Quart. Obligacions per part del Departament d’Interior
Amb l’objectiu de mantenir els nivells màxims de seguretat i a fi efecte de realitzar el correcte
manteniment dels desfibril·ladors, el Departament d’Interior a través de la PG
PG-ME es
compromet amb les obligacions següents:
•

Col·laborar i vetllar pel correcte funcionament i conservació dels desfibril·ladors
per tal de mantenir-los
mantenir
en estat òptim.

•

Identificar el mal funcionament del desfibril·lador a partir
partir de la senyal acústica
i/o identificador visual de funcionament disponibles en l’aparell. Qualsevol
anomalia haurà de ser comunicada en un màxim de 24 hores al servei tècnic
facilitat per Dipsalut mitjançant el telèfon del Servei d’Assistència Tècnica
(SAT) destinat a aquest efecte: 902 221 229.

•

Si es requereix la intervenció del SAT, la PG-ME
PG ME posaran al servei de Dipsalut
el desfibril·lador afectat en la comissaria que li correspongui de la xarxa de la
PG-ME
ME de la Regió Policial de Girona en el dia i hora convinguts per a fer la
intervenció.

•

Assumir les despeses derivades de la resolució de les incidències tècniques
sempre i quan aquestes no estiguin cobertes per la garantia. La PG-ME
PG
té la
responsabilitat del correcte funcionament dels béns cedits. En el cas de pèrdua
o deteriorament d’un aparell, el cost del bé, serà a compte de la PG-ME.
PG

•

ME es compromet a restituir o assumir el cost d’aquells aparells que
La PG-ME
hagin estat extraviats o danyats i no entrin en garantia.
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Cinquè. Projecte vital
Dipsalut
salut duu a terme juntament amb la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona un
estudi de recerca, sobre l’impacte de la implementació del programa Pm05 de Dipsalut:
“Girona, territori cardioprotegit” i l’avaluació de la possible millora de la supervivència
super
de
pacients amb aturada cardíaca després de l’accés de personal no sanitari als aparells de
desfibril·lació. Per aquest motiu Dipsalut i el Departament d’Interior establiran el servei de
reposició per ús del DEA d’acord amb els paràmetres següents:
següents
•

Dipsalut facilitarà un interlocutor i una adreça electrònica on es
comunicaran les incidències d’ús del DEA.

•

Finalitzada la utilització del DEA, aquest serà custodiat per la PG-ME
PG
i
caldrà esser traslladat a alguna de les comissaries especificades a la
clàusula segona d’aquest conveni.

•

L’interlocutor designat per la PG-ME
PG ME comunicarà totes les incidències d’ús
del DEA en un màxim de 24 hores posteriors a l’episodi mitjançant el
correu electrònic incidencia@gironaterritoricardioprotegit.cat. Les dades a
comunicar seran les següents: població, dia i hora de l’incident, edat i sexe
de la persona que se li aplica el desfibril·lador, breu descripció de l’incident
indicant si el desfibril·lador fa descàrrega o no i si la persona es recupera o
no. Caldrà especificar
especificar també la comissaria de referència on cal realitzar el
servei de reposició.

•

En cap cas s’inclouran en la informació anterior dades personals de la
persona rescatada ni del rescatador. Tot i això, si esdevé necessari
aprofundir en la informació d’algun
d’algun episodi de desfibril·lació respecte
d’algun agent rescatador, la PG-ME
PG ME es compromet a facilitar la informació
dins dels seus protocols d’actuació, sempre que es disposi del
consentiment del funcionari.

•

Dipsalut es desplaçarà per fer l’operació de reposició
reposició d’elèctrodes així com
el buidatge de dades enregistrades al desfibril·lador a fi efecte de que
aquest pugui posar-se
posar se en servei novament. Aquesta operació es realitzaria
en les 24 hores posteriors a la recepció de la notificació per ús indicada en
el primer
imer apartat.

Sisè. Normativa sanitària
Els desfibril·ladors externs automàtics cedits són classificats com aparells sanitaris i com a tals
obliguen al fabricant a complir estrictes normatives nacionals i internacionals que garanteixen la
màxima seguretatt tant per l’usuari com el pacient que participen en el seu ús. Aquestes
normatives eximeixen al Departament d’Interior i Dipsalut de qualsevol responsabilitat respecte
un possible mal funcionament de l’aparell.
Setè. Normativa de protecció de dades
Els signants d’aquest conveni són responsables del compliment de la normativa reguladora de
protecció de dades de caràcter personal que caldrà utilitzar en el desenvolupament de les
activitats a les quals es comprometen i, especialment, de la utilització de les
l dades personals
per tercers de forma no autoritzada.
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Vuitè. Difusió
En tot acte de publicitat, informació o difusió en general del Departament d’Interior relatius a
l’objecte d’aquest conveni, es farà constar la col·laboració de Dipsalut, com a cedent
cede dels béns.
Els anagrames a utilitzar són el logotip de Dipsalut i la imatge corporativa del programa
“Girona, territori cardioprotegit”.
El Departament d’Interior haurà d’informar a Dipsalut per a la realització de qualsevol acció de
caràcter protocol·lari
lari relatius a l’objecte d’aquest conveni. Dipsalut valorarà la possibilitat de
ser-hi present.
Dipsalut proporcionarà vinil adhesiu del color corporatiu del programa “Girona territori
Cardioprotegit” a fi efecte de que sigui visible en tots els vehicles que duen
desfibril·lador.S’estudiaran amb el responsable de la PGME les consideracions relatives a les
dimensions, ubicació i contingut d’aquest adhesiu.
Novè. Seguiment de l’execució
S’estableix una comissió paritària de seguiment del conveni, que estarà
est
constituïda pels
representants que cada un dels signants determini.
La comissió de seguiment vetllarà pel desenvolupament i la consecució de les finalitats
establertes en aquest Conveni, podent establir les corresponents concrecions operatives
d’acord amb les funcions que pertoquen a la PG-ME,
PG ME, així com resolent els dubtes que es
puguin plantejar durant la seva execució i la correcta assignació dels desfibril·ladors.
La comissió es reunirà quan la majoria dels seus membres així ho acordin i, amb una
periodicitat
riodicitat mínima d’una vegada a l’any.
Desè. Vigència
La vigència d’aquest conveni és de 4 anys, a comptar des de la data de la seva signatura.
Onzè. Modificacions del conveni
Aquest conveni podrà modificar-se
modificar
per acord mutu de les parts.
La modificació
ació per l’ampliació del número de desfibril·ladors que formen part del conveni es
farà mitjançant addendes a aquest conveni.
Es faculta al president de Dipsalut, per l’aprovació de les addendes del conveni, donant compte
posteriorment al Consell Rector.
A l’expedient d’aprovació de les addendes es farà constar el certificat de la constància a
l’inventari de Dipsalut dels béns i es motivarà la necessitat i l’interès públic en l’ampliació.
Dotzè. Incompliments i resolució
El conveni es podrà resoldre amb avís de qualsevol de les parts amb una antel·lació de dos
mesos.
No obstant això, pot rescindir-se
rescindir
per alguna de les causes següents:
a) L’incompliment de les clàusules del conveni
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b) El mutu acord de les parts.
c) La impossibilitat
tat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment a l’objecte del
conveni.
En tots aquests casos els bens revertiran de nou al patrimoni de Dipsalut amb tots els seus
accessoris.
Si els bens cedits no fossin destinats a l’ús estipulat a aquest conveni
conveni Dipsalut es resoldrà
automàticament la cessió i aquests revertiran de nou a l’organisme amb tots els seus
accessoris.
Tretzè.
tzè. Naturalesa jurídica
Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa les parts es sotmeten a la
Jurisdicció contenciosa
tenciosa administrativa per a la resolució de les qüestions litigioses que no
s’hagin pogut resoldre mitjançant la mediació i l’arbitratge. I en prova de conformitat, les parts
signen aquest conveni per duplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc i data indicats.

11. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
No n’hi ha cap.
12. Precs i preguntes
No hi ha més intervencions.

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

El secretari
Jordi Batllori i Nouvilas

CR 2018/03 – 10_2018_1500
1500_A0101 – Pàg. 61

