Secretaria
Exp. 2018_2139

Acta de la reunió ordinària del Consell Rector de Dipsalut del del 18 de setembre
de 2018. Girona. Membres del Consell Rector.
Núm. sessió:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

2018/09
Ordinària
18 de setembre de 2018
De les 9:15 a les 10:10 hores
Saló de Comissions de la Diputació de Girona

Hi assisteixen:
•

President p.d.:
Josep Maria Corominas i Barnadas

•

Vicepresident primer:
Josep Fermí Santamaria i Molero

•

Vicepresident segon:
Lluís Sais i Puigdemont

•

Vocals:
Consol Cantenys Arbolí
Pere Maluquer i Ferrer
Albert Piñeira i Brosel
Gisela Saladich i Parés
Lluc Salellas i Vilar
Carles Salgas i Padrosa

•

Gerent:
Sílvia Oliveras i Casadellà

•

Secretari:
Jordi Batllori i Nouvilas

•

Interventora:
Núria Josa i Arbonés

•

Tresorera:
M. Teresa Villar i Roda

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 Josep Companys i Güell i senyor
Albert Gómez i Casas
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Ordre del dia
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2018/08, del dia
7 d’agost de 2018, ordinària
2. Informació de la Presidència
3. Informació de la Gerència
4. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència
5. Exp. 2018_2106 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de Girona de
l’aprovació de la plantilla i de la relació de llocs de treball de Dipsalut per al 2019
6. Exp. 2018_2066 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de Girona de
l’aprovació del pressupost de Dipsalut per al 2019
7. Donar compte de l’informe de control financer dels exercicis 2016 i 2017
8. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
9. Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2018/08, del
dia 7 d’agost de 2018, ordinària
S’aprova, per unanimitat, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2018/08,
extraordinària, del dia 7 d’agost de 2018, que ha estat lliurat prèviament als
assistents.
2. Informació de la Presidència
El president dóna en primer lloc la benvinguda al Consell Rector al nou vocal, senyor
Pere Maluquer.
Seguidament el president informa els assistents que Dipsalut ha estat convidat a
participar del Pacte nacional contra la violència masclista i que un representant de
l’Organisme s’incorporarà a la propera reunió a què Dipsalut sigui convocat i
informarà puntualment el Consell Rector dels debats que s’hi tractin i de les decisions
que s’hi prenguin.
3. Informació de la Gerència
La Gerència no té cap assumpte per informar els assistents.
4. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència
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El vocal senyor Lluc Salellas pregunta l’origen de la subvenció exclosa de
concurrència pública a l’Ajuntament d’Arbúcies per les despeses del projecte Pla
Municipal de Salut.
La gerent respon que l’assistència que s’ofereix als ajuntaments per a la redacció dels
PMS implica no només suport tècnic, sinó també finançament econòmic, atès que els
municipis no disposen de personal suficient per a una plena dedicació a aquesta
mena de projectes i que, per tant, es va decidir una ajuda màxima als municipis de
20.000 € a aquests efectes.
La gerent, a més, informa els assistents de la metodologia i la previsió d’enllestiment
dels PMS que s’han treballat com a prova pilot, i es posa a disposició dels membres
del Consell Rector per a fer una exposició més extensa i detallada del projecte si ho
consideren necessari.
El vocal senyor Lluc Salellas pregunta quina és la justificació de la contractació per
part de l’Organisme d’un viatge a Noruega.
La gerent explica que es tracta del pagament del servei de gestió del viatge que faran
tres tècniques de l’Organisme per a assistir a un congrès internacional de promoció
de la salut que enguany es celebra en aquest país, i ofereix facilitar al vocal, si ho
considera necessari, el detall exhaustiu de les despeses relatives a aquest viatge.
El president, per la seva banda, explica que l’assistència de personal de l’Organisme
a congressos internacionals en matèria de salut pública és la plasmació d’una de les
estratègies fonamentals de Dipsalut: la internacionalització, que permet compartir
l’experiència de l’Organisme i conèixer projectes d’altres administracions i entitats
d’arreu del món.
La gerent afegeix, a aquest respecte, que la setmana anterior a la celebració de la
reunió del Consell Rector una altra de les tècniques de l’Organisme va assistir a un
congrés a Lisboa per a presentar el servei d’emergències psicològiques que Dipsalut
ofereix als ajuntaments.
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Núm.

Data
aprovació

403

17/07/2018

404

17/07/2018

405

20/07/2018

406

20/07/2018

407
408

20/07/2018
20/07/2018

409

25/07/2018

410

25/07/2018

Unitat

Expedient Resum

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí, per les despeses
Subvencions 2018_0799 derivades del funcionament ordinari del consultori local, i minorar-la d’un import de mil set-cents trenta-nou euros amb
cinc cèntims (1.739,05 €) a un import de mil sis-cents cinquanta-dos euros amb vuitanta-set cèntims (1.652,87 €)
Concedir a l’Albera Salut S.L.P., una subvenció exclosa de concurrència pública (nominativa) per al finançament del
Subvencions 2018_1117 “Projecte Investigació Participativa”, anualitat 2018, de conformitat amb l’article 22.2.a de la Llei 38/2003, de 17
novembre, general de subvencions, per un import de vint mil euros (20.000,00 €)
Règim intern 2018_0082 Decret d’aprovació de gratificacions extraordinàries corresponents als mesos de maig i de juny de 2018. Girona. MMÀ
Decret d’esmena d’error material en el Decret d’establiment de l’ordre de prelació de la borsa de treball
Règim intern 2018_0961
d’administratius/ives (C1).
Règim intern 2018_1873 Decret d’autorització de gratificacions extraordinàries corresponents al mes de maig de 2018. Girona. AEQ.
Règim intern 2018_1948 Decret d’aprovació del complement de productivitat per finalització de servei. Girona. JA
Decret d’esmena d’error material a l’acord d’adjudicació del contracte del servei de suport metodològic, coordinació i
Contractació 2017_2388
dinamització territorial del programa “Salut i Crisi” (Pm10)
Intervenció 2018_0943 Decret aprovació modificació de crèdit d’incorporació de romanents. 2IR6 2018. Sisena incorporació de romanents

411

26/07/2018

Estimar el recurs de reposició presentat per l’Escola de Futbol Ter-Brugent Associació Esportiva, en data 29 de juny de
2018, contra la resolució la convocatòria de les subvencions per a projectes de promoció de la salut adreçada a
Subvencions 2018_1363
organitzacions sense ànim de lucre, atès que es pot concloure que la despesa compleix amb l’establert en el punt
quart de les bases reguladores d’aquesta subvenció i d’acord amb l’informe tècnic de 17 de juliol de 2018.

412

31/07/2018

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Vilamalla, per a les despeses derivades del
Subvencions 2018_0837 funcionament ordinari del consultori local, i minorar-la d’un import de mil set-cents trenta-nou euros amb cinc cèntims
(1.739,05 €) a un import de mil set-cents quinze euros amb cinquanta quatre cèntims (1.715,54 €)

413

31/07/2018

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Santa Llogaia d’Àlguema, per les despeses derivades
Subvencions 2018_0988 del funcionament ordinari del consultori local, i minorar-la d’un import de mil set-cents trenta-nou euros amb cinc
cèntims (1.739,05 €) a un import de mil dos-cents setanta-sis euros amb seixanta-tres cèntims (1.276,63 €)

414

31/07/2018

Subvencions 2018_1140

Núm.

Data
aprovació

Unitat

Concedir a l’Ajuntament d’Arbúcies una subvenció exclosa de concurrència pública per les despeses del projecte Pla
Municipal de Salut, per un import de vint mil euros (20.000,00 €)

Expedient Resum

4

Decret de classificació i de requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació de la contractació dels serveis
Contractació 2018_1674 necessaris per al desenvolupament del Pt 09 “programa de suport a la gestió de la salubritat de les sorreres infantils
municipals” del catàleg de serveis de Dipsalut., mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu, per al suport econòmic a les
inversions en equipaments dels centres d’acció social a ajuntaments i entitats sense finalitats lucratives de la
Subvencions 2017_2285
demarcació de Girona i minorar-la d’un import de tres mil euros (3.000,00 €) a un import de dos mil nou-cents norantanou euros amb cinquanta-nou cèntims (2.999,59 €)
Decret d’esmena d’error material a l’acord d’adjudicació del contracte menor del subministrament de marxandatge
Contractació 2018_1694
institucional. 2018/1694. Girogift
Decret de convalidació de la despesa corresponent a la Jornada de Salut Espiritual: “Salut Espiritual. Ciència i
Contractació 2018_1932
consciència”.
Decret de convalidació de la despesa corresponent al redisseny de 2 cartells o actualització de la normativa d’ús de
Contractació 2018_1935
piscines, la creació de noves icones i la preparació dels materials per impressió.

415

31/07/2018

416

07/08/2018

417

07/08/2018

418

07/08/2018

419

07/08/2018

420

07/08/2018

Règim intern 2018_2081 Decret d’aprovació del complement de productivitat per finalització de servei. Girona. OM.

421

07/08/2018

Contractació 2018_2082

422

07/08/2018

Règim intern 2018_2084 Decret d’acumulació de les funcions de tècnica de subvencions. Girona. MSM

423

09/08/2018

424

09/08/2018

425

10/08/2018

Núm.

Data
aprovació

Decret d’adjudicació del contracte menor de serveis de gestió del viatge a Noruega 2018/2082- Viatges El Corte Inglés
S.A.

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques, per al suport
econòmic a les inversions en equipaments dels centres d’acció social de la demarcació de Girona i minorar-la d’un
Subvencions 2017_2220
import de dos mil cent vint-i-tres euros amb quaranta cèntims (2.123,40 €) a mil nou-cents quinze euros amb trenta
cèntims (1.915,30 €)
Decret d’adjudicació del contracte menor del patrocini de Dipsalut a l’acte “Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple”. 2018/1836.
Contractació 2018_1836
Fundació Privada per a la Lluita contra l’Esclerosi Múltiple.
Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic a les inversions en equipaments dels centres d’acció social a
ajuntaments i entitats sense finalitats lucratives de la demarcació de Girona, a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i
Subvencions 2017_2263
minorar-la d’un import de mil nou-cents vint euros (1.920,00 €) a mil cinc-cents vuitanta-dos euros amb vuitanta-un
cèntims (1.582,81 €)
Unitat

Expedient Resum

5

426

10/08/2018

427

10/08/2018

428

10/08/2018

429

10/08/2018

430

10/08/2018

431

10/08/2018

432

10/08/2018

433

10/08/2018

434

16/08/2018

435

16/08/2018

Núm.

Data
aprovació

Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a la convocatòria de subvencions per al
finançament a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes de la demarcació de Girona per a l’any
Subvencions 2018_0090 2018, les subvencions pels conceptes i imports que s’hi detallen i disposar la despesa, per un total de cinc-cents
cinquanta mil euros (550,000,00 €) amb càrrec a l’aplicació 5/3110/46202 Programa econòmic lluita i control plagues,
del pressupost de Dipsalut d’enguany.
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Boadella i les Escaules per al suport econòmic als
ajuntaments per a realitzar actuacions destinades a la promoció de la salut i minorar-la d’un import de set-cents
Subvencions 2018_0760
vuitanta-dos euros amb seixanta-tres cèntims (782,63 €) a set-cents quaranta-cinc euros amb trenta-sis cèntims
(745,36 €).
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Fontcoberta per les despeses derivades del
Subvencions 2018_0878 funcionament ordinari del consultori local, i minorar-la d’un import de vuit-cents seixanta-nou euros amb cinquanta-dos
cèntims (869,52 €) a un import de set-cents setanta-quatre euros amb sis cèntims (774,06 €)
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Navata per les despeses derivades del funcionament
Subvencions 2018_0886 ordinari del consultori local, i minorar-la d’un import de mil set-cents trenta-nou euros amb cinc cèntims (1.739,05 €) a
un import de mil set-cents trenta-nou euros amb quatre cèntims (1.739,04 €)
Concedir a l’Ajuntament de Breda la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques
municipals de protecció de la salut, per reformes estructurals a la instal·lació de l'ACS a l'Escola Bressol Municipal de
Subvencions 2018_1807
Breda per tal de reduir el risc de transmissió de la legionel·la, per un import de disset mil tres-cents quaranta-cinc
euros amb catorze cèntims (17.345,14 €)
Concedir a l’Ajuntament de Serra de Daró la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a les
polítiques municipals de protecció de la salut, per instal·lar un autoanalitzador i controlador de clor lliure a la ZS Serra
Subvencions 2018_1938
de Daró per tal de controlar l'aptitud de l'aigua de consum humà, per un import de tres mil sis-cents seixanta-quatre
euros amb quaranta-nou cèntims (3.664,49 €)
Govern
2018_2077 Decret relatiu a l’aprovació del sistema de tramitació simplificada de pagament menors per contractes de serveis.
Decret relatiu a l’aprovació del sistema de tramitació simplificada de pagament menors per contractes de
Govern
2018_2078
subministraments.
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia per les despeses derivades del
Subvencions 2018_1105 funcionament ordinari del consultori local, i minorar-la d’un import de mil set-cents setze euros amb seixantaset
cèntims (1.716,67 €) a un import de mil sis-cents seixanta-vuit euros amb cinquanta-dos cèntims (1.668,52 €)
Contractació 2018_1930
Unitat

Decret de convalidació de la despesa corresponent al servei de docència del curs de marxa nòrdica per a
dinamitzadors de les xarxes d’itineraris saludables (F212d) Cristina Borràs

Expedient Resum
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436

22/08/2018

437

22/08/2018

438

22/08/2018

439

22/08/2018

440

29/08/2018

Revocar la subvenció concedida a INTEGRA - Associació de Discapacitats Intel·lectuals per al suport econòmic a les
Subvencions 2017_2191 inversions en equipaments dels centres d’acció social de la demarcació de Girona, per un import de tres mil euros
(3.000,00 €)
Decret de desestimació del recurs d’alçada contra la resolució del Tribunal Qualificador per la qual es proposa l’ordre
Règim intern 2018_0287
de prelació de la borsa de treball de tècnics de subvencions de Dipsalut
Règim intern 2018_1464 Decret d’establiment de l’ordre de prelació de la borsa de treball de tècnics informàtics.
Concedir la bestreta sol·licitada per Càritas Diocesana de Girona per al finançament de diversos projectes inclosos
Subvencions 2018_1737 dins el programa Benestar i Comunitat de 2018 (BIC per un import total de cent dos mil cinc-cents vint-itres euros amb
trenta-un cèntims (102.523,31 €),corresponent al 50% de l’import atorgat
Desestimar les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Mont-ras el dia 25 de març de 2018, a la proposta de
revocació de la subvenció per al suport econòmic a les inversions en equipaments dels centres d’acció social, atès que
Subvencions 2017_2171
s’ha comprovat que el compte justificatiu es trobava disponible el dia 19 de
març de 2018 a la seu electrònica de Dipsalut amb el formulari específic.

441

29/08/2018

Subvencions 2018_0737

442

29/08/2018

Subvencions 2018_0912

443

29/08/2018

Subvencions 2018_1059

444

29/08/2018

Subvencions 2018_1109

445

29/08/2018

Subvencions 2018_1720

Núm.

Data
aprovació

Unitat

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament del Port de la Selva per les despeses derivades del
funcionament ordinari del consultori local, i minorar-la d’un import de mil set-cents trenta-nou euros amb cinc cèntims
(1.739,05 €) a un import de mil sis-cents quaranta-cinc euros amb vint-i-dos
cèntims (1.645,22 €).
Acceptar la renúncia a la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí per un import de mil
quaranta-quatre euros amb noranta-sis cèntims (1.044,96 €), per a finançar actuacions de promoció de la salut que
realitzin ajuntaments a la demarcació de Girona.
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu per al suport econòmic als
ajuntaments per a realitzar actuacions destinades a la promoció de la salut i minorar-la d’un import de mil doscents
vuitanta-dos euros amb quaranta-vuit cèntims (1.282,48 €) a un import de mil
dos-cents dotze euros amb trenta-un cèntims (1.212,31 €).
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Pontós per les despeses derivades del funcionament
ordinari del consultori local, i minora-la d’un import de mil set-cents trenta-nou euros (1.739,00 €) a mil vinti-sis euros
amb trenta dos cèntims (1.026,32 €).
Concedir la bestreta sol·licitada per la Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social per al finançament de diversos
projectes inclosos dins el programa Benestar i Comunitat de 2018 (BIC) per un import total de vint-i-vuit mil siscents
setanta-vuit euros amb vint-i-cinc cèntims (28.678,25 €), corresponent al 50% de l’import atorgat.

Expedient Resum

7

446

29/08/2018

447

29/08/2018

Concedir la bestreta sol·licitada per Creu Roja Espanyola per al finançament de diversos projectes inclosos dins el
Subvencions 2018_1724 programa benestar i Comunitat de 2018, per un import total de cent-set mil quatre-cents noranta-quatre euros amb
seixanta-un cèntims (107.494,61 €), corresponent al 50% de l’import atorgat
Concedir la bestreta sol·licitada pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa per al finançament del projecte inclòs dins el
Subvencions 2018_1728 programa Benestar i Comunitat de 2018 per un import de quaranta nou mil dos-cents norantacinc euros amb trenta
cèntims (49.295,30 €), corresponent al 70% de l’import atorgat.
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5. Exp. 2018_2106 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de Girona de
l’aprovació de la plantilla i de la relació de llocs de treball de Dipsalut per al
2019
El Consell Rector de Dipsalut aprova, en la sessió ordinària número 2017/12, que té
lloc el 26 de setembre de 2017, l’acord d’elevació al Ple de la Diputació de Girona de
la plantilla i de la relació de llocs de treball (RLT) de Dipsalut per al 2018.
El Ple de la Diputació aprova aquests dos documents en la sessió de 21 de novembre
de 2017, i posteriorment es publiquen com a definitius al Butlletí Oficial de la Província
de Girona número 17, de 24 de gener de 2018, i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya número 7.549, d’1 de febrer.
És competència del Consell Rector, d’acord amb l’article 10.6) dels Estatuts de
l’Organisme, l’aprovació de la política de personal, la plantilla, la relació de llocs de
treball i el règim retributiu dins dels límits legals, a proposta de la Presidència. No
obstant això, atès que la plantilla i la relació de llocs de treball estan condicionats per
la dotació econòmica que recull el pressupost anual de Dipsalut, el Consell Rector les
eleva al Ple de la Diputació de Girona per a la seva aprovació definitiva juntament amb
el pressupost de cada exercici.
La Gerència proposa a la Presidència de l’Organisme, en data 13 de setembre de
2018, que el Consell Rector aprovi la plantilla i la relació de llocs de treball que es
reprodueixen com a annexos 1, 2 i 3 d’aquest document, incloure la dotació econòmica
prevista en el capítol 1 del pressupost de Dipsalut de l’exercici 2019 i elevar l’aprovació
definitiva del pressupost i de la plantilla al Ple de la Diputació de Girona.
La Gerència proposa, de conformitat amb la memòria de 13 de setembre de 2018, que
figura en l’expedient administratiu, que es consigni un total de 598.962,80 € del capítol
1 per als increments retributius que pugui preveure la Llei de pressupostos de 2019,
així com per a les adequacions retributives que es produeixin durant l’any i les
convocatòries de diversos llocs de treball, alguns d’ells de nova creació, ja siguin
temporals o definitives.
El Servei d’Organització i Recursos Humans corporatius de la Diputació emet, en la
mateixa data, un informe favorable a la proposta que fa la Gerència en la memòria
esmentada anteriorment.
Aquesta proposta segueix les línies marcades pels acords precedents d’aprovació
consecutiva de les plantilles i les relacions de llocs de treball, tot aplicant-hi les
previsions en matèria d’increments retributius que estableix la Llei 6/2018, de 3 de
juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, amb un increment global
anual respecte de les retribucions a 31 de desembre de 2017 d’un 1,75%, a més de la
previsió de dotació addicional a què es refereix la memòria esmentada anteriorment.
Respecte de la plantilla aprovada per a l’exercici 2018, es proposa una modificació en
el nombre d’efectius previstos, que passen de 44 a 47, per la incorporació de 5 places
de caràcter conjuntural (per l’execució de programa), que conformen la plantilla de
personal conjuntural. Cal tenir en compte que s’extingeixen, com estava previst, dues
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places de la plantilla de personal laboral (un lloc de Tècnic/a mitjà/na de gestió
administrativa i un lloc d’Administratiu/iva, reservat per a la integració laboral de
persones amb discapacitat) atès que hi havia dues places en la plantilla de personal
funcionari pendents de ser ocupades per mitjà de processos de funcionarització. Un
cop s’han portat a terme els processos, els empleats han ocupat les seves respectives
places de l’escala d’administració general a la plantilla de personal funcionari, motiu
pel qual s’amortitzen els llocs de treball laborals.
Pel que fa a la relació de llocs de treball, hi ha una variació respecte del nombre de
llocs de treball aprovats per a l’exercici 2018, atès que es creen cinc llocs de treball
PECT (quatre de tècnics mitjans i un d’administratiu) a l’Àrea de Govern, que han de
desenvolupar el projecte de creació d’un Observatori de Salut dins del programa
Campus de Salut, un dels projectes d’estratègia i competitivitat territorial que ha rebut
finançament del Fons de Desenvolupament Regional Europeu (FEDER) de la
Comissió Europea.
A efecte d’import total del capítol 1, les retribucions corresponents al personal
conjuntural PECT no suposen despesa real per a l’Organisme, atès que es tracta d’un
projecte finançat pel FEDER i serà amb aquests fons que Dipsalut farà front als
pagaments corresponents.
La proposta d’acord ha d’incloure la plantilla de Dipsalut per a l’any 2019, instrument
amb una funció quantitativa a efectes pressupostaris, com a annex 1, i la relació de
llocs de treball (RLT), eina organitzativa que descriu les unitats orgàniques amb els
llocs de treball concrets que les conformen, com a annex 2. Finalment, s’adjunta un
annex 3, com en anteriors ocasions, en què s’especifiquen les característiques de les
places i llocs de treball de naturalesa directiva professional.
La plantilla de Dipsalut per al 2019 és de 12 places en règim de funcionari, 30 places
en règim de laboral i 5 places de caire conjuntural: 47 places en total, que coincideix
amb els 47 llocs de treball proposats en la RLT.
Pel que s’ha exposat, i a proposta de la Presidència, en ús de les comptències que li
atribueixen els articles 9 i 10 dels Estatuts de Dipsalut, el Consell Rector aprova, amb
l’abstenció del vocal senyor Lluc Salellas i el vot favorable de la resta d’assistents,
elevar al Ple de la Diputació de Girona l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Aprovar la plantilla de personal funcionari i laboral de l’Organisme Autònom de
Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) per a l’any 2019, que s’adjunta en
l’annex 1, agrupat per escales i categories.
Segon. Aprovar la relació de llocs de treball que s’adjunta com a annex 2, que conté
tots els llocs de treball de Dipsalut, ordenats per unitats orgàniques.
En aquest sentit, seran vàlides a tots els efectes les denominacions de les àrees, les
seccions i els llocs, tal com hi consten, els grups i nivells de destinació i l’import dels
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complements específics que hi són detallats, així com l’import d’altres complements
que hi apareguin.
Tercer. Aprovar, amb efectes de l’1 de gener de 2019, les funcions, dedicació i
retribucions del personal directiu professional relacionat a l’annex 3.
Quart. Ordenar la publicació íntegra de la plantilla al Butlletí Oficial de la Província i al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i trametre’n còpia al Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya i a l’Administració General de l’Estat,
d’acord amb el que disposa l’article 28 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Cinquè. L’eficàcia d’aquest acord resta condicionada a l’aprovació definitiva del
pressupost de Dipsalut per al 2019.
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Annex 1: Plantilla de personal de Dipsalut de 2019
FUNCIONARIS DE CARRERA:
II.
PLACES
DE
L'ESCALA
D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

Observacions
Núm.

Grup

Tècnics

1

A1

1

Gestió

3

A2

1

Administratius

1

C1

1

Auxiliars

1

C2

TOTAL

6

PO

PV

PP

PF

PE

PF

PE

PF

PE

2
1

3

3

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

Núm.

Grup

2

A1

2

1

A1

1

Tècnics superiors de gestió i qualitat

1

A1

1

TOTAL

4

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

PO

PV

PP

4

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

Núm.

Grup

Tècnics de serveis socials

1

A2

1

Tècnics de promoció de la salut

1

A2

1

TOTAL

2

2

12

9

PO

PV

PP

TOTALS PERSONAL FUNCIONARI
TOTAL

3

12

PERSONAL LABORAL:
Observacions
Denominació del lloc de treball

Núm.

Grup

Agents de salut pública municipal

6

A2

6

Administratius

4

C1

4

Auxiliars

6

C2

6

Gerents

1

A1

Subalterns

1

E

1

Tècnics de gestió

1

A2

1

Tècnics informàtics

4

A2

4

Tècnics mitjans

6

A2

6

Tècnics superiors

1

A1

1

PO

PV

PP

PF

PE

PF

PE

1

TOTAL PERSONAL LABORAL
TOTAL

30

1

29

PERSONAL CONJUNTURAL:
Observacions
Denominació del lloc de treball

Núm.

Grup

Administratius FEDER

1

C1

1

Tècnics FEDER

4

A2

4

PO

PV

PP

TOTAL PERSONAL CONJUNTURAL
TOTAL

5

1

33

RESUM FINAL PLANTILLA DE PERSONAL
Núm.

PO

PV

Nombre total personal funcionari

12

9

3

Nombre total personal laboral

30

1

29

Nombre total personal conjuntural

5

TOTAL

47

TOTAL PLANTILLA DE PERSONAL

47

Observacions:
PO: Places ocupades
PV: Places vacants o cobertes de forma interina
PP: Places vacants per promoció interna

PP

PF

PA

PE

5
10

37

PF: Places pendents de funcionarització
PE: Places a extingir
PA: Places a amortitzar per funcionarització
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Annex 2: Relació de llocs de treball (RLT) 2019
Àrea de Govern
Denominació lloc de treball
Gerència
Tècnic/a de difusió
Auxiliar de comunicació
Tècnic/a mitjà/na PECT
Administratiu/iva PECT

Dot.

CD

CE*

Compl.

Grup

FP

R.J.P

A1
C2
A2
C1

LD
C
C
C
C

D
L
L
L
L

Grup

FP

R.J.P

1
1
1
4
1

21
15
22
18

7.259,48
7.851,92
8.567,23
7.851,92

Dot.

CD

CE*

1

28

11.346,79

A1

C

F

Administratiu/iva
3
Administratiu/iva
1
Auxiliar administratiu/iva
1
Auxiliar administratiu/iva
2
Subaltern/a de transport i muntatge
1
Secció de Gestió Administrativa, Contractació i RH

18
18
15
15
10

7.851,92
7.851,92
7.851,92
7.851,92
7.255,89

C1
C1
C2
C2
E

C
C
C
C
C

L
F
F
L
L

Tècnic/a mitjà/na de gestió administrativa

1

22

8.567,23

A2

C

F

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

1

22

8.567,23

A2

C

F

Tècnic/a mitjà/na de fiscalització i
comptabilitat

1

22

8.567,23

A2

C

F

Tècnic/a mitjà/na de subvencions

1

22

8.567,23

A2

C

L

Factor
dedicació**

F.
Localitat
específica

Observacions
Vegeu annex 3

6.683,45 MD
Conjuntural
Conjuntural

Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica
Denominació lloc de treball
Cap de l'Àrea de Gestió Administrativa i
Econòmica

Compl.

Factor
dedicació**

F.
Localitat
específica

Observacions

8.874,49 MD

Reservat 33% discapacitat

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

Dot.

CD

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

1

28

Tècnic/a mitjà/na informàtic/a

4

22

CE*

Compl.

Grup

FP

R.J.P

11.346,79

A1

C

F

8.567,23

A2

C

L

Grup

FP

R.J.P

Factor
dedicació**

F.
Localitat
específica

Observacions

F.
Localitat
específica

Observacions

8.874,49 MD

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

Dot.

CD

1

28

11.346,79

A1

C

F

Tècnic/a mitjà/na de promoció de la salut

1

26

13.296,90

A2

C

F

Tècnic/a mitjà/na de polítiques de salut
Tècnic/a mitjà/na de projecte
Tècnic/a mitjà/na de consultoris locals
Auxiliar administratiu/iva
Secció d'Acció Social
Cap de la secció d'Acció Social
Administratiu/iva

1
3
1
1

26
22
22
15

13.296,90
8.567,23
8.567,23
7.851,92

A2
A2
A2
C2

C
C
C
C

L
L
L
L

1
1

26
18

13.648,60
7.851,92

A2
C1

C
C

F
L

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

CE*

Compl.

Factor
dedicació**
8.874,49 MD

Secció de Promoció de la Salut
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Àrea de Protecció de la Salut
Denominació lloc de treball

Dot.

CD

Cap de l'Àrea de Protecció de la Salut

1

28

Tècnic/a superior de protecció de la salut

1

Tècnic/a de gestió de la XASPM i acció al
territori
Agent de salut pública municipal
Auxiliar administratiu/iva

Compl.

Factor
dedicació**

Grup

FP

R.J.P

11.346,79

A1

C

F

15.364,34 IDE

26

11.621,73

A1

C

F

5.916,32 MD

1

26

13.296,90

A2

C

L

6
2

22
15

8.656,17
7.851,92

A2
C2

C
C

L
L

C

CE*

Concurs

F

Complement de destí

L

CE

Complement específic

LD

Lliure designació

Directiu professional

MD

Major dedicació

IDE

Observacions

Funcionari

CD
D

F.
Localitat
específica

Laboral

Incompatibilitat / Dedicació exclusiva

(*) Els complements específics corresponen a 12 mensualitats i 2 pagues anuals
(**) Els factors de dedicació corresponen a 12 mensualitats anuals
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Annex 3
GERÈNCIA
Funcions:
Les competències previstes a l’article 19 dels Estatuts de l’Organisme Autònom de
Salut Pública i les que la Diputació li encomani en relació a l’assistència i
cooperació als municipis de les comarques de Girona, en matèria de salut pública.
Dedicació:
Exclusiva; haurà d’atendre les necessitats del servei tan àmpliament com sigui
necessari i adaptar la jornada i l’horari a les característiques especials del càrrec.
Retribució íntegra:
72.672,48 € anuals, a més de l’antiguitat que li pugui correspondre.
6. Exp. 2018_2066 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de Girona de
l’aprovació del pressupost de Dipsalut per al 2019
L’article 162 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) estableix que els
pressupostos generals de les entitats locals constitueixen l’expressió xifrada, conjunta i
sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l’entitat i els seus
organismes autònoms, i dels drets que prevegin liquidar durant l’exercici corresponent,
així com de les previsions d’ingressos i despeses de les societats mercantils el capital
social de les quals pertanyi íntegrament a l’entitat local corresponent.
L’article 164 del mateix text normatiu disposa que les entitats locals elaboren i aproven
anualment un pressupost general en el qual s’integren:
a) El pressupost de la mateixa entitat.
b) Els dels organismes autònoms que en depenen.
c) Els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils
el capital social de les quals pertanyi íntegrament a l’entitat local.
La legislació aplicable per a l’aprovació del pressupost ve determinada pels articles
162 a 171 del TRLRHL, així com pels articles 2 a 23 del Reial Decret 500/1990, de 20
d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei reguladora de
les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Per altra banda, l’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), disposa que les administracions
públiques elaboraran un pla pressupostari a mig termini, que abastarà un període
mínim de tres anys i que s’inclourà en el programa d’estabilitat, en el qual s’emmarcarà
l’elaboració dels pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació
pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute
pública i de conformitat amb la regla de la despesa.
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L’article 10 dels estatuts vigents de l’Organisme Autònom de Salut Pública (Dipsalut)
disposa que correspon al Consell Rector proposar l’aprovació dels pressupostos i les
seves modificacions d’acord amb les respectives bases d’execució del pressupost de
la Diputació de Girona.
Per tot això, vistos els annexos i la documentació complementària que conté
l’expedient d’elaboració del pressupost de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la
Diputació de Girona per a l’exercici 2019, a proposta de la Presidència i en ús de les
competències que li atribueixen els articles 9 i 10 dels Estatuts de Dipsalut, el Consell
Rector aprova, amb l’abstenció del vocal senyor Lluc Salellas i el vot favorable de la
resta d’assistents, elevar al Ple de la Diputació de Girona l’adopció del següent
ACORD
Primer. Proposar al Ple de la Diputació de Girona l’aprovació inicial del pressupost de
l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona per a l’exercici 2019,
juntament amb els seus annexos i la documentació complementària que acompanyen
aquesta proposta, d’import equilibrat en els seus estats d’ingressos i despeses en la
quantitat de catorze milions cent set mil quaranta-sis euros (14.107.046,00 €), el qual
es detalla en l’annex d’aquesta proposta i el desglossament del qual per capítols és el
següent:
PRESSUPOST DE DESPESES
Cap.
Descripció
Import
1
Despeses de personal
2.782.162,45
2
Despeses en béns corrents
4.879.087,55
3
Despeses financeres
0,00
4
Transferències corrents
5.645.796,00
5
Fons de contingència
0,00
A.1. Total despeses corrents
13.307.046,00
6
Inversions reals
280.000,00
7
Transferències de capital
520.000,00
A.2. Total despeses de capital
800.000,00
A. Total despeses no financeres
14.107.046,00
8
Actius financers

%
19,72
34,59
0,00
40,02
0,00
94,33
1,98
3,69
5,67
100,00
0,00

9
Passius financers
B) Total despeses financeres
TOTAL DESPESES (A+B)

0,00
0,00
100,00

0,00
14.107.046,00
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PRESSUPOST D’INGRESSOS
Cap.
Descripció
Import
1
Impostos directes
0,00
2
Impostos indirectes
0,00
3
Taxes, preus públics i altres
183.130,00
4
Transferències corrents
13.923.416,00
5
Ingressos patrimonials
500,00
A.1. Total ingressos corrents
14.107.046,00
6
Alienació d’inversions reals
0,00
7
Transferències de capital
0,00
A.2. Total ingressos de capital
0,00
14.107.046,00
A. Total ingressos no financers
8
Actius financers
0,00
9
Passius financers
0,00
B) Total ingressos financers
0,00
TOTAL INGRESSOS (A+B)
14.107.046,00

%
0,00
0,00
1,30
98,70
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00

Segon. Remetre la proposta de pressupost de l’Organisme Autònom de Salut Pública
de la Diputació de Girona per a l’exercici 2019 a la Diputació de Girona per tal que
s’integri al pressupost general de la mateixa, amb la documentació que tot seguit es
detalla:
1. Memòria subscrita pel President
2. Estats d’ingressos i despeses
3. Annexos:
3.1. Plans i programes d’inversió i finançament per a un termini de 4 anys
3.2. Estat de previsió de moviment i situació del deute
4. Documentació complementària:
4.1. Liquidació del pressupost de l’exercici anterior i avanç de la de
l’exercici corrent.
4.2. Annex de personal
4.3. Annex d’inversions
4.4. Annex de beneficis fiscals
4.5. Annex de convenis subscrits amb la comunitat autònoma en matèria
social
4.6. Informe econòmic-financer
4.7. Informació sobre passius contingents
4.8. Pla pressupostari a mig termini per al període 2020-2022
5. Informe de la Intervenció de control permanent.
7. Donar compte de l’informe de control financer dels exercicis 2016 i 2017
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La Gerència i el cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica donen compte
dels principals aspectes revisats en l’informe de control financer dels exercicis 2016 i
2017, en especial en matèria de recursos humans, contractació i subvencions, i de les
millores que s’hi proposen, i posa aquesta documentació a disposició dels membres
del Consell Rector que vulguin consultar-la.
8. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
No n’hi ha cap.
9. Precs i preguntes
No hi ha més assumptes per tractar.

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

El secretari
Jordi Batllori i Nouvilas
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