Secretaria
Exp. 2019/201/A011201

Acta de la reunió ordinària del Consell Rector de Dipsalut del 22 de gener de
2019
Núm. sessió:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

2019/01
Ordinària
22 de gener de 2019
De les 9:15 a les 9:30 hores
Saló de Comissions de la Diputació de Girona

Hi assisteixen:
•

President p.d.:
Josep M. Corominas i Barnadas

•

Vocals:
Consol Cantenys Arbolí
Albert Gómez i Casas
Pere Maluquer i Ferrer
Albert Piñeira i Brosel
Carles Salgas i Padrosa

•

Gerent:
Sílvia Oliveras i Casadellà

•

Secretari:
Jordi Batllori i Nouvilas

•

Interventora:
Núria Josa i Arbonés

•

Tresorera:
Esther Franch i Saguer

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 vicepresidents, senyor Josep Fermí Santamaria i
Molero i senyor Lluís Sais i Puigdemont, i els vocals senyora Gisela Saladich i Parés,
senyor Josep Companys i Güell i senyor Lluc Salellas i Vilar.

Ordre del dia
1.

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2018/12,
del dia 4 de desembre de 2018, ordinària

2.

Informació de la Presidència

3.

Informació de la Gerència

4.

Donar compte dels Decrets signats per la Presidència

5.

2019/145/G090500 – Proposta d’aplicació de l’increment de retribucions del
personal al servei de Dipsalut corresponents a 2019 previst al Reial decretllei 24/2018

6.

2018/2249/D050601 – Proposta d’adjudicació del contracte de servei de
suport als centres educatius participants en el programa "Sigues tu"

7.

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria

8.

Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2018/12, del dia
4 de desembre de 2018, ordinària
S’aprova, per unanimitat, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2019/12,
ordinària, del dia 4 de desembre de 2018, que ha estat lliurat prèviament als
assistents.
2. Informació de la Presidència
El president explica que s’està treballant en la memòria de final de mandat, amb la
intenció de presentar-la al Consell Rector, en la sessió ordinària prevista per al mes
de març, juntament amb un estat de la situació de les proves pilot dels Plans
Municipals de Salut i amb les principals conclusions del procés de reflexió estratègica.
En aquest sentit, el president fa saber als assistents que s’està plantejant un acte
públic a finals de març per compartir tota aquesta informació de resum de final del
mandat dels darrers quatre anys de Dipsalut, amb un acte per celebrar els 10 anys de
l’Organisme.
El president també explica als assistents que, en paral·lel, s’està treballant per a
posar en marxa, durant aquest primer trimestre de l’any, l’Observatori social i de salut.
Pel que fa a l’agenda institucional, el president explica que s’han rebut les visites de la
catedràtica Raquel Amaya, experta en parentalitat positiva, per parlar sobre el
programa Sigues tu en la seva part destinada a les famílies, i del doctor Ben
Lindstrom, un dels impulsors de la teoria salutogènica a nivell internacional.
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Finalment, el president també fa saber als membres del Consell que Dipsalut està
convidat des de la Generalitat a fer una ponència en una jornada del PINSAP al
febrer, i que també han acceptat diferents presentacions de personal tècnic de
l’Organisme en diversos congressos de legionel·losi que es celebraran en els propers
mesos.
A més, el president explica que han estat acceptades les presentacions proposades
per al congrés internacional anual de promoció de la salut, que enguany té lloc a
Nova Zelanda. El president proposa que sigui el senyor Pau Batlle i Amat,
responsable del Servei de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a les Persones, el
ponent designat per Dipsalut.
Els membres del Consell accepten la proposta i fan constar el seu recolzament a la
participació de l’Organisme en aquest congrés.
3. Informació de la Gerència
La gerent comparteix amb el Consell el calendari previst relatiu als diferents
processos vinculats al desplegament de la nova Relació de llocs de treball, pel que fa
a oposicions, provisions..., tot deixant clar que, com és evident, serà un any marcat a
nivell organitzatiu per aquesta circumstància.
La gerent explica també que s’està treballant, amb molta col.laboració per part de la
Intervenció de Fons de la Corporació, en la liquidació del pressupost 2018, malgrat la
dificultat que té Dipsalut en aquests moments pel fet de tenir cobert el lloc de tècnic/a
de pressupostos i comptabilitat.
Finalment, la gerent fa saber als assistents la situació generada per l’adquisició en
modalitat renting dels nous vehicles híbrids de Dipsalut –que substitueixen els que
tenia l’Organisme–, l’entrega dels quals no compleix els terminis acordats, i avança
que, amb tota probabilitat, es farà arribar una queixa formal a l’ACM, mediadora en
aquesta contractació.
4. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència
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Núm.

Data
aprovació

Unitat

Expedient

556

14/11/2018

Subvencions

2018_1095

557

14/11/2018

Règim intern

2018_1290

558

14/11/2018

Subvencions

2018_1291

559
560

14/11/2018
14/11/2018

Règim intern
Règim intern

2018_1531
2018_1545

561

14/11/2018

Règim intern

2018_1577

562

14/11/2018

Subvencions

2018_1664

563

14/11/2018

Contractació

2018_1934

564

14/11/2018

Contractació

2018_2077

565

14/11/2018

Contractació

2018_2173

566

14/11/2018

Contractació

2018_2189

567

14/11/2018

Contractació

2018_2194

568

14/11/2018

Contractació

2018_2198

569

14/11/2018

Contractació

2018_2210

556

16/11/2018

Subvencions

2018_1008

557

16/11/2018

Subvencions

2018_1707

Resum
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Corçà per a realitzar actuacions destinades a
la promoció de la salut i a minorar-ne l’import 2.455,63 € a 1.929,17 €
Decret d’aprovació de gratificacions extraordinàries corresponents al mes de setembre de 2018. Girona.
MCGl.
Modificar l’import de la subvenció per a actuacions de lluita i control integrat de plagues urbanes de la
demarcació de Girona a l’Ajuntament de Lloret de Mar, i minorar-la de 10.837,69 € a 8.677,58 €
Decret d’aprovació de gratificacions extraordinàries corresponents al tercer trimestre de 2018. Girona. ECC.
Decret d’aprovació de gratificacions extraordinàries corresponents al tercer trimestre de 2018. Girona. MPA.
Decret d’aprovació de gratificacions extraordinàries corresponents als mesos de juliol i agost de 2018.
Girona. MVG.
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Cornellà del Terri per al manteniment de
Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’itineraris Saludables i minorar-la de 1.300,00 € a 975,11 €
Decret d’adjudicació del contracte menor de docència del Catàleg de formació del 2n semestre de 2018 de
gestió i control de la salubritat de les instal·lacions d'alt i baix risc per a la transmissió de la legionel·losi
Decret relatiu a la modificació de l’aprovació del sistema de tramitació simplificada de pagament menors per
contractes de serveis
Contractar Júlia Mateo Gambarte per a realitzar la formació “Com parlar als infants”, d’octubre de 2018 a
juny 2019 per un import màxim de 9.000,00 €
Adjudicar al Grup de Recerca Salut i Atenció Sanitària Laboratori d’Aprenentatge i Simulació Clínica (LASC)
el servei de cursos de formació en Suport Vital Bàsic i Desfibril·lació Externa Automàtica DEA, per un import
de 5.947,50 €, exempt d’IVA
Contractar Pere Hosta Zazo per a realitzar el recurs educatiu addicional del programa “Sigues tu” de
novembre de 2018 a juny 2019 per un import màxim d’11.130,00 €, IVA no inclòs, més un import de
2.337,30 €, en concepte d’IVA, que totalitzen 13.467,30 €
Contractar l’empresa Músics de Girona per a realitzar el recurs educatiu addicional del programa “Sigues tu”
de novembre de 2018 a juny 2019 per un import màxim de 3.888,00 €, IVA no inclòs
Contractar l’empresa Gràfiques Montseny SL, per a realitzar el servei d’impressió del Catàleg de Serveis
2019 per un import de 2.175,00, IVA no inclòs
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Bàscara per al suport econòmic a actuacions
destinades a la promoció de la salut i minorar-la de 2.730,93 € a 830,16 €
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Ajuntament de Gombrèn per al suport
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558

16/11/2018

Subvencions

2018_2138

559

19/11/2018

GAiE

2018_0169

560

19/11/2018

Intervenció

2018_0825

561

19/11/2018

Subvencions

2018_0986

562

19/11/2018

Subvencions

2018_1268

563

19/11/2018

Subvencions

2018_1754

564

19/11/2018

Subvencions

2018_2073

565

19/11/2018

Subvencions

2018_2080

566

19/11/2018

Subvencions

2018_2136

567

19/11/2018

Subvencions

2018_2164

568
569
570

19/11/2018
21/11/2018
21/11/2018

GAiE
GAiE
GAiE

2018_2246
2017_1491
2018_0169

571

21/11/2018

Subvencions

2018_0823

572

21/11/2018

Subvencions

2018_0868

econòmic del manteniment de Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’itineraris Saludables de la demarcació de
Girona i minorar-la de 600,00 € a 599,99 €
Concedir a la Creu Roja Española una subvenció exclosa de concurrència pública per al finançament de la
compra d’un vehicle de transport adaptat, de conformitat amb l’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17
novembre, general de subvencions, per un import de 20.000,00 €
Decret de sol·licitud d’alta i de baixa de certificats digital. Barcelona. Consorci Administració Oberta de
Catalunya (AOC).
Decret aprovació modificació de crèdit de transferència de crèdit. 2TC3/2018.
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Bellcaire d’Empordà per a realitzar
actuacions destinades a la promoció de la salut i minorar-ne l’import de 2.805,27 € a 1.994,29 €
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Associació de Diabètics de Catalunya per a la realització
d’intervencions terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida a la demarcació de Girona i minorar-lo
de 1.997,99 € a 1.972,18 €
Decret d’aprovació de l’Addenda al conveni de col·laboració entre Dipsalut i l’Ajuntament de Girona per a
l’execució del Pla Anual d’Actuacions per a l’any 2018
Aprovar la línia de suport econòmic directe als ajuntaments de la comarca de la Garrotxa a excepció de
l’ajuntament d’Olot, atès que es treballa mitjançant el Pla Anual d’Actuació, que sol·licitin que l’execució
material de les actuacions relatives als programes del Catàleg de Serveis 2018 sigui realitzada pel Consorci
de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats que d’ell en depenguin.
Concedir a la Fundació Autisme Mas Casadevall Fundació Privada, una subvenció exclosa de concurrència
pública per al projecte Baixa Tensió, de conformitat amb l’article 22.2.a de la Llei 38/2003, de 17 novembre,
general de subvencions, per un import de 20.000,00 €
Concedir a l’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia la subvenció per instal·lar un sistema de telecontrol i
autoanalitzador a la ZS Palau de Santa Eulàlia per tal de controlar la qualitat de l'aigua de consum humà,
per un import de 17.685,38 €
Concedir a l’Ajuntament de Bolvir la subvenció per reformes estructurals al Poliesportiu municipal de Bolvir
per tal de reduir el risc de transmissió de la legionel·la, per un import de 6.292,10 €
Decret de reconeixement al senyor ANS del dret de reducció del 50% de la jornada laboral
Decret de provisió del lloc de treball de tècnic/a mitjà/na de promoció de la salut de Dipsalut. Girona. PRA
Decret de sol·licitud al Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) de renovació de certificats digitals
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Fortià per a realitzar actuacions destinades a
la promoció de la salut i minorar-lo de 731,81 € a 691,15 €
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Salt per a realitzar actuacions destinades a la
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573

21/11/2018

Subvencions

2018_0892

574

21/11/2018

Subvencions

2018_0940

575

21/11/2018

Subvencions

2018_1064

576

21/11/2018

Subvencions

2018_1069

577

21/11/2018

Subvencions

2018_1115

578

21/11/2018

Subvencions

2018_1211

579

21/11/2018

Subvencions

2018_1329

580

21/11/2018

Subvencions

2018_1439

581

21/11/2018

GAiE

2018_1572

582

21/11/2018

Subvencions

2018_1658

583

21/11/2018

Subvencions

2018_1845

584

23/11/2018

GAiE

2018_0265

585

23/11/2018

Règim intern

2018_1244

586

23/11/2018

GAiE

2018_1531

promoció de la salut i minorar-la de 8.128,81 € a 7.796,07 €
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Vilanant per a realitzar actuacions destinades
a la promoció de la salut i minorar-lo de 575,96 € a 542,08 €
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Vilafant per a realitzar actuacions destinades
a la promoció de la salut i minorar-lo de 455,35 € a 422,30 €
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Porqueres per a realitzar actuacions
destinades a la promoció de la salut i minorar-lo de 2.563,44 € a 2.502,74 €
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de La Pera per a realitzar actuacions destinades
a la promoció de la salut i minorar-lo de 376,45 € a 360,39 €
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Foixà per a realitzar actuacions destinades a
la promoció de la salut i minorar-lo de 461,19 € a 358,70 €
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de l’Escala per al finançament de la seguretat,
vigilància, salvament i socorrisme a les platges i minorar-ne l’import de 39.382,04 € a 35.415,43 €
Aprovar el text de l’Addenda del Conveni-marc de col·laboració entre el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, la Fundació Bancària “la Caixa”, la Fundació Privada Banc
d’Aliments de les comarques de Girona, Dipsalut i Càritas Diocesana per la implantació dels Centres de
Distribució d’Aliments (CDA) i concedir a Càritas Diocesana de Girona una subvenció exclosa de
concurrència amb caràcter nominatiu, d’acord amb el punt 4t del Conveni marc, per al finançament del
projecte de Centre de Distribució d’Aliments (CDA), per un import de 200.000,00 €, per a l’anualitat 2018.
Modificar l’import de la subvenció concedida a Fundació Privada per a disminuïts psíquics de la comarca del
Pla de l’Estany per a la realització d’intervencions terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida a la
demarcació de Girona i minorar-lo de 1.762,23 € a 1.692,72 €
Decret de provisió del lloc de treball de cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut.
Girona. ÁCD.
Modificar l’import de la subvenció concedida a Escenaris Especials, Associació sense afany de lucre per a la
realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits saludables a la demarcació de Girona i minorar-ne
l’import de 3.406,68 € a 2.511,44 €
Concedir a l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls la subvenció per realitzar els controls analítics de 2 fonts
naturals de concurrència elevada per controlar l’aptitud de l'aigua, per un import de 52,06 €
Decret d’aprovació de l’import de l’ajuda social de salut a la senyora ERMC
Decret d’aprovació de gratificacions per serveis extraordinaris del senyor XS durant el mes de novembre de
2018
Decret d’aprovació de gratificacions per serveis extraordinaris de la senyora CEC durant el mes d’abril de
2018
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587

23/11/2018

Contractació

588

23/11/2018

Contractació

589

23/11/2018

Contractació

590

26/11/2018

Contractació

591

26/11/2018

Subvencions

592

26/11/2018

Subvencions

593

26/11/2018

Subvencions

594

26/11/2018

Contractació

595

26/11/2018

Contractació

596

26/11/2018

Contractació

597

28/11/2018

Subvencions

598

28/11/2018

Subvencions

599

28/11/2018

Subvencions

600

28/11/2018

Subvencions

601

28/11/2018

Subvencions

602

28/11/2018

Intervenció

Decret d’adjudicació del contracte menor del servei de bossa d’hores per a l’execució de cursos de formació
2018_2200 en Suport Vital Bàsic i Desfibril·lació Externa Automàtica DEA. Fundació Universitat de Girona: Innovació i
Formació.
Decret de convalidació de la despesa corresponent a l’assegurança del local de Dipsalut núm. 47947759
2018_2225
ALLRISK. 2018/2225. Ferrer Ojeda Correduria de seguros, SL.
Decret d'adjudicació del contracte menor de subministrament de 7 ordinadors i 7 llicències MS Office per
2018_2260
l'Observatori de Salut. Estanys Blaus
Decret de modificació del contracte del servei per a la implantació i parametrització de diferents
2017_2456
procediments administratius en el gestor d’expedients Firmadoc.
Modificar l’ import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Juià per a realitzar actuacions destinades a
2018_0750
la promoció de la salut i minorar-lo de 1.231,54 € a 739,75 €
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Associació Gironina de Prevenció i ajuda a les enfermetats
2018_1330 del cor (GICOR) per a la realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits saludables a la demarcació
de Girona i minorar-lo de 1.703,34 € a 1.382,05 €
Modificar l’import de la subvenció concedida al Col·legi de Veterinaris de Girona per a realitzar actuacions
2018_1823
destinades a la promoció de la salut i minorar-lo d’11.072,32 € a 10.564,06 €
Decret d'adjudicació del contracte menor del servei d'una activitat divulgativa de ressuscitació. Grup de
2018_2214
recerca i Salut i atenció Sanitaria.
Decret d’adjudicació del contracte menor del servei d’assessorament en socorrisme aquàtic per dur a terme
2018_2220
les diferents accions que formen part del projecte d’avaluació qualitativa de la llauna rescat
Decret d'adjudicació del contracte menor del servei de vigilància d'hores addicionals d'octubre a desembre
2018_2240
2018. UNILOEM
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Flaçà per a realitzar actuacions destinades a
2018_0798
la promoció de la salut i minorar-lo de 1.168,86 € a 788,83 €
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós per a realitzar
2018_0801
actuacions destinades a la promoció de la salut i minorar-la de 1.061,22 € a 894,44 €
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament Palafrugell per a realitzar actuacions destinades
2018_0860
a la promoció de la salut i minorar-lo de 7.528,91 € a 6.996,65 €
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Viladasens per a realitzar actuacions
2018_0876
destinades a la promoció de la salut i minorar-lo de 923,83 € a 639,57 €
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Regencós per a realitzar actuacions
2018_0905
destinades a la promoció de la salut i minorar-lo de 732,95 € a 659,45 €
2018_0943 Decret aprovació modificació de crèdit d’incorporació de romanents. 2IR8 2018. 7a incorporació.
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603

28/11/2018

Subvencions

2018_0993

604

28/11/2018

Subvencions

2018_0997

605

28/11/2018

Subvencions

2018_1006

606

28/11/2018

Subvencions

2018_1009

607

28/11/2018

Subvencions

2018_1030

608

28/11/2018

Subvencions

2018_1031

609

28/11/2018

Subvencions

2018_1093

610

28/11/2018

Subvencions

2018_1104

611

28/11/2018

Subvencions

2018_1305

612

28/11/2018

Subvencions

2018_1325

613

28/11/2018

Subvencions

2018_1342

614

28/11/2018

Subvencions

2018_1362

615

28/11/2018

Subvencions

2018_1367

616

28/11/2018

Subvencions

2018_1416

617

28/11/2018

Subvencions

2018_1428

618

28/11/2018

Subvencions

2018_1480

619

28/11/2018

Subvencions

2018_1523

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Pals per a realitzar actuacions destinades a
la promoció de la salut i minorar-lo 3.647,89 € a 2.069,59 €
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Saus-Camallera i Llampaies per a realitzar
actuacions destinades a la promoció de la salut i minorar-lo de 1.016,40 € a 639,55 €
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament d’Hostalric per a realitzar actuacions destinades
a la promoció de la salut i a minorar-lo de 685,19 € a 541,36 €
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Blanes per a realitzar actuacions destinades
a la promoció de la salut i minorar-lo de 1.291,21 € a 1.143,64 €
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Navata per a realitzar actuacions destinades
a la promoció de la salut i minorar-lo de 1.287,51 € a 1.088,84 €
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament d’Ullastret per a realitzar actuacions destinades
a la promoció de la salut i minorar-lo de 548,86 € a 461,26 €
Modificar l’ import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Garriguella per a realitzar actuacions
destinades a la promoció de la salut i minorar-lo de 894,43 € a 673,69 €
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia per a realitzar
actuacions destinades a la promoció de la salut i minorar-lo de 542,08 € a 271,04 €
Modificar l’import de la subvenció per a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes a
l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries, i minorar-lo de 2.213,75 € a 767,33 €
Modificar l’import de la subvenció per a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes a
l’Ajuntament d’Albons, i minorar-lo de 1.000,00 € a 751,98 €
Modificar l’import de la subvenció per a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes de la
demarcació de Girona a l’Ajuntament de l’Armentera, i minorar-lo de 4.048,41 € a 3.012,45 €
Modificar l’import de la subvenció per a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes de la
demarcació de Girona a l’Ajuntament del Far d’Empordà, i minorar-la de 917,01 € a 492,80 €
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Associació Grup Amics Senderistes Gas Mountain per a la
realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits saludables i minorar-lo de 2.163,38 € a 1.920,13 €
Modificar l’import de la subvenció per a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes a
l’Ajuntament de Porqueres, i minorar-lo 5.642,51 € a 5.543,98 €
Modificar l’import de la subvenció per a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes a
l’Ajuntament de Viladrau, i minorar-lo de 1.046,12 € a 973,19 €
Modificar l’import de la subvenció per a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes a
l’Ajuntament de Boadella i les Escaules, i minorar-lo de 1.035,38 € a 880,72 €
Modificar l’import de la subvenció per a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes a
l’Ajuntament de Bàscara, i minorar-lo de 4.667,10 € a 4.023,34 €
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620

28/11/2018

Subvencions

2018_1563

621

28/11/2018

Subvencions

2018_1573

622

28/11/2018

Subvencions

2018_1580

623

28/11/2018

Subvencions

2018_1588

624

28/11/2018

Subvencions

2018_1618

625

28/11/2018

Subvencions

2018_1628

626

28/11/2018

Subvencions

2018_1632

627

28/11/2018

Subvencions

2018_1744

628

28/11/2018

Subvencions

2018_1787

629

28/11/2018

Subvencions

2018_1792

630

28/11/2018

Subvencions

2018_1820

631

28/11/2018

Subvencions

2018_1821

632

28/11/2018

Subvencions

2018_1824

633

28/11/2018

Subvencions

2018_1827

634

28/11/2018

Subvencions

2018_1834

635

28/11/2018

Subvencions

2018_1837

636

28/11/2018

Subvencions

2018_1850

Modificar l’import de la subvenció per a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes a
l’Ajuntament de Massanes, i minorar-lo de 827,64 € a 551,75 €
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les
platges a l’Ajuntament de Roses, i minorar-lo de 71.635,63 € a 67.703,12 €
Modificar l’import de la subvenció per a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes a
l’Ajuntament de Breda, i minorar-lo de 2.076,90 € a 1.945,74 €
Modificar l’import de la subvenció per a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes a
l’Ajuntament de Ribes de Freser, i minorar-lo de 2.916,47 € a 2.206,66 €
Modificar l’import de la subvenció per a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes a
l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, i minorar-lo de 5.207,29 € a 3.698,50 €
Modificar l’import de la subvenció per a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes a
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, i minorar-lo de 10.862,60 € a 4.816,53 €
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Vilablareix per al manteniment de Parcs
Urbans de Salut i Xarxes d’itineraris Saludables i minorar-lo de 954,15 € a 856,68 €
Modificar l’import de la subvenció per a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes a
l’Ajuntament de Caldes de Malavella, i minorar-lo d’11.716,41 € a 7.425,03 €
Modificar l’import de la subvenció per a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes a
l’Ajuntament de Sant Aniol de Finestres, i minorar-lo de 1.827,71 € a 1.223,85 €
Modificar l’import de la subvenció per a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes a
l’Ajuntament de Sant Martí Vell, i minorar-lo de 3.354,08 € a 3.282,61 €
Modificar l’import de la subvenció concedida al Col·legi d’Infermeres i Infermers de Girona per a realitzar
actuacions destinades a la promoció de la salut i minorar-lo de 8.778,06 € a 6.501,82 €
Modificar l’import de la subvenció per a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes a
l’Ajuntament de Ripoll, i minorar-la de 6.896,71 € a 5.260,47 €
Modificar l’import de la subvenció per a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes a
l’Ajuntament de Rupià, i minorar-lo de 2.482,82 € a 2.372,26 €
Modificar l’import de la subvenció per a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes a
l’Ajuntament d’Anglès, i minorar-lo de 5.119,83 € a 3.867,90 €
Modificar l’import de la subvenció concedida al Col·legi Oficial de Metges de Girona per a realitzar
actuacions destinades a la promoció de la salut i minorar-lo de 14.962,59 € a 14.924,93 €
Modificar l’import de la subvenció concedida al Col·legi Oficial de Psicologia de Girona per a realitzar
actuacions destinades a la promoció de la salut i minorar-lo de 12.119,70 € a 9.922,83 €
Modificar l’import de la subvenció per a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes a
l’Ajuntament de Campdevànol, i minorar-lo 5.118,53 € a 4.242,98 €
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637

28/11/2018

Subvencions

2018_1855

638

28/11/2018

Subvencions

2018_1871

639

28/11/2018

Subvencions

2018_1877

640

28/11/2018

Subvencions

2018_1879

641

28/11/2018

Subvencions

2018_1887

642

28/11/2018

Subvencions

2018_1897

643

28/11/2018

Subvencions

2018_1903

644

28/11/2018

Subvencions

2018_2051

645

29/11/2018

Subvencions

2018_0081

646

29/11/2018

GAiE

2018_0169

647

29/11/2018

GAiE

2018_0265

648

29/11/2018

Subvencions

2018_2135

Modificar l’import de la subvenció per a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes a
l’Ajuntament de Les Preses, i minorar-lo de 1.835,68 € a 1.425,95 €
Modificar l’import de la subvenció per a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes a
l’Ajuntament de Maià de Montcal, i minorar-la de 742,02 € a 164,10 €
Modificar l’import de la subvenció per a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes a
l’Ajuntament de Begur, i minorar-lo de 4.891,10 € a 3.639,67 €
Modificar l’import de la subvenció per a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes a
l’Ajuntament de Juià, i minorar-lo de 2.970,51 € a 1.326,00 €
Modificar l’import de la subvenció per a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes a
l’Ajuntament de Camós, i minorar-lo de 1.336,33 € a 898,52 €
Modificar l’import de la subvenció per a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes a
l’Ajuntament d’Amer, i minorar-lo de 4.881,22 € a 3.530,66 €
Modificar l’import de la subvenció per a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes a
l’Ajuntament de Mieres, i minorar-lo de 991,75 € a 583,37 €
Modificar l’import de la subvenció concedida a el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, per al suport
econòmic als ajuntaments, consells comarcals, consorcis d’acció/benestar social i entitats sense ànim de
lucre per al suport econòmic a les inversions en equipaments dels centres d’acció social de la demarcació
de Girona i minorar-lo de 6.349,93 € a 5.064,42 €
Decret sobre la redistribució definitiva de crèdits de la convocatòria de subvencions de suport económic a
ajuntaments pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la
salut per a l’any 2018. (SAT)
Decret de sol·licitud al Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) de renovació de certificats digitals
Decret d’aprovació dels imports corresponents a les ajudes socials per a estudis dels empleats –
convocatòria d’octubre de 2018
Concedir a l’Ajuntament de Riells i Viabrea la subvenció per reformes estructurals de la instal·lació ACFS del
pavelló poliesportiu per reduir el risc de transmissió de la legionel·la, per un import de 8.334,20 €
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649

29/11/2018

Contractació

2018_2172

650

29/11/2018

Contractació

2018_2199

651

29/11/2018

Contractació

2018_2213

652

29/11/2018

GAiE

2018_2236

653

03/12/2018

GAiE

2018_0082

654

03/12/2018

GAiE

2018_0265

655

03/12/2018

Subvencions

2018_0910

656

03/12/2018

Subvencions

2018_0970

657

03/12/2018

Subvencions

2018_1028

658

03/12/2018

Subvencions

2018_1543

659

03/12/2018

Subvencions

2018_2037

660

03/12/2018

Contractació

2018_2207

Adjudicar a Núria Puigdevall Salvans el contracte menor per a realitzar 5 grups de formació per a famílies
del programa “Sigues tu en família” pel curs 2018-19 de novembre de 2018 a juliol de 2019 i un import
màxim de 6.200,00 €, IVA no inclòs, més un import màxim de 609,00 € en concepte d’IVA, que totalitzen
6.809,00 €.
Adjudicar a Estefania Pérez el contracte menor per a realitzar 5 grups de formació per a famílies del
programa “Sigues tu en família” pel curs 2018-19 de novembre de 2018 a juliol de 2019 i un import màxim
de 6.200,00 €, IVA no inclòs, més un import de 609,00 € en concepte d’IVA, que totalitzen 6.809,00 €.
Adjudicar a Maria Dolors Riera Compte el contracte menor per a realitzar 2 grups de formació per a famílies
del programa “Sigues tu en família” pel curs 2018-19 de novembre de 2018 a juliol de 2019 i un import
màxim de 2.500,00 €, IVA no inclòs, més un import de 241,50 € en concepte d’IVA, que totalitzen 2.741,50 €
Adjudicar a AREAQ el contracte menor del servei d’avaluació del programa “Sigues tu”, des de novembre
del 2018 fins a novembre de 2019, per un preu unitari de 30 €/hora i un import màxim de 14.910,00 €, IVA
no inclòs, més un import de 3.131,10 € en concepte d’IVA, que totalitzen 18.041,10 €
Adjudicar a Glam Comunicació SL la realització del servei d’elaboració de la memòria d’activitat de Dipsalut
2015-2018 per un import de 3.945,00 €, IVA no inclòs, més un import de 403,20 € en concepte d’IVA per a
les tasques de coordinació, redacció, disseny i maquetació i un total de 425,25 € en concepte d’IVA pel
servei d’impressió, que fan un total de 4.773,45 €
Decret d’establiment dels imports del complement de productivitat de 2018 del personal funcionari i laboral
Decret d’aprovació de gratificacions extraordinàries al senyor ÀMM corresponents al mes de novembre de
2018
Decret d’aprovació de l’import de l’ajuda social de salut al senyor DÁC
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro per a realitzar projectes
que lluiten contra la pobresa i exclusió i minorar-lo de 8.161,52 € a 5.991,88 €
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà per a realitzar projectes
que lluiten contra la pobresa i exclusió social i minorar-lo de 5.154,00 € a 4.719,00 €
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Bescanó per a realitzar projectes que lluiten
contra la pobresa i exclusió social i minorar-lo de 8.000,00 € a 3.181,75 €
Modificar l’import de la subvenció per a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes a
l’Ajuntament de Garriguella, i minorar-lo de 2.587,91 € a 1.940,93 €
Modificar l’import de la subvenció concedida a el Consell Comarcal de la Cerdanya per a inversions en
equipaments dels centres d’acció social i minorar-lo de 15.000,00 € a 13.273,67 €
Adjudicar a MEANS Evaluación, el contracte menor per a l’obtenció i anàlisi estadístic que proporcioni
mesures d’associació dels processos generadors de SOC entre l’alumnat del programa “Sigues tu”, de
novembre de 2018 fins a novembre de 2019, amb un preu de 30 €/hora i un import màxim de 14.790,00 €,
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661

03/12/2018

Contractació

2018_2267

662

05/12/2018

GAiE

2014_1956

663

05/12/2018

Subvencions

2017_1663

664

05/12/2018

GAiE

2018_0265

665

05/12/2018

Subvencions

2018_0746

666

05/12/2018

Subvencions

2018_0913

667

05/12/2018

Subvencions

2018_0965

668

05/12/2018

Subvencions

2018_0984

669

05/12/2018

Subvencions

2018_1025

670

05/12/2018

Subvencions

2018_1036

671

05/12/2018

Subvencions

2018_1080

672

05/12/2018

Subvencions

2018_1116

673

05/12/2018

Subvencions

2018_1196

674

05/12/2018

Subvencions

2018_1411

675

05/12/2018

Subvencions

2018_1636

676

05/12/2018

Subvencions

2018_1675

IVA no inclòs, més un import de 3.105,90 €, en concepte d’IVA, que totalitzen 17.895,90 €
Adjudicar a Carmen Cubero Ruiz el contracte menor de Servei de càtering per a les sessions de reflexió
estratègica per un import de 686,04 €, IVA no inclòs, més un import de 68,61 €, en concepte d’IVA, que
totalitzen 754,65 €
Decret relatiu a l’aprovació de la revisió de preus del contracte privat d’arrendament de 10 places
d’aparcament al PCiT de la Udg
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà per al manteniment de
Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’itineraris Saludables i minorar-lo de 1.598,38 € a 1.399,64 €
Decret d’aprovació de l’import de l’ajuda social de salut a la senyora Marta Gimeno Mené
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament d’Espinelves per a realitzar projectes que lluiten
contra la pobresa i exclusió social i minorar-lo de 5.000,00 € a 3.079,38 €
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí per a realitzar
projectes que lluiten contra la pobresa i exclusió social i minorar-lo de 1.500,00 € a 1.475,04 €
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament d’Arbúcies per a realitzar projectes que lluiten
contra la pobresa i exclusió social i minorar-lo de 9.283,72 € a 8.947,50 €
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Garrigàs per a realitzar actuacions
destinades a la promoció de la salut i minorar-lo de 609,84 € a 528,53 €
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor per a realitzar
projectes que lluiten contra la pobresa i exclusió social i minorar-lo de 1.526,74 € a 1.478,36 €
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Tossa de Mar per a realitzar actuacions
destinades a la promoció de la salut i minorar-lo de 1.143,43 € a 1.106,75 €
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Verges per a realitzar projectes que lluiten
contra la pobresa i exclusió social i minorar-lo de 4.680,00 € a 4.060,33 €
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Mont-ras per a realitzar projectes que lluiten
contra la pobresa i exclusió social i minorar-lo de 7.039,31 € a 6.777,82 €
Modificar l’import de la subvenció concedida a la Fundació Elna per la diversitat funcional per a la realització
d’intervencions terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida i minorar-lo de 2.797,19 € a 2.643,20 €
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Associació per la salut familiar i comunitària Ventijol per a la
realització d’intervencions terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida i minorar-lo de 2.397,59 € a
2.336,53 €
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Riudellots de la Selva per al manteniment de
Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’itineraris Saludables i minorar-lo de 806,78 € a 447,70 €
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament d’Hostalric per al manteniment de Parcs Urbans
de Salut i Xarxes d’itineraris Saludables i minorar-lo de 2.200,00 € a 1.866,50 €
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677

05/12/2018

Subvencions

678

05/12/2018

Subvencions

679

05/12/2018

Subvencions

680

05/12/2018

Subvencions

681

05/12/2018

Subvencions

682

05/12/2018

Contractació

683

05/12/2018

Contractació

684

05/12/2018

GAiE

685

05/12/2018

Contractació

686

05/12/2018

Subvencions

687

10/12/2018

Subvencions

688

10/12/2018

Contractació

689

10/12/2018

Contractació

690

10/12/2018

Subvencions

Concedir la bestreta sol·licitada per la Fundació Privada Escola Sant Vicenç de Paul, per al finançament del
2018_1696 projecte “Espiadimonis” inclòs dins el programa Benestar i Comunitat de 2018 (BIC) per import de 4.495,67
€, corresponent al 50% de l’import atorgat
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament d’Esponellà per al manteniment de Parcs Urbans
2018_1699
de Salut i Xarxes d’itineraris Saludables i minorar-lo de 1.100,00 € a 762,49 €
Concedir la bestreta sol·licitada pel Consell Comarcal del Baix Empordà per al finançament del projecte “En
2018_1735 crisi, transformem la realitat”, inclòs dins el programa de Benestar i Comunitat de 2018 (BIC) per un import
de 56.713,97 €, corresponent al 70% de l’import atorgat
Modificar l’import de la subvenció per a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes a
2018_1870
l’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, i minorar-lo de 2.660,16 € a 2.154,61 €.
Modificar l’import de la subvenció per a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes a
2018_1906
l’Ajuntament de Vidreres, i minorar-lo de 3.310,42 € a 2.002,80 €
Adjudicar a Josep López Novell el subministrament de pissarres magnètiques per alumnes que participen en
2018_2208 el Sigues Tu a primària amb un termini d’entrega màxim de 31 de desembre, i un import màxim de 3.992,00
€, IVA no inclòs, més un import de 838,32 €, en concepte d’IVA, que totalitzen 4.830,32 €
Adjudicar a MINIMILKS MARKETING AND BRANDING, SL, el contracte menor de Servei d’impressió de la
2018_2237 Guia de primers auxilis psicològics (3a. edició), per un import de 3.550,00 €, IVA no inclòs, més un import de
745,50 €, en concepte d’IVA, que totalitzen 4.295,50 €
Decret d’aprovació del conveni de cooperació educativa amb la Universitat de Girona per a les pràctiques
2018_2241
acadèmiques extracurriculars de l’estudiant MADD
Adjudicar a CENTRE D'ESTUDIS DE LA CONSTRUCCIO I ANALISI DE MATERIALS SL, el contracte
2018_2243 menor de Servei de diversos cursos de gestió i control d'instal·lacions per a la transmissió de la legionel·losi,
per un import de 14.960,00 €, IVA exempt.
Modificar l’import de la subvenció concedida a la Fundació Montilivi, exclosa de concurrència pública, per al
2018_2491
projecte Aula Escola Bressol per a infants amb pluridiscapacitats i minorar-lo de 15.000,00 € a 14.748,17 €
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de l’estudi de recerca “Girona, projecte vital”, a la
2010_1033
Universitat de Girona, i minorar-la de 24.263,00 € a 13.546,47 €
Decret de modificació de la imputació pressupostaria del contracte del servei de telefonia mòbil de les
2015_1825 cabines dels desfibril·ladors del programa “girona, territori cardioprotegit” que arriben l’any 2018 i són dels
anys 2016 i 2017. Telefónica móviles españa, SA
Decret relatiu a la modificació de la imputació pressupostària de la contractació per al subministrament
2017_1867
d’aliments peribles per a la seva distribució al Centre de Distribució d’Aliments (CDA).
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Mori per a actuacions destinades a la
2018_1002
promoció de la salut i minorar-lo de 677,60 € a 594,88 €
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691

10/12/2018

Subvencions

2018_1250

692

10/12/2018

Subvencions

2018_1373

693

10/12/2018

Subvencions

2018_1405

694

10/12/2018

Subvencions

2018_1635

695

10/12/2018

Secretaria

2018_2119

696

10/12/2018

Contractació

2018_2277

697

10/12/2018

Contractació

2018_2279

698

12/12/2018

GAiE

2018_2281

699

12/12/2018

Contractació

2018_2284

700

13/12/2018

Subvencions

2018_1581

701

13/12/2018

Subvencions

2018_1631

702

13/12/2018

Subvencions

2018_2175

703

13/12/2018

Tresoreria

2018_2286

704

14/12/2018

Contractació

2018_1941

Concedir al Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat una subvenció exclosa de concurrència pública
nominativa per al projecte 2018 de la Coordinadora d’ONG Solidàries, per un import de 15.000,00 €
Modificar l’import de la subvenció per a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes a
l’Ajuntament d’Ullastret, i minorar-lo de 6.699,66 € a 4.683,49 €
Modificar l’import de la subvenció concedida a la Fundació Viu Autisme per despeses de la 5ªJornada Sóc
teactiu: autisme i trastorns de conducta i minorar-lo de 964,35 € a 889,35 €
Modificar l’import de la subvenció per a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes a
l’Ajuntament de Colomers, i minorar-lo 4.441,93 € a 3.626,50 €
Decret d’aprovació de l’import de quota relativa a Acció Social. Girona. Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament.
Decret de convalidació de la despesa corresponent a la quota d'us de cessió de les places d’aparcament de
setembre i octubre.
Decret de convalidació de la despesa corresponent a l'arrendament de l'espai delimitat de 200,00 m2 en un
bé immoble. TOT HI CAP SL
Convalidar la despesa d’import 1.936,00 €, IVA inclòs, corresponent a serveis d’assessoria en procediments
selectius, d’acord amb les factures de 26 de novembre de 2018 de BCN Consultores en desarrollo de
recursos humanos
Convalidar la despesa corresponent al lloguer d’una sala i al servei de càtering, per un import total 109,90 €,
IVA inclòs, d’acord amb la factura presentada per registre i emesa per Pia Fundació Autònoma Sant Martí de
Girona
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 Castelló d’Empúries, i minorar-lo de 20.000,00 € a
18.238,41 €
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 Cadaqués, i minorar-la de 4.000,00 € a 3.703,92 €
Concedir a l’Ajuntament d’Olot una subvenció exclosa de concurrència pública per al projecte “Contenció de
la Plaga de l’eruga del Boix”, per un import de 18.000,00 €
Aprovar la compensació de deute i crèdits recíprocs a data 20 de novembre de 2018, entre l’Organisme i
l’Ajuntament de Blanes
Subscriure l’addenda del conveni marc de col·laboració entre Dipsalut i l’Institut Nacional d’Educació Física
de Catalunya (INEFC), per a dur a terme el projecte d’innovació i recerca “Quickrescue” amb la participació
de la professora de l’INEFC, doctora Silvia Aranda Garcia, com a investigadora i com assessora especialista
de l’àmbit dels primers auxilis i el socorrisme aquàtic.
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705

14/12/2018

AGAiE

2018_2224

706

17/12/2018

AGAiE

2018_1790

707

17/12/2018

Subvencions

2018_2122

708

17/12/2018

Subvencions

2018_2131

709

17/12/2018

Contractació

2018_2227

710

17/12/2018

Contractació

2018_2230

711

18/12/2018

GAiE

2018_2236

712

19/12/2018

Subvencions

2018_1405

713

19/12/2018

Subvencions

2018_1621

714

19/12/2018

Subvencions

2018_1785

715

19/12/2018

Subvencions

2018_2184

Adjudicar el contracte privat patrimonial de l’arrendament de deu places d’aparcament situades al Parc
Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, números: 36, 37, 38, 40, 41, 42, 96, 97, 98 i 99; per un
termini de quatre anys, a raó de 55,00 €/mes, a la Fundació Privada del Parc Científic i Tecnològic de la
Universitat de Girona, per import de 26.400,00 € més 5.544,00 € en concepte d’IVA, que sumen 31.944,00
€, IVA inclòs
Aprovar, de conformitat amb el que estableix el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la modificació del Registre d’activitats de tractament de
Dipsalut amb efectes a partir del 21 de desembre de 2018
Concedir a la Fraternitat Cristiana de Persones amb Discapacitat una subvenció exclosa de concurrència
pública per al projecte “Reforma de vestuari de dones i adequació dels pavellons de la Frater-In”, per un
import de 20.000,00 €
Concedir a l’Associació Cluster Exit Girona una subvenció exclosa de concurrència pública per al
finançament del projecte Més per Menys, de conformitat amb l’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17
novembre, general de subvencions, per un import de 20.000,00 €
Aprovar l’adhesió de l’Organisme al contracte derivat (Exp. 2016.02) de l’Acord marc de mobilitat sostenible,
per l’adquisició d’un vehicle KIA NIRO 1.6 HEV DRIVE amb navegador, a favor de l’empresa INTEGRAL
CAR, SLU per un import de 18.539,35 €, IVA exclòs, 3.893,26 €, que totalitzen 22.432,61 €, IVA inclòs
Aprovar l’adhesió de l’Organisme al contracte derivat (Exp. 2016.02) de l’Acord marc de mobilitat sostenible,
per a la provisió de 5 vehicles amb opció de compra, mitjançant el subministrament en la modalitat
d’arrendament amb contractació anticipada, del model TOYOTA AURIS 1.8 140H Hybrid Active (Business
Plus) a favor de l’empresa ALD Automotive, SAU, per un import de 354,87 €, IVA no inclòs, més 74,52 € en
concepte d’IVA, que totalitzen 429,39 €, IVA inclòs, mensuals durant 4 anys i per cadascun dels 5 vehicles
Decret d’assignació individual de l’import de productivitat corresponent a l’avaluació de l’acompliment de
2018 del personal funcionari i laboral de Dipsalut
Modificar l’import de la subvenció concedida a la Fundació Viu Autisme per finançar les despeses de la
5ªJornada Sóc teactiu: autisme i trastorns de conducta i minorar-lo de 964,35 € a 889,35 €
Concedir a la Fundació Vilagran Maristany una subvenció exclosa de concurrència pública per al projecte de
les Obres d’adequació del servei de teràpia ocupacional de Santa Cristina d’Aro, de conformitat amb l’article
22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de subvencions, per un import de 20.000,00 €
Concedir a Dinàmig–Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa, una subvenció exclosa de
concurrència pública per les despeses d’organització de la Fira Orígens 2018, per un import de 15.000,00 €
Concedir a l’Ajuntament de Bordils la subvenció per reformes estructurals al Pavelló Blanc i Verd, a l'escola
de Bordils i al Pavelló Torrentó per tal de reduir el risc de transmissió de la legionel·la, per un import de
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716

19/12/2018

Subvencions

2018_2211

717

19/12/2018

Subvencions

2018_2221

718

21/12/2018

Subvencions

2018_1919

719

21/12/2018

Subvencions

2018_1924

720

21/12/2018

Subvencions

2018_1939

721

21/12/2018

Subvencions

2018_2092

722

21/12/2018

Subvencions

2018_2099

723

21/12/2018

Subvencions

2018_2138

724

21/12/2018

Subvencions

2018_2157

725

21/12/2018

Subvencions

2018_2160

726

21/12/2018

Subvencions

2018_2170

2.077,42 €
Concedir al Consorci de l’Estany una subvenció exclosa de concurrència pública per al finançament de les
actuacions de manteniment per la millora de l’entorn del pla dels estanyols i del paratge de les Estunes, de
conformitat amb l’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de subvencions, per un import
de 20.000,00 €
Concedir a l’Ajuntament de Girona una subvenció exclosa de concurrència pública per al servei de
Teleassistència 2018, de conformitat amb l’article 22.2.a de la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de
subvencions, per un import de 65 000,00 €
Concedir a CEE Els Angels una subvenció exclosa de concurrència pública per a les despeses de
manteniment, neteja i vigilància, de conformitat amb l’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 novembre,
general de subvencions, per un import de 15.000,00 €
Concedir a l’Ajuntament de Breda una subvenció exclosa de concurrència pública per el finançament del
projecte Viles pel Benestar a Breda, per un import de 5.981,50 €
Concedir a l’Institut Català de la Salut (ICS) una subvenció exclosa de concurrència pública per al
finançament del projecte “Nens en moviment”, anualitat 2018, de conformitat amb l’article 22.2.c de la Llei
38/2003, de 17 novembre, general de subvencions, per un import de 4.600,00 €
Concedir a l’Associació Esportiva Micfootball una subvenció exclosa de concurrència pública per a despeses
d’organització del torneig de bàsquet MIC bàsquet 2018, de conformitat amb l’article 22.2.c de la Llei
38/2003, de 17 novembre, general de subvencions, per un import de 5.000,00 €
Estimar el recurs de reposició presentat per l’Ajuntament d’Arbúcies, en data 7 de novembre de 2018, contra
la resolució de subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de
protecció de la salut, atès que es pot concloure que la despesa presentada per l’Ajuntament compleix amb la
normativa vigent d’aquesta subvenció
Concedir a l’Ajuntament de Tossa una subvenció exclosa de concurrència pública per al finançament del
Trial Marató la Megalítica de Tossa, de conformitat amb l’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 novembre,
general de subvencions, per un import de 3.000,00 €
Concedir a l’Ajuntament de Sarrià de Ter la subvenció per accions per minimitzar les molèsties causades pel
soroll i pudors de l'empresa Paperera de Sarrià del Grup Hinojosa, per un import de 20.000,00 €
Concedir a l’Ajuntament de Vilablareix una subvenció exclosa de concurrència pública per a les despeses de
l’Espai d’atenció a les persones, de conformitat amb l’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 novembre,
general de subvencions, per un import de 15.000,00 €
Concedir a l’Ajuntament de Llagostera la subvenció per reformes estructurals al pavelló municipal d'esports
per tal de reduir el risc de transmissió de la legionel·la, per un import 3.398,66 €
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727
728

21/12/2018
21/12/2018

Contractació
Contractació

729

27/12/2018

Subvencions

730

27/12/2018

Subvencions

731

27/12/2018

Subvencions

732

27/12/2018

Subvencions

733

27/12/2018

Subvencions

734

27/12/2018

Subvencions

735

27/12/2018

Subvencions

736

27/12/2018

Subvencions

737

27/12/2018

Subvencions

738

27/12/2018

Subvencions

739

27/12/2018

Subvencions

740

27/12/2018

Subvencions

741

27/12/2018

Subvencions

742

27/12/2018

Subvencions

2018_2261 Decret d’aprovació del Pla Anual de Contractació de Dipsalut per a l’any 2019
2018_2275 Decret d’adhesió al contracte del servei d’agència de viatges per a la Diputació i els seu grup institucional.
Concedir a l’Ajuntament de Maià de Montcal, la quantitat de tres mil cinc-cents noranta-un euros (3.591,00
2018_0234
€), en concepte de suport econòmic pel finançament dels programes SIGMA
Concedir a l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts, la quantitat de cinc mil nou-cents quinze euros (5.915,00 €)
2018_0240
en concepte de suport econòmic pel finançament dels programes SIGMA
Concedir a l’Ajuntament d'Argelaguer, la quantitat de tres mil tres-cents cinquanta-set euros (3.357,00 €) en
2018_0243
concepte de suport econòmic pel finançament dels programes SIGMA
Concedir a l’Ajuntament de Mieres, la quantitat dos mil vuitanta-nou (2.089,00 €) en concepte de suport
2018_0244
econòmic pel finançament dels programes SIGMA
Concedir a l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols, la quantitat de sis mil cinc-cents cinquanta-tres euros
2018_0270
(6.553,00 €) en concepte de suport econòmic pel finançament dels programes SIGMA
Concedir a l’Ajuntament de Montagut i Oix, la quantitat de tres mil dos-cents seixanta-vuit euros (3.268,00 €)
2018_0275
en concepte de suport econòmic pel finançament dels programes SIGMA
Concedir a l’Ajuntament de Riudaura, la quantitat de mil doscents vuitanta-vuit euros (1.288,00 €) en
2018_0279
concepte de suport econòmic pel finançament dels programes SIGMA
Concedir a l’Ajuntament de Tortellà, la quantitat de cinc mil quatre-cents seixanta-vuit euros (5.468,00 €) en
2018_0288
concepte de suport econòmic pel finançament dels programes SIGMA
Concedir a l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, la quantitat de quatre mil set-cents seixanta-sis euros
2018_0296
(4.766,00 €) en concepte de suport econòmic pel finançament dels programes SIGMA
Concedir a l’Ajuntament de Sant Ferriol, la quantitat de mil cinc-cents setanta-sis euros (1.576,00 €) en
2018_0301
concepte de suport econòmic pel finançament dels programes SIGMA
Concedir a l’Ajuntament de Sant Aniol de Finestres, la quantitat de mil set-cents setanta-quatre euros
2018_0320
(1.774,00 €) en concepte de suport econòmic pel finançament dels programes SIGMA
Concedir a l’Ajuntament de Besalú, la quantitat de nou mil trescents trenta-tres euros (9.333,00 €), en
2018_0329
concepte de suport econòmic pel finançament dels programes SIGMA
Concedir a l’Ajuntament de les Planes d'Hostoles, la quantitat de cinc mil nou-cents trenta-un euros
2018_0346
(5.931,00 €) en concepte de suport econòmic pel finançament dels programes SIGMA
Concedir a l’Ajuntament de Les Preses, la quantitat de sis-mil cinc-cents vuitanta-un euros (6.581,00 €) en
2018_0391
concepte de suport econòmic pel finançament dels programes SIGMA
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743

27/12/2018

Subvencions

2018_0409

744

27/12/2018

Subvencions

2018_0424

745

27/12/2018

Subvencions

2018_0433

746

27/12/2018

Subvencions

2018_0434

747

27/12/2018

Subvencions

2018_0453

748

27/12/2018

Subvencions

2018_0509

749

27/12/2018

Subvencions

2018_1098

750

27/12/2018

Subvencions

2018_1898

751

27/12/2018

Subvencions

2018_2186

752

27/12/2018

AGAiE

2018_2368

753

28/12/2018

Subvencions

2018_2273

Concedir a l’Ajuntament de Sales de Llierca, la quantitat de nou-cents dinou (919,00 €) en concepte de
suport econòmic pel finançament dels programes SIGMA
Concedir a l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca, la quantitat de quatre mil set-cents setanta-vuit euros
(4.778,00 €) en concepte de suport econòmic pel finançament dels programes SIGMA
Concedir a l’Ajuntament de Santa Pau, la quantitat de quatre mil tres-cents un euros (4.301,00 €) en
concepte de suport econòmic pel finançament dels programes SIGMA
Concedir a l’Ajuntament de la Vall de Bianya, la quantitat de cinc mil setanta-dos euros (5.072,00 €) en
concepte de suport econòmic pel finançament dels programes SIGMA
Concedir a l’Ajuntament de Beuda, la quantitat de mil dos-cents vuitanta-vuit euros (1.288,00 €) en concepte
de suport econòmic pel finançament dels programes SIGMA
Concedir a l’Ajuntament de la Vall d'en Bas, la quantitat de nou mil nou-cents vuitanta-set euros (9.987,00 €)
en concepte de suport econòmic pel finançament dels programes SIGMA
Revocar la subvenció concedida a l’Ajuntament de Palamós per a finançar projectes que lluiten contra la
pobresa i l’exclusió social, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
de Girona, atès que no ha presentat al·legacions ni ha aportat més documentació al requeriment de
presentació del compte justificatiu
Revocar la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis per a finançar les actuacions de
lluita i control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona, d’acord amb l’article 33 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, atès que no ha presentat al·legacions ni ha
aportat més documentació al requeriment d’esmena del compte justificatiu
Desestimar la sol·licitud de l’Ajuntament de Port de la Selva de 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 de lla Llar d'infants El Cau i de l'Escola Les Clisques
Decret d’establiment de serveis mínims durant la vaga parcial convocada per al 21 de desembre
Concedir a l’Ajuntament de Girona una subvenció exclosa de concurrència pública per a despeses del
Projecte Educadors/es de carrer, per un import de 20.000,00 €
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5. Expedient 2019/145/G090500
Proposta d’aplicació de l’increment de retribucions del personal al servei de
Dipsalut corresponents a 2019 previst al Reial decret-llei 24/2018
El Consell Rector de Dipsalut aprova, en la sessió ordinària número 2018/10, de 23
d’octubre, la plantilla de personal funcionari i laboral i la relació de llocs de treball
(RLT) de l’Organisme per a l’any 2019.
En data 27 de desembre de 2018, es publica al Boletín Oficial del Estado número 312
el Reial decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents
en materia de retribucions en l’àmbit del sector públic.
L’article 3.Dos de la norma esmentada estableix que l’any 2019, les retribucions del
personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment global
superior al 2,25% respecte de les vigents a 31 de desembre de 2018, en termes
d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació.
La mesa de negociació de l’Organisme acorda, en data 15 de gener de 2019, proposar
a la Presidència, d’acord amb el que estableix la normativa esmentada en el paràgraf
anterior i amb efectes a partir de l’1 de gener de 2019, que les retribucions del
personal al servei de l’Organisme s’incrementin en un 2,25% respecte de les vigents a
31 de desembre de 2018.
De conformitat amb l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut (versió vigent, aprovada pel
Ple de la Diputació de Girona en data 24 de novembre de 2015 i publicada al Butlletí
Oficial de la Província de Girona número 34, de 19 de febrer de 2016), correspon al
Consell Rector aprovar la política de personal i el règim retributiu dins dels límits
legals, a proposta de la Presidència. En el cas de la plantilla i de la relació de llocs, és
competència del Consell Rector elevar-les al Ple de la Diputació de Girona per tal que
siguin incorporades a les de la Corporació.
A la vista del pacte de la mesa de negociació, de 17 de desembre de 2018, i del que
estableix l’esmentat article 10 dels Estatuts de Dipsalut, i atès que, segons la
documentació que figura en l’expedient administratiu, hi ha suficiència de crèdits
previstos en el capítol 1 del pressupost d’enguany per a fer front a les despeses que
es derivin d’aquest increment, el Consell Rector, a proposta de la Presidència, aprova
per unanimitat l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Proposar al Ple de la Diputació de Girona l’aprovació de la relació de llocs de
treball (RLT) de Dipsalut per a l’any 2019 que s’adjunta com a annex, que conté tots
els llocs de treball de l’Organisme, ordenats per unitats orgàniques, amb l’aplicació
amb efectes a partir de l’1 de gener de 2019 de l’increment retributiu previst per al
personal al servei del sector públic previst en el Reial decret-llei 24/2018, de 21 de
desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en materia de retribucions en l’àmbit
del sector públic, d’un 2,25% respecte de les retribucions vigents a 31 de desembre de
2018.
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En aquest sentit, seran vàlides a tots els efectes les denominacions de les àrees, les
seccions i els llocs, tal com hi consten, els grups i nivells de destinació i l’import dels
complements específics que hi són detallats, així com l’import dels altres complements
que hi apareixen.
Segon. Aprovar l’increment en un 2,25%, respecte de les previstes a 31 de desembre
de 2018, de la resta de retribucions del personal al servei de Dipsalut previstes en el
Marc de relacions laborals de l’Organisme, amb efectes a partir de l’1 de gener de
2019.
Tercer. Comunicar aquest acord a la representació del personal de Dipsalut.
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ANNEX - RELACIO DE LLOCS DE TREBALL DIPSALUT - 2019
Govern i relacions institucionals
Denominació lloc de treball
Gerència
Tècnic/a de comunicació i
difusió
Tècnic/a de difusió
Auxiliar de comunicació i
protocol
Auxiliar de comunicació

Dot. CD CE*

CE

Compl. Grup FP R.J.P

1

Factor
F.
Localitat
dedicació** específica

Observacions

LD

D

Dedicació exclusiva / Retribució
íntegra anual: 72.672,46 €

1

22

18.624,94

A1

C

F

Vacant

1

21

7.422,81

A1

C

L

A extingir

1

13

8.556,50

C2

C

F

6.025,36 MD

Vacant

1

15

8.028,58

C2

C

L

6.833,83 MD

A extingir

Secció d'Acció social i cooperació internacional
Cap de la secció d'Acció Social
1
Tècnic/a d'acció social i
1
benestar
Observatori social i de salut (OSS)

26

15.896,17

A2

C

F

22

14.095,38

A2

C

F

Responsable de l'OSS

1

26

19.179,66

A1

C

F

Tècnic/a mitjà/na PECT

4

22

14.095,38

A2

C

L

Conjunturals / Vacants

Administratiu/iva PECT

1

15

7.578,73

C1

C

L

Conjuntural / Vacant

Vacant
6.025,36 MD

Conjuntural / Vacant

Serveis jurídics, econòmics i d'organització
Denominació lloc de treball

Dot. CD CE*

Cap dels Serveis jurídics,
1
28
econòmics i d'organització
Cap de l'Àrea de Gestió
1
28
Administrativa i Econòmica
Serveis jurídics, econòmics i d'organització

CE

Compl. Grup FP R.J.P

Factor
F.
Localitat
dedicació** específica

Observacions

23.767,54

A1

C

F

6.025,36 MD

Vacant

11.602,10

A1

C

F

9.074,17 MD

A extingir
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Denominació lloc de treball

Dot. CD CE*

CE

Compl. Grup FP R.J.P

Factor
F.
Localitat
dedicació** específica

Observacions

Responsable adjunt/a de
Serveis jurídics, econòmics i
d'organització

1

26

19.179,66

A1

C

F

Vacant

Tècnic/a de gestió

1

22

14.095,38

A2

C

F

Àmbit funcional de gestió admin.
i RH / Vacant

Tècnic/a mitjà/na de gestió
administrativa

1

22

8.759,99

A2

C

F

A extingir

Tècnic/a de gestió

1

22

14.095,38

A2

C

F

Àmbit funcional de subvencions /
Vacant

Tècnic/a mitjà/na de
subvencions

1

22

8.759,99

A2

C

L

A extingir

Tècnic/a de gestió

1

22

14.095,38

A2

C

F

Àmbit funcional de contractació
administrativa / Vacant

Tècnic/a mitjà/na de
contractació

1

22

8.759,99

A2

C

F

A extingir

Tècnic/a de gestió

1

22

14.095,38

A2

C

F

Àmbit funcional de pressupostos
i comptabilitat / Vacant

1

22

8.759,99

A2

C

F

A extingir

1

18

8.028,58

C1

C

F

Reservat integració persones
amb discapacitat (≥33%)

Administratiu/iva

4

15

7.578,73

C1

C

F

Vacants

Administratiu/iva

3

18

8.028,58

C1

C

L

A extingir

Auxiliar administratiu/iva

3

13

7.748,02

C2

C

F

Vacants

Auxiliar administratiu/iva

1

15

8.028,58

C2

C

F

A extingir

Auxiliar administratiu/iva

2

15

8.028,58

C2

C

L

A extingir

Auxiliar de serveis
Subaltern/a de transport i
muntatge

1

13

8.490,98

E

C

F

Horari partit / Vacant

1

10

7.419,15

E

C

L

Horari especial / A extingir

Tècnic/a mitjà/na de
fiscalització i comptabilitat
Administratiu/iva especialista
(Gestió documental)
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Informació per a la gestió, la qualitat i la innovació
Denominació lloc de treball
Cap de servei d'Informació per
a la gestió, la qualitat i la
innovació
Cap de l'Àrea d'Informació per a
la Gestió i la Qualitat
Coordinador/a tècnic/a de
sistemes d'informació
Tècnic/a en sistemes
d'informació
Tècnic/a mitjà/na informàtic/a

Dot. CD CE*

CE

Compl. Grup FP R.J.P

Factor
F.
Localitat
dedicació** específica

Observacions

1

28

23.767,54

A1

C

F

1

28

11.602,10

A1

C

F

1

26

15.896,17

A2

C

F

Vacant

5

22

14.095,38

A2

C

F

Vacants

4

22

8.759,99

A2

C

L

A extingir

6.025,36
9.074,17

MD

Vacant

MD

A extingir

Promoció de la salut, benestar i atenció a les persones
Denominació lloc de treball
Cap de servei de Promoció de
la salut, benestar i atenció a les
persones
Cap de l'Àrea de Polítiques de
Promoció de la Salut i Qualitat
de Vida
Coordinador/a de programes de
suport econòmic
Tècnic/a mitjà/na de promoció
de la salut
Coordinador/a tècnic/a de salut
pública i benestar
Tècnic/a mitjà/na de polítiques
de salut
Tècnica/a de salut pública i
benestar

Dot. CD CE*

CE

Compl. Grup FP R.J.P

Factor
F.
Localitat
dedicació** específica

Observacions

1

28

23.767,54

A1

C

F

6.025,36 MD

Vacant

1

28

11.602,10

A1

C

F

9.074,17 MD

A extingir

1

26

15.896,17

A2

C

F

Vacant

1

26

13.596,08

A2

C

F

A extingir

1

26

15.896,17

A2

C

F

Vacant

1

26

13.596,08

A2

C

L

A extingir

5

22

14.095,38

A2

C

F

Especialitat en promoció de la
salut i benestar / Vacants
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Promoció de la salut, benestar i atenció a les persones
Denominació lloc de treball
Tècnic/a mitjà/na de projecte
Tècnic/a mitjà/na de consultoris
locals
Tècnic/a d'acció social i
benestar
Administratiu/iva

Dot. CD CE*

CE

Compl. Grup FP R.J.P

Factor
F.
Localitat
dedicació** específica

Observacions

3

22

8.759,99

A2

C

L

A extingir

1

22

8.759,99

A2

C

L

A extingir

1

22

14.095,38

A2

C

F

Vacant

1

15

7.578,73

C1

C

F

Vacant

Administratiu/iva

1

18

8.028,58

C1

C

L

A extingir

Auxiliar administratiu/iva

1

13

7.748,02

C2

C

F

Vacant

Auxiliar administratiu/iva

1

15

8.028,58

C2

C

L

A extingir

Salut ambiental
Denominació lloc de treball
Cap de servei de Salut
ambiental
Cap de l'Àrea de Protecció de la
Salut
Responsable adjunt/a de salut
ambiental
Tècnic/a superior de protecció
de la salut
Coordinador/a tècnic/a
d'avaluació i acció de salut
pública al territori
Tècnic/a de gestió de la
XASPM i acció al territori
Tècnica/a de salut pública i
benestar
Agent de salut pública
municipal

Dot. CD CE*

CE

Compl. Grup FP R.J.P

Factor
F.
Localitat
dedicació** específica

Observacions

1

28

23.767,54

A1

C

F

9.883,37 IDE

Vacant

1

28

11.602,10

A1

C

F

15.710,04 IDE

1

26

19.179,66

A1

C

F

1

26

11.883,22

A1

C

F

1

26

15.896,17

A2

C

F

Vacant

1

26

13.596,08

A2

C

L

A extingir

7

22

14.095,38

A2

C

F

Especialitat en salut ambiental /
Vacants

6

22

8.850,93

A2

C

L

A extingir

A extingir
Vacant

6.049,44 MD

A extingir
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Salut ambiental
Denominació lloc de treball

Dot. CD CE*

CE

Compl. Grup FP R.J.P

Factor
F.
Localitat
dedicació** específica

Observacions

Auxiliar administratiu/iva

2

13

7.748,02

C2

C

F

Vacants

Auxiliar administratiu/iva

2

15

8.028,58

C2

C

L

A extingir

C

Concurs

CD

Complement de destí

CE

Complement específic

D
IDE

F
JE
L

Funcionari
Jornada especial
Laboral

Directiu professional

LD

Lliure designació

Incompatibilitat / Dedicació exclusiva

MD

Major dedicació

(*) Els complements específics corresponen a 12 mensualitats i 2 pagues anuals
(**) Els factors de dedicació corresponen a 12 mensualitats anuals
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6. Expedient 2018/2249/D050601
Proposta d’adjudicació del contracte de servei de suport als centres educatius
participants en el programa "Sigues tu"
En data 15 d’octubre de 2018, el cap de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i
Qualitat de Vida emet informe on justifica la necessitat de contractar el servei
referenciat a l’encapçalament, així com la proposta per iniciar l’expedient de licitació,
per un import màxim de DOS MILIONS DOS-CENTS VUIT MIL NOU-CENTS
QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS (2.208.943,20 €), IVA no inclòs, per
un termini de quatre anys sense possibilitat de pròrroga.
El Consell Rector de Dipsalut, reunit en sessió ordinària número 2018/10, que va tenir
lloc el 23 d’octubre de 2018, va aprovar l’inici de l’expedient de contractació, el plec de
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del
contracte de referència. Així mateix, va declarar que la forma d’adjudicació escollida
per a seleccionar el contractista és el procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada.
En data 30 d’octubre de 2018, es va publicar al perfil del contractant de Dipsalut
l’anunci de licitació per a la contractació del servei de referència juntament amb el plec
de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que ha de
regir el procediment contractual i es va atorgar un termini de 30 dies per a la
presentació de d’ofertes.
El dia 29 de novembre de 2018, la Mesa de Contractació, en acte intern, procedeix a
l’obertura dels sobres A, referits a la documentació administrativa acreditativa del
compliment dels requisits legals per a contractar amb l’Administració i es constata
l’admissió de la oferta presentada per la FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI.
El dia 29 de novembre de 2018, en acte públic, la Mesa de Contractació es reuneix per
a l’obertura dels sobres B, referits a la documentació tècnica relativa als criteris de
valoració de les ofertes dependents d’un judici de valor.
En data 13 de desembre de 2018, la tècnica responsable i el cap de l’Àrea de
Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida, emeten un informe valoratiu de la
proposta rebuda per la FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI.
El dia 17 de desembre de 2018, en acte públic, la Mesa de Contractació es reuneix per
a fer pública la puntuació obtinguda del sobre B i procedeix a l’obertura del sobre C,
referit a la proposta valorable mitjançant fórmules. Un cop valorada, s’acorda aprovar
la classificació per ordre decreixent de les ofertes rebudes i es proposa l’adjudicació
del contracte a la FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI.
Vista la proposta formulada per la Mesa de Contractació, el President de Dipsalut
decreta, en data 21 de desembre de 2018, l’aprovació de la proposició de la
FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI, amb CIF G-61096368, com a més avantatjosa i
li requereix perquè presenti la documentació indicada a la clàusula administrativa 16
del plec de clàusules administratives particulars.
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En data 28 de desembre de 2018, la FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI accedeix a
la notificació i n’accepta el seu contingut.
El dia 7 de gener de 2019, amb el registre d’entrada RE 2019/58 i el dia 9 de gener de
2019 amb registre d’entrada RE 2019/107, la FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI
presenta la documentació requerida.
En data 9 de gener de 2019, la Mesa de Contractació, en acte intern, examina la
documentació rebuda i determina que la documentació aportada per la FUNDACIÓ
CATALANA DE L’ESPLAI és correcte en temps i forma, i per tant, proposa a l’òrgan de
contractació que procedeixi a l’adjudicació del contracte.
Als efectes de l’article 62 de la LCSP i d’acord amb la clàusula cinquena del Plec de
Clàusules Administratives Particulars, es designa com a persones responsables del
contracte el cap de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida, el
Sr. Pau Batlle i Amat, així com a dos tècnics de la mateixa àrea.
D’acord amb els articles 150, 151 i 154 de la LCSP i vista la proposta realitzada per la
gerent de Dipsalut en data 10 de gener de 2019, per la qual es proposa l’iniciació de
l’expedient de contractació.
D’acord amb aquests antecedents, i ateses les competències que l’article 10 dels
estatuts de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector, a proposta de la Presidència, aprova
per unanimitat l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Adjudicar el contracte del servei de suport als centres educatius participants en
el programa "Sigues tu" a la FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI , amb CIF
G61096368, per un import màxim de DOS MILIONS DOS-CENTS VUIT MIL NOUCENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS (2.208.943,20 €), IVA
exempt, amb els preus unitaris oferts a la seva proposta i per un termini d’execució de
quatre anys sense possibilitat de pròrroga, d’acord amb els fets i fonaments de dret
invocats.
Segon. Disposar la despesa del servei de suport als centres educatius participants en
el programa "Sigues tu", per import de DOS MILIONS DOS-CENTS VUIT MIL NOUCENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS (2.208.943,20 €), IVA
exempt amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4/3110/22706 Serveis tècnics i
assistència municipal Promoció, del pressupost de Dipsalut. La periodificació prevista
de la despesa per a tota la durada del contracte, prenent com a base el pressupost de
licitació, és la que es detalla a continuació:

Total
imports amb

Primera
anualitat
(2019 *)

Segona
anualitat
-2020

Tercera
anualitat
-2021

Quarta
anualitat
-2022

439.637,60 €

529.727,60 €

569.081,20 €

613.640,00 €

Cinquena
anualitat
(2023**)
56.856,80 €
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IVA exempt

1

S’entén per “anualitat” el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre.
* Comprèn 11 mesos, de febrer a desembre
** Comprèn 1 mes
1
Entitat exempta de repercutir IVA als serveis que presta per tractar-se d’una entitat de caràcter social
reconeguda mitjançant Resolució de la Delegació d’Hisenda de Cornellà de Llobregat de 28 de
setembre de 2012.

Atès que el contracte comportarà despeses de caràcter plurianual, al comprendre més
d’un exercici pressupostari, la seva autorització o realització se subordinarà al crèdit
que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, d'acord amb l'article 174
del text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març.
Tercer. Citar al representant de l’entitat adjudicatària perquè comparegui a la seu de
Dispsalut, un cop transcorregut el termini mínim de quinze dies hàbils des que es
remeti a l’empresa adjudicatària la notificació de l’adjudicació, per tal de formalitzar el
corresponent contracte administratiu.
Quart. Notificar el present acord a les empreses licitadores que han pres part en el
procediment de contractació i, simultàniament, publicar l’adjudicació del contracte en el
perfil de contractant de Dipsalut, en compliment de l’establert a l’article 63 de la LCSP.
Cinquè. Designar com a persones responsables del contracte el cap de l’Àrea de
Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida; el Sr. Pau Batlle i Amat, així com
a dos tècnics de la mateixa àrea, d’acord amb l’article 62 de la LCSP i la clàusula
administrativa cinquena del Plec de clàusules administratives particulars.
Setè. Publicar l’adjudicació mitjançant anunci al perfil del contractant de l’òrgan de
contractació i enviar l’anunci de formalització a publicar al Diari Oficial de la Unió
Europea. Posteriorment es publicarà la formalització del contracte al perfil de
contractant.
Vuitè. Publicar en el portal de transparència de Dipsalut la informació del contracte
subscrit que preceptua l'article 13 de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Novè. Comunicar les dades relatives a l'adjudicació del contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.
7. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
No hi ha cap assumpte per tractar.
8. Precs i preguntes
No hi ha més intervencions.
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El president aixeca la sessió, de la qual s’estén aquesta acta.
El president p.d.
Josep M. Corominas i Barnadas

El secretari
Jordi Batllori i Nouvilas
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