
 

Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització 
Exp. 2019/1421/A011201 
 
 
Acta de la reunió ordinària del Consell Rector de D ipsalut del 14 de maig de 2019 
 
Núm. sessió:  2019/05 
Caràcter:  Ordinària 
Data: 14 de maig de 2019 
Horari:  De 13:15 hores a les 13:25 hores 
Lloc:  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 
 

• Vocals : 
Consol Cantenys Arbolí 
 
Albert Gómez i Casas 
Pere Maluquer i Ferrer 
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, 
responsable dels Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització de Dipsalut. 
 
Excusen la seva absència el vicepresident segon, senyor Lluís Sais i Puigdemont, i els 
vocals senyora Gisela Saladich i Parés, senyor Josep Companys i Güell i senyor Albert 
Piñeira i Brosel. 
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Ordre del dia  
 

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2019/04, del dia 
9 d’abril de 2019, ordinària 
 

2. Informacions de Govern 
 

3. Donar compte dels Decrets signats per la Presidè ncia  
 

4. Expedient 2019/1215/D050600 – Proposta d’aprovac ió de l’encàrrec de gestió al 
Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya, SA  (CSCSA) en relació amb les 
actuacions relatives del programa PT05 d’avaluació higiènica i sanitària de les 
piscines d’ús públic 2019-2020 

 
5. Expedient 2019/793/X020200 – Proposta d’aprovaci ó del conveni de 

col·laboració amb l’Institut Municipal de Serveis S ocials de Barcelona de 
l’Ajuntament de Barcelona en l’àmbit de l’atenció a  les emergències socials 

 
6. Expedient 2019/60/X020201– Proposta de resolució  de la convocatòria de 

subvencions adreçades a Ajuntaments per a despeses ordinàries dels 
equipaments on es dugui a terme formació per a pers ones adultes (ADU) 
 

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 2019/04, del dia 
9 d’abril de 2019, ordinària 
 
S’aprova, per unanimitat, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2019/04, 
ordinària, del dia 9 d’abril de 2019, que ha estat lliurat prèviament als assistents. 
 

2. Informacions de Govern 
 
El president informa els assistents que Dipsalut rebrà el dia 21 de maig la Menció 
d’Honor concedida per l’Acadèmica de les Ciències Mèdiques per la tasca divulgativa 
en l’àmbit del programa “Girona, territori cardioprotegit”. 
 
El president informa, també, que el 10 de maig, junt amb la gerent, va tenir 
l’oportunitat de saludar la consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, senyora 
Alba Perxès, i que la va convidar a visitar l’Organisme perquè en conegui l’activitat i 
els reptes de futur. 
 
Finalment, s’informa els assistents del calendari previst dels procediments convocats 
per a l’accés a places vacants de la plantilla de personal funcionari de l’Organisme. 
 

3. Donar compte dels Decrets signats per la Presidè ncia 
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Núm. Data 
aprovació Unitat Expedient Resum 

159 03/04/2019 
Serveis Jurídics, 

Econòmics i 
d’Organització 

2019/0203/X020201 
Decret d’aprovació de la convocatòria de subvencions adreçada a Ajuntaments de la 
demarcació de Girona per a finançar despeses derivades del funcionament ordinari dels 
consultoris locals per a l’any 2019. 

160 03/04/2019 
Serveis Jurídics, 

Econòmics i 
d’Organització 

2019/1122/X020201 
Decret d’aprovació de la convocatòria de subvencions per al finançament de les 
despeses derivades del funcionament ordinari de centres docents d’eduació especial 
ubicats a la demarcació de Girona (CDEE) per a l’any 2019. 

161 03/04/2019 
Serveis Jurídics, 

Econòmics i 
d’Organització 

2019/1265/F021100 
Decret d’aprovació del pagament a justificar per a fer front a la despesa derivada de 
l’assegurança de riscos de viatge per assistir al Congrés Internacional de Promoció de la 
Salut. 

162 04/04/2019 
Serveis Jurídics, 

Econòmics i 
d’Organització 

2018/2247/D050605 
Decret d’inici de l’expedient de licitació del contracte patrimonial d’arrendament d’un 
espai d’emmagatzematge extern, per procediment obert simplificat abreujat, amb una 
despesa plurianual de 24.684,00 € (IVA inclòs) entre maig de 2019 i abril de 2021. 

163 08/04/2019 
Gestió admin.  i 

recursos humans 
2019/0329/G020300 

Decret d’aprovació de la llista d’admissions provisional en el procediment de provisió del 
lloc de treball vacant anomenat “Cap de servei de Promoció de la Salut, Benestar i 
Atenció a les Persones”. 

164 09/04/2019 Contractació 2019/0021/D050600 
Decret de modificació de l’aprovació del sistema de tramitació simplificada de 
pagaments menors de serveis, aprovat per Decret de Presidència en data 31 de gener 
de 2019, en el sentit d’ampliar els imports en concepte de viatges en 4.000 €. 

165 09/04/2019 
Gestió admin.  i 

recursos humans 
2019/0328/G020300 

Decret de modificació per error material del Decret d’aprovació de la llista d’admissions i 
exclusions del procediment de provisió de llloc de treball “Cap de servei d’Informació per 
a la Gestió, la Qualitat i la Innovació”. 
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Núm. Data 
aprovació Unitat Expedient Resum 

166 11/04/2019 Salut Ambiental 2018/0234/X0203E01 

Decret de modificació de l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Maià de 
Montcal per a dur a terme actuacions del Catàleg de Serveis 2018 a través del Consorci 
de Medi Ambient de Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) i minoració de 3.591 € a 
3.191 €. 

167 11/04/2019 Salut Ambiental 2018/0240/X0203E01 

Decret de modificació de l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Joan 
les Fonts per a dur a terme actuacions del Catàleg de Serveis 2018 a través del 
Consorci de Medi Ambient de Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) i minoració de 5.915 
€ a 5.515 €. 

168 11/04/2019 Salut Ambiental 2018/0244/X0203E01 
Decret de modificació de l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Mieres 
per a dur a terme actuacions del Catàleg de Serveis 2018 a través del Consorci de Medi 
Ambient de Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) i minoració de 2.089 € a 1.689 €. 

169 11/04/2019 Salut Ambiental 2018/0288/X0203E01 
Decret de modificació de l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Tortellà 
per a dur a terme actuacions del Catàleg de Serveis 2018 a través del Consorci de Medi 
Ambient de Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) i minoració de 5.468 € a 4.213 €. 

170 11/04/2019 Salut Ambiental 2018/0301/X0203E01 

Decret de modificació de l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant 
Ferriol per a dur a terme actuacions del Catàleg de Serveis 2018 a través del Consorci 
de Medi Ambient de Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) i minoració de 1.576 € a 
1.176 €. 

171 11/04/2019 Salut Ambiental 2018/0320/X0203E01 

Decret de modificació de l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant 
Aniol de Finestres per a dur a terme actuacions del Catàleg de Serveis 2018 a través del 
Consorci de Medi Ambient de Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) i minoració de 1.774 
€ a 1.374 €. 

172 11/04/2019 Salut Ambiental 2018/0329/X0203E01 
Decret de modificació de l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Besalú 
per a dur a terme actuacions del Catàleg de Serveis 2018 a través del Consorci de Medi 
Ambient de Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) i minoració de 9.333 € a 8.750 €. 
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Núm. Data 
aprovació Unitat Expedient Resum 

173 11/04/2019 Salut Ambiental 2018/0346/X0203E01 

Decret de modificació de l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Les 
Planes d’Hostoles per a dur a terme actuacions del Catàleg de Serveis 2018 a través del 
Consorci de Medi Ambient de Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) i minoració de 5.931 
€ a 5.354 €. 

174 11/04/2019 Salut Ambiental 2018/0409/X0203E01 
Decret de modificació de l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sales de 
Llierca per a dur a terme actuacions del Catàleg de Serveis 2018 a través del Consorci 
de Medi Ambient de Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) i minoració de 919 € a 519 €. 

175 11/04/2019 Salut Ambiental 2018/0424/X0203E01 

Decret de modificació de l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de 
Castellfollit de la Roca per a dur a terme actuacions del Catàleg de Serveis 2018 a 
través del Consorci de Medi Ambient de Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) i 
minoració de 4.778 € a 4.378 €. 

176 11/04/2019 Salut Ambiental 2018/0433/X0203E01 
Decret de modificació de l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Santa 
Pau per a dur a terme actuacions del Catàleg de Serveis 2018 a través del Consorci de 
Medi Ambient de Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) i minoració de 4.301 € a 3.901 €. 

177 11/04/2019 Salut Ambiental 2018/0434/X0203E01 

Decret de modificació de l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de La Vall de 
Bianya per a dur a terme actuacions del Catàleg de Serveis 2018 a través del Consorci 
de Medi Ambient de Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) i minoració de 5.072 € a 
4.495 €. 

178 11/04/2019 Salut Ambiental 2018/0453/X0203E01 
Decret de modificació de l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Beuda 
per a dur a terme actuacions del Catàleg de Serveis 2018 a través del Consorci de Medi 
Ambient de Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) i minoració de 1.288 € a 888 €. 

179 11/04/2019 Salut Ambiental 2018/0509/X0203E01 

Decret de modificació de l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de La Vall 
d’en Bas per a dur a terme actuacions del Catàleg de Serveis 2018 a través del 
Consorci de Medi Ambient de Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) i minoració de 9.987 
€ a 9.404 €. 
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Núm. Data 
aprovació Unitat Expedient Resum 

180 11/04/2019 Subvencions 2018/1293/X0203E02 

Decret de revocació de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Ger per import de 
1.100 € per a finançar despeses derivades del manteniment dels Parcs Urbans i les 
Xarxes d’Itineraris Saludables atès que no ha presentat la documentació justificativa 
requerida. 

181 11/04/2019 Subvencions 2018/1641/X0203E02 
Decret de modificació de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Riudellots de la 
Selva per al suport econòmic a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues 
urbanes a la demarcació de Girona i minoració de 4.305,01 € a 4.293,94 €. 

182 11/04/2019 Subvencions 2019/1064/X020302 

Decret de concessió a l’Ajuntament de Banyoles d’una subvenció de 10.534,72 € per al 
finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la 
salut per a reformar la instal·lació d’aigua calenta sanitària dels vestidors de l’escola El 
Pla de l’Ametller per la prevenció de la legionel·losi. 

183 11/04/2019 Intervenció de Fons 2019/1135/F010400 
Decret d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 2TC 2/2019 mitjançant 
transferència entre aplicacions. 

184 11/04/2019 Gestió admin.  i RH 2019/1162/G080100 
Decret d’aprovació de l’import corresponent a ajudes socials de salut 2019/0033 de la 
senyora GB. 



 
 
 
 
 

 

4. Expedient 2019/1215/D050600 
Proposta d’aprovació de l’encàrrec de gestió al Con sorci de Salut i Atenció Social 
de Catalunya, SA (CSCSA) en relació amb les actuaci ons relatives del programa 
PT05 d’avaluació higiènica i sanitària de les pisci nes d’ús públic 2019-2020 
 
El secretari modifica un aspecte incorrecte en la proposta original: l’informe emès pel 
secretari de l’Organisme resta signat en data 13 de maig, mentre que l’informe jurídic 
emès pel responsable dels Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització de l’Organisme 
se signa en data 14 de maig. 
 
Finalitzen les intervencions. 
 
Dipsalut és una administració pública local en forma d’Organisme Autònom de la 
Diputació de Girona i s’encarrega de donar cobertura a obligacions municipals en 
matèria de salut pública proporcionant serveis i suport tècnic i econòmic als ajuntaments 
de la demarcació de Girona. 
 
El ventall de programes que ofereix es recull en el “Catàleg de Serveis” on s’hi inclouen 
programes de Protecció de la salut dirigits a reduir els riscos presents en el nostre 
entorn. 
 
Dipsalut, desenvolupa aquest 2019 les activitats previstes al Programa Pt05 d’Avaluació 
higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic, adreçat als municipis de la demarcació de 
Girona que ho sol·licitin i que estiguin adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut. 
 
Dipsalut ha defensat des de la seva creació el valor afegit de la col·laboració entre les 
diferents administracions i organitzacions, siguin públiques o privades, que puguin 
aportar qualitat i innovació a la prestació dels seus serveis.  
 
D’altra banda, el Consorci de Salut i d’atenció Social de Catalunya Societat Anònima 
(CSCSA) és una societat anònima de capital públic que incorpora al seu objecte social el 
d’executar i gestionar serveis i activitats hospitalàries, sociosanitàries, assistencials, 
preventives, rehabilitadores, docents, d’investigació i coordinació en els àmbits sanitari, 
social i, en general, d’atenció a les persones. 
 
El cap de Salut Ambiental proposa a la presidència de l’Organisme, en data 17 d’abril de 
2019, la signatura d’un conveni d’encàrrec de gestió del programa Pt05 d’avaluació 
higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic amb el Consorci de Salut i d’Atenció 
Social de Catalunya, SA (en endavant CSCSA), amb NIF A59928424, considerant la 
seva experiència en aquest àmbit, atès que Dipsalut no disposa dels mitjans tècnics ni 
humans propis suficients per a realitzar les actuacions previstes en aquest programa del 
Catàleg de Serveis. 
  
D’acord amb les dades facilitades pel CSCSA, i que consten a l’expedient, la Gerència 
de Dipsalut emet el dia 30 d’abril de 2019, una memòria a on es fa palesa la necessitat i 
conveniència d’establir l’encàrrec de gestió i el justifica des d’un punt de vista econòmic. 
Alhora, i en la mateixa data, el cap de Serveis Jurídics, Econòmics i Organització de 
Dipsalut emet un informe justificant l’encàrrec des d’un punt de vista jurídic. 
 



 
 
 
 
 

 

La motivació en quant a la validesa i justificació de l’encàrrec que consta acreditada a 
l’expedient es basa en els següents aspectes: 
 

- L’article 31 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic 
(en endavant LCSP), regula que les entitats del sector públic podran cooperar entre 
elles a través de sistemes de cooperació vertical, sense que aquesta cooperació 
pugui qualificar-se de relació contractual. La cooperació vertical es basa en la 
utilització de mitjans propis personificats, d’acord amb els requisits establerts als 
articles 32 i 33 de la LCSP. 
 
- De conformitat amb l’article 3.bis dels estatuts de l’esmentada societat, que 
s’adjunten al present expedient, “té la consideració de mitjà propi personificat dels 
seus accionistes, del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya i dels seus 
associats, així com de les entitats controlades pel consorci i pels seus associats, 
que es relacionen mitjançant annex als presents estatuts, als efectes de l’article 
24.6. del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Les tasques que se li 
encomanin s’acompanyaran de la corresponent dotació pressupostària per al 
cobriment de tots els costos que la seva execució comporti per a la societat d’acord 
amb les tarifes que, en el seu cas, aprovi l’entitat que li ho encomani.” 
 
Per aquest motiu, atès que la Junta General Ordinària del CSC el dia 18 de març de 
2010 va acordar acceptar la sol·licitud de la Diputació de Girona d’ostentar la 
condició d’entitat associada, que l’article 3.bis dels Estatuts del CSCSA preveu que 
les entitats controlades pels ens associats el poden considerar també com a mitjà 
propi i que la Diputació delega a Dipsalut com a organisme autònom del seu grup 
institucional l’assumpció de tots els drets i obligacions que derivin de l’esmentada 
adhesió, Dipsalut pot considerar la societat CSCSA com a mitjà propi i encarregar-li 
la realització de prestacions sense que a aquest negoci jurídic li sigui d’aplicació el 
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
- Així mateix, de conformitat amb el certificat presentat pel secretari, de data 29 
d’abril de 2019, l’informe jurídic de la cap del Servei Agregat de Contractacions 
Administratives del CSCSA, de 1 de juliol de 2016 i la memòria de gerència de 
Dipsalut, que consten a l’expedient, es donen tots els requisits per entendre 
l’encàrrec com a exclòs de la normativa de contractació pública, segons l’article 12 
de la Directiva 2014/24/UE i l’article 32 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
- El conveni objecte d’aquesta proposta és interadministratiu, pel fet que està signat 
per dos administracions, que compleix amb els requisits formals establerts a l’article 
49 de la Llei 40/2015 i que s’acompanya la memòria justificativa exigida a l’article 50 
de la mateixa norma. 
 
Per últim cal destacar que la cooperació resultant de l’encàrrec es fa amb la finalitat 
de garantir serveis públics per aconseguir la consecució d’objectius comuns i 
relacionats amb l’interès públic en una matèria com la protecció de la salut. 
 

Vist l’informe proposta del cap de Salut Ambiental de Dipsalut, de data 17 d’abril de 2019 
i la memòria de la gerència, de data 30 d’abril de 2019, i atès que l’article 10.15 dels 
Estatuts de Dipsalut preveu que el Consell Rector sigui l’òrgan competent per a 



 
 
 
 
 

 

l’aprovació de convenis de col·laboració amb altres administracions i d’acord amb la 
delegació efectuada per decret de la Presidència de la Diputació de Girona, amb data 21 
d’agost de 2018. 
 
Vist l’informe del secretari de Dipsalut, de 13 de maig de 2019 i l’informe jurídic signat 
pel Cap de l’Àrea de Serveis Jurídics, Econòmics i Organització, de data 14 de maig de 
2019. 
 
Atesos els antecedents i fonaments de dret anteriors, es compleixen els requeriments 
per a formalitzar l’encàrrec de gestió i, per aquest motiu, en atenció al que disposen els 
Estatuts de Dipsalut, en relació amb les competències que li corresponen, el Consell 
Rector de Dipsalut, un cop incorporada a l’expedient la documentació preceptiva exigida 
a la DA 3a. de la LCSP, aprova, per unanimitat, l’adopció del següent 
 
ACORD:  
 
Primer. Aprovar l’encàrrec de gestió per a les actuacions relatives a l’avaluació higiènica 
i sanitària de les piscines d’ús públic dels municipis adherits al Catàleg de serveis de 
Dipsalut, a favor del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, Societat Anònima 
(CSCSA), amb NIF A59928424, per un import de vuitanta cinc mil cinc-cents trenta-tres 
euros (85.533,00 €), IVA exempt, que suposa el cost directe i real suportat pel CSCSA, 
d’acord amb el detall següent: 
 

IMPORT DE L’ENCÀRREC DE GESTIO  

 
 nombre 

d'equipaments  
preu 

unitari  
cost  

per a piscines amb 1, 2 o 3 vasos  370 183,00 € 67.710,00 € 

per a piscines amb 4,5,6 0 7 vasos  18 220,00 € 3.960,00 € 

per a piscines amb més de7 vasos  6 365,00 € 2.190,00 € 

visites verificació de mesures correctores  30 80,00 € 2.400,00 € 

Total sense IVA  76.260,00 € 

Previsió demanda 5%  3.813,00 € 

Total  80.073,00 € 

IVA exempt, d’acord amb DF 10 LCSP, i article7.8 de  la llei 37/1992  - 

TOTAL 80.073,00 € 

 
Dues edicions del curs per a mantenidors i operador s de piscines  
d'ús public segon semestre any 2019  

2.730,00 € 

Dues edicions del curs per a mantenidors i operador s de piscines  
d'ús public primer semestre any 2020  

2.730,00 € 

IVA exempt  - 

TOTAL 5.460,00 € 



 
 
 
 
 

 

 

IMPORT TOTAL DE L’ENCÀRREC DE GESTIO  85.533,00 € 

 

L’import del conveni queda exempt de l’aplicació de l’impost sobre el valor afegit IVA, 
d’acord amb DF 10 LCSP, i l’article 7.8 de la llei 37/1992. 
 
Segon. La vigència del conveni s’inicia des de la data de la seva signatura i finalitza el 15 
de maig de 2020. 
 
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa per import de vuitanta cinc mil cinc-cents trenta-
tres euros (85.533,00 €), IVA exempt, amb càrrec de l’aplicació pressupostària 
5/3110/22706 – Serveis tècnics i assistència municipal Protecció, d’acord amb següent 
periodificació prevista: 

 

Anualitat Import IVA Total 

Any 2019 82.803,00 € - 82.803,00 € 

Any 2020 2.730,00 € - 2.730,00 € 

 
Atès que el conveni 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. 
 
Havent valorat les repercussions i efectes econòmics del conveni, es considera que 
s’adequa de forma estricta al compliment de les exigències dels principis d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, d’acord amb la DA3 de la LCSP i l’article 7.3 de 
la Llei Orgànica 2/2002, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
 
Quart. Nomenar el cap de Salut Ambiental de Dipsalut com a representant de 
l’Organisme, si escau, en la comissió paritària regulada en la clàusula catorzena del 
conveni. 
 
Cinquè. Expressar la conformitat de Dipsalut al fet que el CSCSA ostenti la condició de 
mitjà propi de l’organisme, atès que ha quedat palès que compta amb mitjans personals i 
materials adequats per a la realització dels encàrrecs. 
 
Sisè. Facultar el president de Dipsalut per a la signatura del conveni d’encàrrec i de tots 
els documents que siguin necessaris per a la seva execució. 
 
Setè. Comunicar aquest acord al Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, SA 
(CSCSA). 
 
Vuitè. Publicar el conveni, un cop formalitzat, a la seu electrònica de Dipsalut, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de convenis de col•laboració i 
cooperació de la Generalitat, de conformitat amb l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 



 
 
 
 
 

 

d'agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 
 
 
Annex 
 
CONVENI ENTRE DIPSALUT I EL CONSORCI DE SALUT I D’A TENCIÓ SOCIAL DE 
CATALUNYA, SA (CSCSA) PER EL DESENVOLUPAMENT DEL PR OGRAMA “PT05 
D’AVALUACIÓ HIGIÈNICA I SANITÀRIA DE LES PISCINES D ’ÚS PÚBLIC” 
 
D'una part, l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (en endavant, 
Dipsalut), amb NIF Q1700565C, representat pel seu president, senyor Josep Maria Corominas i 
Barnadas , en virtut de les facultats que li atorga la delegació efectuada per Resolució de la 
Presidència de la Diputació de Girona, de 21 d’agost de 2018, i assistit pel secretari de Dipsalut, 
senyor Jordi Batllori i Nouvilas . 
 
I de l'altra, el senyor José Augusto García Navarro , amb DNI *****533*, director general del 
Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, Societat Anònima, en endavant CSCSA, 
societat mercantil de capital públic i amb domicili a Barcelona, Av. Tibidabo nº 21, 08022, i NIF 
A59928424 
 
Actuen 
 
El senyor Josep Maria Corominas i Barnadas , en nom i representació de Dipsalut, com a 
president delegat, en exercici de la facultat que li atribueix l'article 34.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i en execució de l’acord  del  Consell  Rector  de 
____ de maig de 2019, assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas . 
 
El senyor José Augusto García Navarro , en nom i representació del CSCSA, en la qualitat de 
director general de la societat, en exercici del poder que li atorga l’escriptura atorgada davant del 
notari de Barcelona, Ricardo Ferrer Marsal, el dia 28 de gener de 2013, inscrita al Registre 
Mercantil de Barcelona al volum 40.805, foli 89, full B24308, inscripció 75. 
 
Totes les parts intervenen en virtut dels seus respectius càrrecs i en l’exercici de les facultats que 
tenen conferides per poder convenir i obligar-se en nom de les organitzacions que representen i 
en virtut del nomenament exprés. 
  
EXPOSEN 
 
I. Que el CSCSA és una entitat pública de caràcter local i base associativa orientada a 
donar serveis als seus associats i a representar-los davant les administracions i altres agents dels 
sectors sanitari i social. 
 
II. Que Dipsalut, és un organisme autònom de caràcter administratiu i va ser creat per la 
Diputació de Girona amb la finalitat de realitzar funcions d’assistència i cooperació als municipis 
de la demarcació de Girona en relació amb totes les competències que en matèria de salut 
pública els siguin atribuïdes per la legislació de règim local i sectorial vigent, i que inclou, en el 
seu catàleg de serveis, el programa Pt05 d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús 
públic del Catàleg de Serveis de Dipsalut. 
 
III. Que la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector Públic (LCSP), exclou del 
seu àmbit d’aplicació els negocis jurídics en virtut dels quals s’encarregui la realització d’una 



 
 
 
 
 

 

determinada prestació a una entitat que tingui atribuïda la condició de mitjà propi i servei tècnic de 
l’ens encomanant, en base als articles 6.3, 31.1.a) i 32 de la LCSP. 
 
IV. Que el CSCSA, d’acord amb l’article 3 bis dels seus Estatuts, “té la consideració de mitjà 
propi i servei tècnic del Consorci i de tots i cadascun dels seus associats, als efectes de l’article 
32 de la Llei de Contractes del Sector Públic. Les tasques que se li encomanin s’acompanyaran 
de la dotació pressupostària per al cobriment de tots els costos que la seva execució comporti per 
al Consorci d’acord amb les tarifes que, en el seu cas, aprovi l’entitat associada” d’acord amb la 
modificació dels seus estatuts acordada per la Junta General del CSCSA. Així mateix, la Junta 
General Ordinària del CSC el dia 18 de març de 2010 va acordar acceptar la sol•licitud de la 
Diputació de Girona d’ostentar la condició d’entitat associada, i tenint en compte que l’article 3.bis 
dels Estatuts del CSCSA preveu que les entitats controlades pels ens associats el poden 
considerar-se també com a mitjà propi, la Diputació de Girona delega en Dipsalut com a 
organisme autònom del seu grup institucional per l’assumpció de tots els drets i obligacions que 
derivin de l’esmentada adhesió, Dipsalut pot considerar la societat CSCSA com a mitjà propi i 
encarregar-li la realització de prestacions sense que a aquest negoci jurídic li sigui d’aplicació la 
Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
VI. Que el Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2019/____, de ___de 
__________ de 2019, va aprovar l’encàrrec de gestió referit i va autoritzar al President de 
Dipsalut per a signar els documents que siguin necessaris per a la seva efectivitat. 
 
VI. Que per tot l’esmentat, ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la seva 
capacitat per atorgar aquest conveni d’encàrrec de gestió d’acord amb l’article  11 de la Llei 
40/2015, de 1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic, i en el marc de l’article 12 de la 
Directiva 2014/24/UE i de l’article 32 de la LCSP, amb subjecció a les següents, 
 
CLÀUSULES 
 
Primera. Objecte del conveni. 
 
Constitueix l’objecte del Conveni d’encàrrec de gestió el desenvolupament del programa Pt05 
d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic que, promogut per Dipsalut i executat 
pel CSCSA, posi a l’abast dels ajuntaments de l’àmbit territorial de Girona el suport tècnic per a 
l’exercici de les seves competències en matèria de salut pública, concretament pel què fa a 
fomentar la capacitat dels municipis en l’avaluació de les condicions higienicosanitàries de les 
piscines d’ús públic i el compliment de la normativa en la matèria. 
 
Queden expressament exclosos de l’àmbit d’actuació d’aquest encàrrec de gestió els ajuntaments 
de la comarca de la Garrotxa. 
 
Aquesta col•laboració es concretarà en tres àmbits, dins dels quals es desenvoluparan els 
encàrrecs que es detallen a continuació: 
 
a) Execució del programa d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic 
promogut per Dipsalut i dirigit als Ajuntaments de les comarques gironines, el qual es concreta en 
la realització dels encàrrecs següents: 
 
- Direcció i coordinació de la campanya d’avaluació higiènica sanitària de les piscines de 
pública concurrència. 
- Avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic que sol•liciti l’ajuntament. Es 
prioritzarà la visita d’aquelles instal•lacions classificades com de major risc segons els criteris 
d’avaluació de l’any 2018, segons el formulari que s’adjunta com annex 2. 
- Correcció del pla d’autocontrol de tots els establiments que el presentin. 



 
 
 
 
 

 

- Prova pilot d’avaluació d’instal•lacions. 
  
b) Realització d’activitats amb l’objectiu de facilitar eines de gestió per a la protecció de la 
Salut: 
 
- Formació: organitzar i impartir quatre edicions del “Curs per a operadors i mantenidors de 
piscines d’ús públic” 
- Suport tècnic per a l’elaboració del pla d’autocontrol per part dels titulars de les piscines 
de pública concurrència. 
 
- Atenció de consultes (via mail, via telefònica): manteniment d’un servei de suport tècnic 
d’assessorament i consultes per als responsables de les instal•lacions en matèria de control 
higiènic sanitari de les piscines de pública concurrència. Es generarà un registre que recollirà 
totes les peticions d’assessorament. Aquest registre recollirà com a mínim: nom del demandant i 
de l’entitat que representa, motiu de la consulta, dia de la petició, nom del tècnic que atén la 
consulta, resultat de la mateixa i temps invertit en donar resposta. 
 
Segona. Import de l’encàrrec de gestió. 
 
Dipsalut retribuirà al CSCSA a quantitat de vuitanta-cinc mil cinc-cents trenta-tres euros 
(85.533,00 €), IVA exempt, per la implantació del programa, que suposa el cost directe i real 
suportat pel CSCSA. 
Aquesta quantitat anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 5/3110/22706 – Serveis tècnics i 
assistència municipal Protecció. 
Els costos del programa són els que es detallen a continuació: 
 

IMPORT DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ  

 nombre 
d'equipaments  

preu unitari  cost  

per a piscines amb 1, 2 o 3 vasos  370 183,00 € 67.710,00 € 

per a piscines amb 4,5,6 0 7 vasos  18 220,00 € 3.960,00 € 

per a piscines amb més de7 vasos  6 365,00 € 2.190,00 € 

visites verificació de mesures correctores  30 80,00 € 2.400,00 € 

Total sense IVA  76.260,00 € 

Previsió demanda 5%  3.813,00 € 

Total  80.073,00 € 

IVA exempt, d’acord amb DF 10 LCSP, i article7.8 de  la llei 37/1992  - 

TOTAL 80.073,00 € 

 
Dues edicions del curs per a mantenidors i operador s de piscines  
d'ús public segon semestre any 2019  

2.730,00 € 

Dues edicions del curs per a mantenidors i operador s de piscines  2.730,00 € 
d'ús public primer semestre any 2020   
IVA exempt  - 
TOTAL 5.460,00 € 

 



 
 
 
 
 

 

IMPORT TOTAL DE L’ENCÀRREC DE GESTIO  85.533,00 € 

 
Així mateix, la periodificació de la despesa prevista és la detallada a continuació: 

 
Anualitat Import IVA Total 

Anualitat 2019 82.803,00 € - 82.803,00 € 

Anualitat de 2020 2.730,00 € - 2.730,00 € 

 
L’import del conveni queda exempt de l’aplicació de l’impost sobre el valor afegit IVA, d’acord 
amb DF 10 LCSP, i l’article 7.8 de la llei 37/1992. 
Atès que el conveni 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. 
Havent valorat les repercussions i efectes econòmics del conveni, es considera que s’adequa de 
forma estricta al compliment de les exigències dels principis d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, d’acord amb la DA3 de la LCSP i l’article 7.3 de la Llei Orgànica 2/2002, 
de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
 
Tercera. Durada i entrada en vigor. 
 
La vigència general d’aquest conveni s’estén des de la data de la seva signatura fins el 15 de 
maig de 2020, sense perjudici que puguin perdurar les obligacions de cadascuna de les parts 
nascudes en aplicació de les previsions del mateix. 
Les quatre edicions del curs per a operadors i mantenidors de piscines d’ús públic es faran a 
partir del setembre de 2019 i fins el 15 de maig de l’any 2020, segons la planificació que Dipsalut 
estableixi. 
 
Les avaluacions higièniques de piscines s’iniciaran el mes de juny. Es prioritzaran les avaluacions 
de les piscines identificades l’any 2018 com a piscines de major risc, en  el període de 15 de juny 
a 15 de juliol, i la data màxima d’entrega d’informes d’avaluació d’aquestes piscines serà el 31 de 
juliol de 2019. 
 
La data màxima d’entrega d’informes d’avaluació de la resta de piscines serà el 31 d’agost de 
2019. 
 
Quarta. Forma de pagament. 
 
El pagament d’aquesta quantitat es realitzarà prèvia conformitat de Dipsalut amb el 
desenvolupament de les activitats realitzades i amb la presentació de les factures per la quantitat 
total esmentada. 
Les factures s’hauran de presentar, a través de la Bústia de factures electròniques e- FACT. 
 
Cinquena. Revisió de preus. 
 
Els imports indicats a la clàusula quarta no podran ser objecte de revisió segons el que recull la 
disposició final 3.3 de la Llei 2/2015, de 30 de març, de Desindexació de l’economia espanyola. 
 
Sisena. Modificació del conveni. 
 
No es preveu la modificació d’aquest conveni. 



 
 
 
 
 

 

 
Setena. Subcontractació. 
 
Tots aquells negocis jurídics que el CSCSA porti a terme durant el període de vigència del 
conveni per tal d’executar els encàrrecs de gestió que li efectuï Dipsalut, ho farà en conformitat 
amb l’article 32.7 de la LCSP, de manera que: 
 
Els contractes que celebrin amb altres entitats o empreses, quedaran sotmesos a l’esmentada 
llei, d’acord amb la naturalesa de l’entitat que els celebri i el tipus i valor estimat d’aquests i en tot 
cas, quan el mitjà propi no sigui un poder adjudicador se li aplicaran les normes contingudes en el 
títol I del Llibre tercer d’aquesta mateixa normativa. 
 
Així mateix, l’import de les prestacions parcials que el mitjà propi pugui contractar amb tercers no 
excedirà del 50% de la quantitat de l’encàrrec. 
 
En tot cas, el CSCSA ha de comunicar anticipadament i per escrit a Dipsalut la intenció de 
contractar a un tercer per a l’execució d’una part de la prestació encarregada, indicant la identitat 
de l’entitat que la durà a terme i justificant suficientment l’aptitud d’aquest per a executar-ho, així 
com els elements tècnics i humans de què disposa. 
 
El CSCSA s’obliga a abonar a les entitats que contracti el preu pactat en els terminis i condicions 
que s’estableixen a l’article 198 de la LCSP. 
 
Vuitena. Obligacions de Dipsalut 
 

1. Trametre les sol•licituds que els municipis formalitzin del programa Pt05 al CSCSA. 
2. Difusió i informació sobre les diferents edicions del curs d’operador i mantenidor de 
piscines. 
3. Tasques d’inscripció d’alumnes dels cursos. 

 
Novena. Obligacions del CSCSA 
 

1. Contractació, direcció i coordinació del personal tècnic que realitzarà les tasques 
d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines de pública concurrència. 
2. Identificació d’un coordinador, entre el personal tècnic avaluador, que haurà de 
desenvolupar les seves tasques a les instal•lacions de Dipsalut, sempre que aquest 
Organisme ho requereixi. 
3. Elaboració de la proposta del document final que s’enviarà als ajuntaments. 
4. Proposta del document resum de l’avaluació higiènica i sanitària de cada establiment 
que a l’ajuntament li servirà com a notificació als establiments que incompleixin normativa. 
5. Revisió dels protocols dels diferents establiments. 
6. Facilitar, explicar i corregir els models d’autocontrol. 
7. Avaluació higiènica i sanitària i Control “in situ” dels nivells de desinfectant i de PH, i 
d’àcid isocianúric, transparència i terbolesa si s’escau, dels vasos del diferents establiments. 
8. Redacció dels informes d’avaluació higiènica i sanitària. 
9. Muntatge del Dossier Tècnic, amb el contingut i ordre definit per Dipsalut, que 
s’entregarà a l’ajuntament amb el conjunt d’avaluacions dels establiments del seu municipi. 
10. Introducció de les dades resultants de les visites d’avaluació al sistema d’informació 
municipal de salut pública (SIMSAP). 
11. Assistència a les reunions de seguiment i coordinació que Dipsalut proposi. 
 12. Presentació d’un document de Memòria del programa que reculli els riscos detectats, 
les mesures correctores, i aquells altres paràmetres que Dipsalut consideri oportú, així com 
propostes de millora per al desenvolupament del programa. 
13. Organització i aportació del personal docent, i pagament dels seus honoraris. 



 
 
 
 
 

 

14. Aportació del material docent del curs en el format estipulat per Dipsalut. 
15. Reserva de les sales i de les instal•lacions on es realitzaran els cursos de formació. 

 
Desena. Confidencialitat i protecció de dades 
 
El CSCSA haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella informació a la qual tingui accés 
amb ocasió de l’execució del contracte, que per la seva pròpia naturalesa hagi de tractar-se com 
a tal. Aquest deure es mantindrà també amb posterioritat a la resolució de la relació contractual. 
 
Alhora, complirà l’establert a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de Dades 
Personals i garantia dels drets digitals, així com la resta de normativa vigent sobre aquesta 
matèria, en relació a les dades personals a les quals tingui accés en l’execució del contracte. 
 
El contractista tindrà la consideració d’encarregat del tractament, en el sentit i amb les obligacions 
establertes a l’article 28 de l’esmentada llei orgànica. 
 
Onzena. Drets d’imatge i imatge corporativa 
 
Dipsalut està creant un arxiu d’imatges dels diferents programes que porta a terme, és per això 
que es reserva el dret d’enregistrar imatges de les diferents fases d’implantació del programa. 
L’únic propietari dels drets de les mateixes serà Dipsalut, que podrà difondre-les en el 
desenvolupament de les seves competències, ja siguin directament o a través dels mitjans de 
comunicació. En cap cas, un tercer podrà fer ús d’aquestes imatges sense l’autorització expressa 
de Dipsalut. 
 
El vestuari del personal adscrit haurà d’incorporar la imatge corporativa de la manera que 
especifiqui Dipsalut. El personal haurà d’actuar com una extensió de Dipsalut, i preservarà la 
qualitat del servei, el tracte correcte amb els interlocutors i la bona imatge de l’Organisme. Així 
mateix, el CSCSA vetllarà perquè el seu personal que faci ús de vehicles compleixi en tot moment 
la legislació de circulació viària. 
  
 
La imatge gràfica d’identificació i de tota la documentació que es generi en el marc d’aquest 
encàrrec de gestió farà esment del CSCSA de la forma que Dipsalut estableixi. 
 
Dotzena. Seguiment, vigilància i control 
 
Dipsalut exercirà les funcions de seguiment i control les obligacions objecte del conveni que 
estimi necessaris mitjançant els responsables tècnics que designi.Les accions incloses al conveni 
generen resultats dels quals cal mantenir informats l’ajuntament i Dipsalut. 
 
Dipsalut ha desenvolupat el SIMSAP (Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública), una 
aplicació web que permet compartir dades entre els diferents agents implicats en els programes 
de salut pública gestionats per Dipsalut (és a dir, els ajuntaments, el proveïdor i Dipsalut). És en 
aquest sistema on el Consorci haurà d’introduir, en els terminis establerts, tota la informació que 
es generi de les seves actuacions. 
 
En el SIMSAP s’associa per a cada acció que dugui a terme el proveïdor, la informació que cal 
que introdueixi, en el format formulari i/o document pdf, que correspongui. 
 
Dipsalut supervisarà el compliment del conveni, mitjançant actuacions de comprovació aleatòries, 
a partir de la informació introduïda al SIMSAP i de la que aportin els integrants de l’equip tècnic, 
amb la finalitat de verificar que es compleixen les obligacions pactades. 
 



 
 
 
 
 

 

Tretzena. Comissió paritària 
 
En cas de discrepàncies en l’execució d’aquest encàrrec, es constituirà una comissió paritària 
entre Dipsalut i el CSCSA, la qual estarà integrada per un representant de cadascuna de les 
parts, que tindrà com a objectiu resoldre aquestes discrepàncies i coordinar el programa Pt05 
d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic dels municipis adherits al Catàleg de 
Serveis de Dipsalut.  
 
Catorzena. Notificacions i tramitació electrònica 
 
Totes les notificacions o requeriments que les parts es facin en relació amb l'execució i 
compliment del present conveni s'entén que han estat correctament fetes quan s'hagin fet 
electrònicament a través de la plataforma e-Notum o directament al registre d’entrada de 
documentació de Dipsalut. 
  
Quinzena. Causes de resolució 
 
Aquest conveni podrà finalitzar per les causes següents: 

 
a) Per venciment del seu termini de vigència, establert a la clàusula sisena d’aquest conveni. 
b) Mutu acord entre les dues entitats sotasignats. 
c) Incompliment greu dels pactes del conveni, especialment pel que fa a les obligacions de 
les parts. 
d) Incompliment manifest de la normativa de protecció de dades de caràcter personal. 
e) Per plena execució de les tasques que comprèn el seu objecte. 

 
Sigui quina sigui la causa de finalització del conveni, aquesta determinarà la liquidació dels 
compromisos pendents assumits per cada part fins aquell moment i a tal efecte es formalitzarà 
una liquidació. 
 
La finalització d’aquest conveni comportarà la dels annexes de desplegament d'aquest que 
s'hagin pogut subscriure, sens perjudici de la liquidació a la qual fa referència el paràgraf anterior. 
 
Setzena. Naturalesa jurídica del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obliga les parts signatàries de conformitat amb les 
previsions acordades, es regirà per la LCSP i en allò no previst específicament, per les normes 
comunes de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim jurídic dels sector públic, la Llei 26/2010, de 
3 d’agost, de règim jurídic  i de procediment  de les administracions públiques  de Catalunya,  i 
per la resta de la normativa  que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Dissetena. Remissió d'informació a efectes estadíst ics i de fiscalització 
Un cop signat el conveni, es comunicarà al Registre Públic de Convenis de la Generalitat de 
Catalunya, per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, per a la seva inscripció i posterior 
publicació. Així mateix, també es donarà publicitat en el portal de transparència de Dipsalut. 
 
Les dades incloses al convenis; comunicades al Registre Públic de Convenis i publicades al 
portal de transparència de Dipsalut; seran d’accés públic, amb les limitacions que imposen les 
normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter de confidencials. 
 
Divuitena. Jurisdicció competent 
 
Les discrepàncies que puguin sorgir de la interpretació i execució del conveni seran resoltes per 
mutu acord de les parts i, si això no fos possible, se substanciaran davant dels jutjats i tribunals 



 
 
 
 
 

 

contenciosos administratius de Girona. De manera que les parts renuncien expressament al seu 
fur i domicili si fossin uns altres. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat. 
 
 

5. Expedient 2019/793/X020200 
Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració a mb l’Institut Municipal de 
Serveis Socials de Barcelona de l’Ajuntament de Bar celona en l’àmbit de l’atenció 
a les emergències socials 
 
El president cedeix la paraula a la gerent, qui explica als assistents el contingut d’aquest 
conveni, que es proposa en el marc del servei d’emergències psicològiques. 
 
Finalitzen les intervencions. 
 
Dipsalut és un organisme autònom local, creat per la Diputació de Girona que s’encarrega 
de donar cobertura a les obligacions municipals en matèria de salut pública i que 
proporciona serveis, suport tècnic i econòmic als ajuntaments de la demarcació de 
Girona, en l’àmbit de la salut pública i l’acció social. 
 
L’ens inclou en el seu Catàleg de Serveis el programa PM04, de suport i atenció 
psicològica en situacions d’emergència al municipi, per tal de poder donar  ajut  ràpid “in 
situ” a les persones que viuen esdeveniments imprevistos i tràgics, a través del servei 
d’emergències psicològiques (SEP). 
 
L’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona (IMSS) és un 
organisme autònom local de l'Ajuntament de Barcelona, que té com a finalitats les 
d’impulsar, organitzar, gestionar i articular, internament i externament, el procés de 
prestació dels serveis socials de responsabilitat municipal adreçats a la ciutadania, per 
garantir el benestar de totes les persones que viuen i conviuen a la ciutat de Barcelona, 
segons l’establert als articles 1 i 2 dels seus Estatus, aprovats pel Plenari del Consell 
Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió de 2 d’octubre de 2009. 
 
L’Institut disposa del Centre d’Urgències i Emergències de Barcelona (CUESB), un centre 
d’atenció social permanent que atén les 24 hores dels dia, tots els dies de l’any, 
mitjançant un equip de professionals especialitzats que faciliten atenció psicosocial als 
afectats en situacions d’urgències, emergències, desastres i catàstrofes a la ciutat de 
Barcelona i als Ajuntaments de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb els que té conveni 
signat (19 municipis al 2018). 
 
Atès que ambdós organismes, IMSS, a través del CUESB, i DIPSALUT, a través del SEP,  
tenen una finalitat comuna i els equips de professionals especialitzats d’ambdós 
organismes coincideixen en la prestació dels primers auxilis psicològics especialitzats als 
supervivents, familiars i altres afectats, desplaçant-se dintre del territori competent on 
realitzen la seva intervenció i amb la màxima immediatesa possible per tal de minimitzar 
els danys emocionals causats pel fet traumàtic, es considera adient establir un protocol 
de col·laboració, formalitzat a través d’un conveni inter-administratiu. 
 



 
 
 
 
 

 

En data 8 de maig de 2019, el cap de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a les 
Persones de Dipsalut, emet un informe on justifica la necessitat i conveniència d’aprovar 
un conveni de col·laboració entre ambdues entitats. 
 
Així mateix, en data 8 de maig de 2019, el cap de Serveis Jurídics, Econòmics i 
Organització de Dipsalut, emet la preceptiva memòria justificativa exigida a l’article 50 de 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim jurídic del sector Públic. 
 
Finalment, el dia 9 de maig de 2019, la gerent i el cap de Serveis Jurídics, Econòmics i 
Organització de Dipsalut, signen la proposta d’aprovació del conveni entre Dipsalut i 
l’IMSS, per establir una col·laboració  en l’àmbit de les emergències socials. 
 
D’acord amb aquests antecedents i fonaments de dret, i ateses les competències que li 
atribueix l’article 10 dels Estatus de Dipsalut, el Consell Rector aprova, per unanimitat, 
l’adopció del següent  
 
ACORD:  
 
Primer. Aprovar el conveni entre Dipsalut i l’IMSS, amb NIF P0800234G, per establir una 
col·laboració  en l’àmbit de les emergències socials. 
 
Segon. Aprovar el text del conveni i de la seva documentació annexa, que s’adjunta  a la 
present resolució. 
 
Tercer. Facultar al president de Dipsalut perquè en nom i representació d’aquesta 
corporació, pugui formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per a 
l’efectivitat del present acord. 
 
Quart. Publicar en el portal de transparència de Dipsalut i comunicar al Registre de 
Convenis de la Generalitat de Catalunya, la informació de caràcter públic d’aquest  
conveni, d’acord amb l’establert a l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i l’article 8 de la 
Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 
 
Cinquè. Comunicar aquest acord l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament 
de Barcelona (IMSS). 
 
 
Annexos: 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT MUNICIPAL  DE SERVEIS SOCIALS DE 
BARCELONA DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA I L’ORGANISM E AUTÒNOM DE SALUT 
PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA  EN L’ÀMBIT DE L’ ATENCIÓ A LES 
EMERGÈNCIES SOCIALS 
 
D’una part, la Senyora Laia Ortiz Castellví , Presidenta de l’Institut Municipal de   Serveis Socials 
de Barcelona (en endavant, IMSS), amb NIF P0800234G, actuant en el seu nom i representació, i 
d’acord amb les funcions que li confereix l’article 5.2 a) i h) dels seus Estatuts (Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, núm. 256, de 26.10.2009), assistida en aquest acte per la secretària 



 
 
 
 
 

 

delegada de l’Institut, Senyora Rosa Martín Niubó , en exercici de les funcions d’assessorament i 
de fe pública que li atribueix l’article 9.2 dels esmentats Estatuts, per delegació del secretari 
general de data 4 de març de 2019, funcions d’assessorament, que disposa l’article 3.3 del Reial 
Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el Règim Jurídic dels Funcionaris 
d’Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional. 
 
I de l’altra, el Senyor Josep  Maria Corominas i Barnadas , President de DIPSALUT, amb NIF 
Q1700565C, actuant en el seu nom i representació, i d’acord amb les funcions que li confereix 
l’article 14 dels seus Estatuts (Butlletí Oficial de la Província de Girona, núm. 34, de 19 de febrer 
de 2016), en virtut de les facultats delegades que li atorga la Resolució de la Presidència de la 
Diputació de Girona, de 21 d’agost de 2018 i assistit en aquest acte pel secretari de Dipsalut, 
Senyor Jordi Batllori i Nouvilas . 
 
Totes les parts intervenen en virtut dels seus respectius càrrecs i en l’exercici de les facultats que 
tenen conferides per poder convenir i obligar-se en nom de les organitzacions que representen i en 
virtut del nomenament exprés. 
 
EXPOSEN 
 
I. Que en el context de les societats democràtiques avançades la cohesió i la inclusió social han 
esdevingut un compromís col·lectiu per intentar reduir les desigualtats, evitar dinàmiques de 
polarització social, garantir processos d’integració de tots els sectors de la població i pal·liar els 
efectes que situacions extraordinàries poden tenir de manera directa en la població. 
 
Que en aquest sentit, els models d’atenció en l’àmbit de l’atenció de les urgències i emergències 
socials, particularment en els casos en que les situacions es tornen singularment problemàtiques 
davant de fets de màxima gravetat, exigeix una intervenció ràpida i efectiva de certs serveis 
especialment preparats per aquest tipus d’actuacions. 
 
Que dins d’aquest marc, les atencions a situacions d’urgència i emergència socials es podrien 
considerar com una de les actuacions més paradigmàtiques de lluita contra l’exclusió social i 
d’atenció de situacions de significativa gravetat. 
 
Que l’increment de la sensibilitat i l’interès de les diferents administracions per atendre les 
persones víctimes d’una situació de crisi ha fet institucionalitzar els serveis d’atenció psicològica 
en emergències i incrementar sensiblement els dispositius existents. Si bé això ha suposat un salt 
qualitatiu i quantitatiu important a l’hora d’atendre les víctimes, també requereix la col·laboració 
entre organismes per tal millorar les intervencions i el servei al ciutadà.  
 
II. Que d’acord amb el que assenyala l’article 107 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la 
Carta Municipal de Barcelona, l’activitat de prestació dels serveis socials ha de contribuir a fer real 
i efectiva la igualtat, garantint i facilitant a tots els ciutadans l’accés als serveis que tendeixin a 
afavorir un desenvolupament lliure i ple de la persona i dels col·lectius dins la societat, 
especialment en el cas de limitacions i mancances. La Carta fa especial menció a la prevenció i 
eliminació de les causes que menen a la marginació i aconseguir la integració de tots els 
ciutadans.   
 
III. Que l’IMSS és un organisme autònom local de l'Ajuntament de Barcelona, que té com a 
finalitats la d’impulsar, organitzar, gestionar i articular, internament i externament, el procés de 
prestació dels serveis socials de responsabilitat municipal adreçats a la ciutadania, per garantir el 
benestar de totes les persones que viuen i conviuen a la ciutat de Barcelona, segons l’establert als 
articles 1 i 2 dels seus Estatus, aprovats pel Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de 
Barcelona, en sessió de 2 d’octubre de 2009. 
 



 
 
 
 
 

 

Que l’article 2.3 dels referits Estatuts disposa que per al millor compliment de les funcions que té 
encomanades, l’Institut podrà establir tot tipus d’acords o convenis amb entitats o institucions 
públiques i privades. 
 
IV. Que l’Institut disposa del Centre d’Urgències i Emergències de Barcelona (CUESB), que és un 
centre d’atenció social permanent que atén les 24 hores dels dia, tots els dies de l’any, mitjançant 
un equip de professionals especialitzats que faciliten atenció psicosocial als afectats en situacions 
d’urgències, emergències, desastres i catàstrofes a la ciutat de Barcelona i als Ajuntaments de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb els que té conveni signat (19 municipis al 2018). 
 
V. Que l’article 11 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de 
Salut regula les prestacions de salut pública com el conjunt d’iniciatives organitzades per les 
Administracions Públiques per preservar, protegir i promoure la salut de la població. 
 
VI. Que DIPSALUT és un organisme autònom local  de la Diputació de Girona, operatiu  des de 
l’any 2008, que s’encarrega de donar cobertura a les obligacions municipals en matèria de salut 
pública i ho fa proporcionant serveis i suport tècnic i econòmic als 221 Ajuntaments de la 
demarcació de Girona per tal  de millorar de la qualitat de vida dels seus ciutadans, segons 
l’estabert als articles 1 i  5 dels seus Estatuts, aprovats pel Ple de la Diputació de Girona, en 
sessió de 15 de maig de 2007. 
 
Que  l’activitat de DIPSALUT es dirigeix al desenvolupament adequat de les funcions que en 
matèria sanitària corresponen als municipis de la demarcació de Girona,  d’acord amb les 
competències de l’esmentat  article 11 de la Llei 16/2003 i en aplicació dels articles 91 i 92 del 
Decret Legislatiu 2/2003, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 
Que el Catàleg de Serveis de DIPSALUT recull la proposta de programes d’actuació als municipis 
gironins. És una oferta estructurada per àrees, línies i programes, i dirigida, d’una banda, a reduir 
les situacions de risc i assegurar els nivells òptims de protecció, i, de l’altra, a actuar per millorar la 
qualitat de vida dels ciutadans. 
 
Que DIPSALUT inclou en el seu Catàleg de Serveis 2019, el programa PM04 de suport i atenció 
psicològica en situacions d’emergència al municipi, per tal de poder donar  ajut  ràpid “in situ” a les 
persones que viuen esdeveniments imprevistos i tràgics. El servei d’emergències psicològiques 
(SEP) disposa de professionals experts en intervenció psicològica en crisis: urgències, 
emergències, desastres i catàstrofes, que presta els seus serveis als 221 municipis de la 
demarcació de Girona, les 24 hores del dia, tots els dies de l’any i que s’activa a demanda 
d’activadors qualificats preestablerts. 
 
VII. Que ambdós organismes, IMSS, a través del CUESB, i DIPSALUT, a través del SEP,  tenen 
una finalitat comuna i els equips de professionals especialitzats d’ambdós organismes coincideixen 
en la prestació dels primers auxilis psicològics especialitzats als supervivents, familiars i altres 
afectats, desplaçant-se dintre del territori competent on realitzen la seva intervenció i amb la 
màxima immediatesa possible per tal de minimitzar els danys emocionals causats pel fet traumàtic. 
 
VIII. Que el Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2019/__, de __ 
de_________ de 2019, va aprovar el conveni referit i va autoritzar al President de Dipsalut per a 
signar els documents que siguin necessaris per a la seva efectivitat. 
 
IX. Que per tot l’esmentat, ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la seva capacitat 
per atorgar aquest conveni d’acord amb l’article 47è i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de Règim jurídic del sector públic, amb subjecció a les següents, 



 
 
 
 
 

 

 
CLÀUSULES  
 
Primera .- Objecte del conveni. 
 
L’objecte del present acord és la col·laboració entre el  Centre d’Urgències i Emergències de 
Barcelona (CUESB) de l’IMSS i  el Servei d’Emergències Psicològiques (SEP) de DIPSALUT  amb 
la finalitat de millorar l’atenció a les víctimes en situació d’emergència psicològica i proporcionar 
una resposta immediata, organitzada i eficaç. 
 
Segona . Actuacions a desenvolupar. 
 
Pel correcte desenvolupament de les diverses clàusules i compromisos establerts en el present 
Conveni, s’acompanya  el «Protocol de col·laboració entre el CUESB de l’IMSS i el SEP de 
DIPSALUT», amb els seu dos annexes. 
 
L’esmentat Protocol contempla els següents àmbits de col·laboració: 
 

- Intervenció en situacions d’emergència: la continuïtat o traspàs de les atencions 
psicosocials iniciades en un territori i que tinguin continuïtat en el territori de l’altre servei. 
- Suport emocional inter equips, suport mutu davant situacions d’alt impacte per algun dels 
dos equips. 
- Formació i intercanvi en la metodologia d’intervenció psicològica en crisi i emergències. 

 
Tercera .- Compromisos de les parts. 
 
Les parts treballaran per : 
 

a. Donar continuïtat o traspàs de les atencions psicosocials iniciades en un territori i que 
tinguin continuïtat en el territori de l’altre servei , en el marc de la intervenció en situacions 
d’emergències. 

b. Proporcionar assistència entre els membres dels equips d’emergències dels organismes 
col·laboradors. 

c. Dissenyar i desenvolupar un pla de formació conjunta en l’àmbit de la intervenció 
psicològica en crisis i emergències. 

 
Quarta .- Impacte econòmic.  
 
El present Conveni s’estableix com un instrument de col·laboració interadministratiu destinat a 
crear un marc d’actuacions comunes entre les administracions signants en l’àmbit de l’atenció a 
les emergències socials i no genera drets i obligacions de contingut econòmic exigibles 
recíprocament entre elles.  
 
Cinquena .- Durada i entrada en vigor.  
 
Aquest conveni té efectes des de la data de la seva signatura i tindrà una durada de quatre anys .  
 
No obstant això, en qualsevol moment abans de la finalització del termini previst a l’apartat 
anterior, els signants en poden acordar unànimement la seva pròrroga per un termini màxim de 
quatre anys, per acord exprés i per períodes anuals, que formalitzaran annex al Conveni, amb els 
límits establerts a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
 
Sisena .- Comissió de Seguiment .  
 



 
 
 
 
 

 

Es constituirà una Comissió de Seguiment per coordinar i gestionar aquest Conveni. Aquesta 
Comissió estarà formada per dos representats de l’IMSS i dos representants de DIPSALUT, 
designats pels seus titulars respectius, que tindrà com a finalitat vetllar pel compliment de les 
previsions d’aquest Conveni. 
 
La Comissió també tindrà funcions de seguiment global i l’avaluació del conveni i es reunirà quan 
sigui necessari i com a mínim un cop l’any. Així mateix, es podrà reunir, a requeriment de 
qualsevol de les parts, per tractar d’aquells assumptes que per la seva urgència o especificitat no 
es puguin ajornar fins a la propera reunió periòdica.  
 
Setena.- Modificació i resolució. 
 
Aquest conveni podrà modificar-se per acord unànime de les parts a través de la corresponent 
addenda modificativa.  
 
Són causes d’extinció del conveni:  
 

1. L’expiració del termini de vigència acordat o de qualsevol de les seves pròrrogues, si s’han 
previst.  

2. El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.  
3. La denúncia d’alguna de les parts per escrit amb un mínim de tres mesos d’antelació.  
4. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de dur a terme les activitats que en 

constitueixin l’objecte.  
5. L’incompliment per alguna de les parts de les obligacions derivades d’aquest Conveni.  
6. Per les causes generals establertes en la legislació vigent. 

 
En el cas d’extinció anticipada, les actuacions en curs s’hauran de dur a terme fins a la seva 
completa execució. Es fixarà per la Comissió de Seguiment la forma de finalitzar les actuacions i 
compromisos en curs i, si escau, s’establirà per aquesta Comissió un termini improrrogable per a 
la seva consecució. 
 
Vuitena .- Tractament i confidencialitat de les dades de ca ràcter personal. 
 
Les persones que intervinguin en l’execució de les actuacions derivades d’aquest acord, 
s’abstindran de fer cap mena de tractament de les dades personals de què disposin com a 
conseqüència de l’aplicació de l’acord, més enllà del que sigui necessari per a la consecució de les 
finalitats d’aquest.  
 
De la mateixa manera, es comprometen a no manipular, transformar ni cedir a tercers les dades 
esmentades o els arxius que les contenen, fora de l’estricte objecte de la relació subscrita per 
ambdues parts, així com a guardar-ne estricta confidencialitat, d’acord amb la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, amb la 
normativa que la desenvolupi, així com amb les previsions del Reglament general de protecció de 
dades (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016. 
 
L’incompliment directe o indirecte d’aquesta clàusula per alguna de les parts podrà comportar 
l’exigència de les responsabilitats que se’n pugui derivar en compliment de la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades personals i d’aquella altre que resulti d’aplicació. 
  
Novena .- Codi ètic . 
 
Les persones participants en el desenvolupament d’aquest Conveni assumeixen i compleixen les 
previsions de del Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Barcelona (Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, de 13 de desembre de 2017). 



 
 
 
 
 

 

 
Desena.- Portal de la transparència 
 
Les parts signants del present acord manifesten el seu consentiment per tal que les dades 
personals que hi consten, així com la resta de les especificacions contingudes en aquest, puguin 
ser publicades al Portal de la Transparència de DIPSALUT, d’acord amb la Llei 19/2014 del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC 6780, de 31 de 
desembre) i en el lloc web de l’Ajuntament de Barcelona (www.barcelona.cat). 
 
Onzena. Remissió d'informació a efectes estadístics i de fiscalització 
 
Un cop signat el conveni, es comunicarà al Registre Públic de Convenis de la Generalitat de 
Catalunya, per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, per a la seva inscripció i posterior 
publicació.   
 
Dotzena . Jurisdicció competent. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 109 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, aquest Conveni es regeix per les 
seves clàusules, per la Llei esmentada i per la legislació sectorial corresponent.  
 
Així mateix, les diferències que puguin sorgir en interpretar i aplicar aquest Conveni se  
sotmetran a la resolució de la Comissió de seguiment del Conveni regulada en la clàusula quarta.  
 
De conformitat amb el que preveu l’article 110.2 l) de la Llei 26/2010, les qüestions litigioses que 
es puguin derivar del present Conveni, atesa la seva naturalesa administrativa, seran del 
coneixement i la competència de la jurisdicció contenciosa administrativa de Barcelona. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat. 
 
 
PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT MUNICIPA L DE SERVEIS SOCIALS 
DE BARCELONA, A TRAVÉS DEL CENTRE D'URGÈNCIES I EME RGÈNCIES SOCIALS DE 
BARCELONA, I DIPSALUT, A TRAVÉS DEL SERVEI D’EMERGÈ NCIES PSICOLÒGIQUES 
 
1.- Introducció 
 
Dipsalut en el seu Catàleg de Serveis inclou el programa Pm04 de suport i atenció psicològica 
en situacions d'emergència al municipi. 
 
El servei disposa de professionals experts en intervenció psicològica en crisis: urgències, 
emergències, desastres i catàstrofes, que presta els seus serveis als 221 municipis de la 
demarcació de Girona, les 24 hores del dia, tots els dies de l'any i que s'activa a demanda 
d'activadors qualificats preestablerts. 
 
L’Ajuntament de Barcelona disposa del Centre d'Urgències i Emergències de Barcelona 
(CUESB). El CUESB és un centre d'atenció social permanent que atén les 24 hores del dia, tots 
els dies de l'any, mitjançant un equip de professionals especialitzats que faciliten atenció 
psicosocial als afectats en situacions d’urgències, emergències, desastres i catàstrofes a la ciutat 
de Barcelona i als Ajuntaments de l'Àrea Metropolitana de Barcelona amb els que té conveni 
signat (19 municipis al 2017).  
 
Tots dos equips coincideixen en la prestació dels primers auxilis psicològics especialitzats als 
supervivents, familiars i altres afectats desplaçant-se dintre del territori competent on realitzen la 



 
 
 
 
 

 

seva intervenció i amb la màxima immediatesa possible per tal de minimitzar els danys emocionals 
causats pel fet traumàtic. 
 
2.- Justificació 
 
L’increment de la sensibilitat i l’interès de les diferents administracions per atendre les persones 
víctimes d’una situació de crisi ha fet institucionalitzar els serveis d’atenció psicològica en 
emergències i incrementar sensiblement els dispositius existents. Si bé això ha suposat un salt 
qualitatiu i quantitatiu important a l’hora d’atendre les víctimes, també requereix la col·laboració 
entre organismes per tal millorar les intervencions i el servei al ciutadà.  
 
3.-Objecte 
 
L’objecte d’aquest protocol és establir les bases de col·laboració entre el Centre d’Urgències i 
Emergències Socials de Barcelona (CUESB) de l'Ajuntament de Barcelona i el Servei 
d'Emergències Psicològiques (SEP) de Dipsalut en els següents àmbits: 
 

• Intervenció en situacions d’emergència 
• Suport emocional Inter equips, suport mutu davant situacions d'alt impacte per algun dels 

dos equips. 
• Formació i intercanvi en la metodologia d’intervenció psicològica  en crisi i emergències 

 
L’objectiu final d’aquest protocol és millorar l’atenció de les víctimes en situació d’emergència 
psicològica i proporcionar una resposta immediata, organitzada i eficaç. 
 
4.- Intervenció en situacions d’emergència  
 
Activació de CUESB per part del SEP de Dipsalut   
 
L’activació es realitza quan el SEP de Dipsalut realitza una intervenció per emergència al seu 
territori i detecta la necessitat de continuar la intervenció a Barcelona o algun dels municipis de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona en els que intervé el CUESB. 
La demanda d’activació del CUESB es pot produir en totes aquelles situacions d’emergència social 
contemplades com a causa d’activació per part del CUESB: aquelles en les que com a 
conseqüència d’ un sinistre o incident crític hi ha persones afectades que requereixen atenció 
psicosocial immediata (cobertura de necessitats bàsiques, suport emocional, etc). 
 
Per fer l’activació de CUESB caldrà sempre disposar del consentiment dels afectats que haurà de 
ser per escrit segons model adjunt (Annex 1) o si es via telefònica gravat. 
 
El CUESB continuarà l'atenció realitzada pel SEP de Dipsalut dins les primeres 72 hores de 
l'incident, excepcionalment es podrà ampliar l'atenció als primers 5 dies, si així es valora. 
 
El SEP de Dipsalut, per tal de realitzar l’activació, contactarà amb la/el cap de Torn del CUESB 
trucant al telèfon facilitat per a tal efecte i farà la pertinent coordinació.  Un cop acceptada 
l’activació es realitzarà la derivació formal traspassant la informació disponible segons model 
d’informe de derivació (Annex 2) al correu electrònic, cuesb@bcn.cat . 
 
La/el cap de torn del CUESB valorarà la sol·licitud, establirà el tipus d'atenció i assignarà els 
recursos disponibles seguint els procediments habituals del servei en l'atenció d'emergències. 
L'activació, un cop valorada, es realitzarà amb la major brevetat possible. 
 
En el cas de comunicació de males notícies el CUESB mai farà una comunicació directa, ja que no 
pot donar oficialment una notificació de mort o d'accident greu. Per tant la seva intervenció 



 
 
 
 
 

 

consistirà en realitzar acompanyament dels familiars o amics que realitzen la comunicació. Davant 
la necessitat de fer una primera comunicació caldrà que es realitzi a través de cossos policials que 
son activats des de l'altre territori i que poden sol·licitar l'acompanyament de CUESB. 
 
La intervenció de CUESB inclou, si així es valora, la posterior derivació o orientació dels afectats 
als serveis d'atenció psicològica i/o social del seu territori. 
 
Activació del SEP de Dipsalut per part de CUESB  
 
L’activació es realitza quan el CUESB dins una intervenció per emergència al seu territori detecta 
la necessitat de continuar la intervenció a algun dels municipis de la demarcació de Girona on 
intervé el SEP de Dipsalut. 
 
La demanda d'activació del SEP de Dipsalut es pot produir en totes aquelles situacions 
contemplades en el catàleg d'intervencions del programa "PM04. Programa de suport i atenció 
psicològica en situacions d'emergència al municipi " que es detallen a continuació: 
 

1. Morts sobtades i amb alt potencial traumàtic, especialment de nens i adolescents. 
2. Víctimes de delictes violents, incloses les agressions sexuals. 
3. Accidents amb múltiples víctimes (AMV). 
4. Desastres amb víctimes, molts danys materials o que generin alarma social. 
5. Per atendre professionals que ho requereixin (policies, bombers, sanitaris, treballadors 

socials, mestres,...) sotmesos a situacions crítiques molt demandants i estressants o amb 
alt potencial traumàtic per raó de la seva feina. 

6. D’altres a criteri del coordinador de l’equip i prèvia l’autorització de Dipsalut. 
 
Donades les característiques de l'atenció que el CUESB facilita en aquestes intervencions es 
tracta de realitzar un seguiment de l'atenció realitzada pel SEP de Dipsalut i dins de les primeres 
72 hores de l'incident, excepcionalment es podrà ampliar l'atenció, si així es valora. 
Per fer l’activació del SEP de Dipsalut caldrà sempre disposar del consentiment dels afectats que 
haurà de ser per escrit segons model adjunt (Annex 1) o si es via telefònica gravat. 
 
El SEP de Dipsalut continuarà l'atenció realitzada pel CUESB dins les primeres 72 hores de 
l'incident, excepcionalment es podrà ampliar l'atenció als primers 5 dies, si així es valora. 
 
Per tal de realitzar l'activació el CUESB, contactarà amb el/la coordinador/a del SEP de Dipsalut a 
través del número de telèfon d'ús restringit per a activadors qualificats del programa. Un cop 
acceptada l’activació es realitzarà la derivació formal traspassant la informació disponible segons 
el model d’informe de derivació (Annex 2) al correu electrònic, SEP@dipsalut.cat.  
 
El/la coordinador/a del SEP valorarà la sol·licitud, establirà el tipus d'atenció i assignarà els 
recursos disponibles seguint els procediments habituals del servei en l'atenció d'emergències. 
L'activació, un cop valorada, es realitzarà amb la major brevetat possible. 
 
La intervenció del SEP de Dipsalut inclou, si així es valora, la posterior derivació o orientació dels 
afectats als serveis d'atenció psicològica, mèdica i/o social del seu territori. 
 
5.- Suport emocional Inter equips, suport mutu dava nt situacions d'alt impacte per algun 
dels dos equips. 
 
Si a conseqüència de l’elevat potencial traumàtic de les intervencions resulten afectats membres 
dels equips d’emergències, podran rebre assistència, amb tècniques de suport en grup o 
individualment, per psicòlegs de l’organisme col·laborador. Aquesta tècnica permet normalitzar la 



 
 
 
 
 

 

simptomatologia que acostuma a produir-se davant una situació d'alt impacte psicològic i es 
realitza preferentment entre les 24 o 72 hores següents al succés. 
 
6.- Formació i intercanvi en la metodologia d’inter venció psicològica  en crisi i emergències 
 
En el marc del programa “suport i atenció psicològica en situacions d'emergència al municipi”, 
Dipsalut ofereix formació als professionals de les emergències per tal d’afrontar les tensions 
generades en situacions de crisi, catàstrofe o emergència. 
 
El DIPSALUT i el CUESB podran col·laborar en el disseny i desenvolupament d’un pla de 
formació conjunta i, a ser possible, estandaritzat en l'àmbit de la intervenció psicològica en crisis i 
emergències, dirigida als professionals dels equips d'emergències psicosocials (treballadors 
socials, tècnics i psicòlegs) i als d'altres equips intervinents (policia, bombers, sanitaris...). El 
Dipsalut i el CUESB assumiran aproximadament el mateix nombre d’hores de formació, aquestes 
podran ser realitzades tant per professionals interns com per professionals externs. 
 
El DIPSALUT i el CUESB podran generar espais de debat i diàleg sobre les experiències i 
intervencions realitzades, compartint metodologia de treball, realitzant pràctiques de simulacions 
conjuntes, participant en simulacres o en intercanvis amb d'altres grups d'intervenció... 
 
7.- Identificacions i acreditacions 
 
Durant les intervencions els membres dels diferents equips aniran adequadament identificats amb 
la uniformitat i/o les acreditacions emeses per les organitzacions. 
 
8.- Llistat de contactes 
 
Amb l’objectiu de facilitar la comunicació i coordinació entre els actors implicats en les 
intervencions, s’elaborarà una base de dades que inclourà com a mínim el nom de les persones de 
contacte de cada organització i els números de telèfon per traspassar la informació necessària. 
Aquest llistat s’anirà actualitzant cada vegada que es produeixi una variació i de manera ordinària 
un cop l’any. 
 
9.- Publicitat, informació i difusió 
 
En tot acte de publicitat, informació i difusió en general relatiu a l’objecte d’aquest acord de 
col·laboració es farà constar la col·laboració entre el DIPSALUT i el CUESB. Els anagrames a 
utilitzar són el logotip de Dipsalut i la imatge corporativa del programa “Suport i atenció psicològica 
en situacions d’emergència al municipi” i per part del CUESB el seu logo i el de l’Ajuntament de 
Barcelona. 
  
Per a la realització de qualsevol acció de caràcter protocol·lari relativa a l’objecte d’aquest conveni 
caldrà informar ambdues parts. 
 
10.- Reunions d’avaluació i millora 
 
A fi i efecte d’aconseguir la màxima eficiència i eficàcia en el funcionament i reconduir les 
disfuncions que sovint es generen en l’aplicació de qualsevol sistema complex, un cop a l’any o 
després d’una intervenció de gran magnitud o impacte es reuniran els membres dels equips 
implicats. S’avaluarà el funcionament del dispositiu de resposta i atenció psicològica en crisis i 
emergències i es proposaran sistemes de millora.  
 



 
 
 
 
 

 

ANNEX I – AUTORITZACIÓ COMUNICACIÓ DE DADES PERSONA LS  
 
DOCUMENT 1 
 
(MODEL CUESB � SEP DIPSALUT) 
El Centre d’Urgències i Emergències Socials de l’Ajuntament de Barcelona (CUESB) – per la 
naturalesa del vostre cas i les vostres circumstàncies personals – considera necessari que pugueu 
ser atesos pel Servei d’Emergències Psicològiques de Dipsalut. 
Per tal que pugueu ser atesos pel SEP de Dipsalut, hem de poder comunicar-los informació de 
caire personal que figura en el vostre expedient, per això us demanem la vostra autorització. 
  

AUTORITZO  NO AUTORITZO la comunicació de la meva informació personal. 
 
Data: xx/xx/xxxx 
Nom: ............................................................................... 
Signatura: 
 
 
DOCUMENT 1 
 
(MODEL SEP DIPSALUT � CUESB) 
El Servei d’Emergències Psicològiques de Dipsalut – per la naturalesa del vostre cas i les vostres 
circumstàncies personals – considera necessari que sigueu atesos pel Centre d’Urgències i 
Emergències Socials de l’Ajuntament de Barcelona (CUESB). 
 
Per tal que pugueu ser atesos pel CUESB, hem de poder comunicar-los informació de caire 
personal que figura en el vostre expedient, per això us demanem la vostra autorització. 
  

AUTORITZO NO AUTORITZO la comunicació de la meva informació personal. 
 
Data: xx/xx/xxxx 
Nom: ............................................................................... 
Signatura: 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
ANNEX II 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

6. Expedient 2019/60/X020201 
Proposta de resolució de la convocatòria de subvenc ions adreçades a 
Ajuntaments per a despeses ordinàries dels equipame nts on es dugui a terme 
formació per a persones adultes (ADU) 
 



 
 
 
 
 

 

En relació amb aquesta proposta de resolució, la gerent explica que no hi ha Comissió 
Qualificadora prèvia atès que els criteris de valoració de les sol·licituds són objectius, de 
conformitat amb les bases. 
 
Finalitzen les intervencions. 
 
Quadre de característiques de la subvenció: 
 

Nom bases: 

Bases reguladores de subvencions adreçades a les 
administracions locals i entitats sense ànim de lucre per 
al finançament de les despeses derivades del 
funcionament ordinari dels consultoris locals, 
equipaments municipals on es dugui a terme formació 
per a persones adultes i centres docents d'educació 
especial ubicats a la demarcació de Girona. 

Publicades al BOP de 
Girona, número Número 31, de 13 de febrer de 2019 

Nom convocatòria: 
Convocatòria de subvencions a ajuntaments per les 
despeses ordinàries dels equipaments on es dugui a 
terme formació per a persones adultes (ADU). 

Tipus de procediment:  Subvencions concurrència no competitiva 
Consignació 
pressupostària: 50.000,00€ 

Aplicació 
pressupostària: 

4/3110/46202/Programa Manteniment centres formació 
adults per a aj. 

Període subvencionable  Del dia 1 d’octubre de 2017 fins al 31 de juilol de 2018. 
Data obertura període 
sol·licituds: El 22 de març de 2019 

Termini de presentació 
de sol·licituds Del 22 de març de 2019 fins ell 4 d’abril de 2019. 

 
El 25 d’abril de 2019 el cap de l’Àrea de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a les 
Persones, emet un informe sobre les sol·licituds presentades a la convocatòria que 
consta al quadre anterior on esmenta que:  
  
“S’han presentat 15 sol·licituds, les quals compleixen els requisits de la convocatòria i els 
ajuntaments sol·licitants han fet la declaració responsable del compliment de les 
obligacions tributàries i amb la seguretat social. 
 
“Que en l’Annex I es fan constar tots els ajuntaments de la demarcació de Girona que han 
formulat sol·licitud de subvenció en temps i forma. Els 15 ajuntaments que hi consten fan 
tots ells la declaració responsable que compleixen les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, d’acord amb l’art. 18.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Girona. 
 
Que l’objecte indicat en les sol·licituds dels ajuntaments que consten en l’Annex I s’ajusta 
al que es marca en les bases com a objecte subvencionable i per tal de determinar 
l’import de la subvenció s’han aplicat els barems de la convocatòria, és a dir un 
percentatge màxim subvencionable en funció dels habitants del municipi, amb un topall 



 
 
 
 
 

 

de 10.000,00 €, tenint en compte també la base subvencionable i l’import sol·licitat en 
cada cas. 
 
Que el nombre de sol·licituds presentades i acceptades no permet adjudicar als 
sol·licitants la subvenció màxima que correspondria en cada cas segons el pressupost, la 
sol·licitud, el percentatge màxim en funció de la població del municipi i l’import màxim 
absolut. Per tant, ha calgut fer un prorrateig per ajustar el total de subvencions que es 
proposa atorgar als 50.000,00 € de crèdit disponible per a aquesta convocatòria. 
 
Que el total de subvencions valorades ascendeix a 50.000,00 € i per tant s’exhaureix la 
dotació de la convocatòria en aquest procediment. 
 
Que el termini marcat en la convocatòria per a la justificació de la subvenció finalitza el 4 
de juny de 2019. ” 
 
L’article 14 e) de la Llei 38/2003, general de subvencions, estableix que el beneficiari ha 
d’acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió d’una subvenció, que 
està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.  
 
L’article 18.3 f) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
estableix que l’acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social queda substituïda per la presentació d’una declaració responsable quan el 
peticionari, entre d’altres casos, sigui una administració pública. 
 
Els beneficiaris declaren en el punt quart de la sol·licitud estar al corrent de les seves 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social d’acord amb l’art. 18.3 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
A més amb la presentació de la sol·licitud els beneficiaris, declaren que no incorren en 
cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
D’acord amb el punt 9 de les Bases reguladores d’aquesta subvenció, la proposta de 
resolució formulada pel centre gestor de la subvenció serà sotmesa a consideració del 
Consell Rector de Dipsalut que serà l’òrgan responsable de la resolució del procediment 
per a l’atorgament de les subvencions.  
 
Atesos aquests antecedents, i atès que és l’òrgan competent per a la resolució del 
procediment, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent 
 
ACORD:  
 
Primer. Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a la 
convocatòria de subvencions a ajuntaments per les despeses ordinàries dels 
equipaments on es dugui a terme formació per a persones adultes (ADU), les 
subvencions pels conceptes i imports que s’hi detallen. 
 



 
 
 
 
 

 

Segon. Disposar la despesa per un total de cinquanta mil euros(50.000,00€), amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 4/3110/46202 Programa Manteniment centres formació 
adults per a aj. del pressupost d’enguany. 
 
Tercer. Comunicar als beneficiaris que si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, 
s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques 
fixades per a la seva aplicació. 
Quart. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, a 
la seva justificació mitjançant el formulari compte justificatiu específic, disponible a la seu 
electrònica de Dipsalut (https://www.seu.cat/dipsalut), en compliment de l’art. 27 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la documentació del punt 
12 de les bases reguladores de la subvenció. 
 
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a màxim, 
el 4 de juny de 2019.    
 
Cinquè. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que siguin 
procedents, a través del tauler d’anuncis (e-tauler), ubicat a la seu electrònica de Dipsalut 
en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució 
d’acord amb l’article 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 
 
 



 
 
 
 
 

 

Annex I       

Núm. 
Expedient Ajuntament NIF Projecte / Programa / 

Activitat 

Base 
Subvencionable 

Corregida 

Import 
atorgat (1) 

% 
atorgat/base 

subvencionable 

Conceptes/  
imports no 

subvencionables 

2019/1347 Alp P1700600H 
Despeses de manteniment 
ordinari Centre de Formació 

de persones adultes 
4.561,57 1.616,14 € 35,43%  

2019/1446 Anglès P1700800D 
Despeses de manteniment 
ordinari Centre de Formació 

de persones adultes 
3.000,00 944,79 € 31,49%  

2019/1348 Arbúcies P1700900B 
Despeses de manteniment 
ordinari Centre de Formació 

de persones adultes 
21.019,69 3.936,62 € 18,73%  

2019/1349 Besalú P1702200E 
Despeses de manteniment 
ordinari Centre de Formació 

de persones adultes 
13.500,00 3.936,62 € 29,16%  

2019/1451 Bisbal, la P1702500H 
Despeses de manteniment 
ordinari Centre de Formació 

de persones adultes 
17.674,55 3.936,61 € 22,27%  

2019/1448 Blanes P1702600F 
Despeses de manteniment 
ordinari Centre de Formació 

de persones adultes 
57.950,00 3.936,61 € 6,79% Manteniment: 1.700,00 € 

2019/1452 Colera P1705900G 
Despeses de manteniment 
ordinari Centre de Formació 

de persones adultes 
5.392,74 2.122,91 € 39,37%  



 
 
 
 
 

 

Núm. 
Expedient Ajuntament NIF Projecte / Programa / 

Activitat 

Base 
Subvencionable 

Corregida 

Import 
atorgat (1) 

% 
atorgat/base 

subvencionable 

Conceptes/  
imports no 

subvencionables 

2019/1353 La Jonquera P1709300F 
Despeses de manteniment 
ordinari Centre de Formació 

de persones adultes 
37.119,02 3.936,62 € 10,61%  

2019/1445 Riells i Viabrea P1715500C 
Despeses de manteniment 
ordinari Centre de Formació 

de persones adultes 
7.900,00 2.798,93 € 35,43% Manteniment: 1.200,00€ 

2019/1449 Ripoll P1715600A 
Despeses de manteniment 
ordinari Centre de Formació 

de persones adultes 
14.195,00 3.911,62 € 27,56%  

2019/1447 
Sant Feliu de 
Guíxols 

P1717000B 
Despeses de manteniment 
ordinari Centre de Formació 

de persones adultes 
14.685,65 3.936,61 € 26,81%  

2019/1366 
Sant Joan de les 
Abadesses 

P1717700G 
Despeses de manteniment 
ordinari Centre de Formació 

de persones adultes 
13.650,00 3.936,62 € 28,84%  

2019/1351 
Santa Coloma de 
Farners 

P1719100H 
Despeses de manteniment 
ordinari Centre de Formació 

de persones adultes 
38.440,93 3.936,62 € 10,24%  

2019/1345 Sarrià de Ter P1719800C 
Despeses de manteniment 
ordinari Centre de Formació 

de persones adultes 
46.610,62 3.936,62 € 8,45%  

2019/1346 Tossa de Mar P1721500E 
Despeses de manteniment 
ordinari Centre de Formació 

de persones adultes 
10.085,00 3.176,06 € 31,49%  

(1)Per obtenir l’import de la subvenció ha calgut fer un prorrateig per adaptar el total concedit al crèdit disponible



  

 

7. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la  tramesa de la convocatòria 
 
No n’hi ha cap. 
 

8. Precs i preguntes 
 
No hi ha més intervencions. 

 
 
El president aixeca la sessió, de la qual s’estén aquesta acta. 
 
El president p.d.  El secretari 
Josep M. Corominas i Barnadas   Jordi Batllori i No uvilas 


