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Secretaria 
Exp. 2020/990/A011201 
 
 
Acta de la reunió ordinària i a distància del Consell Rector de 19 de maig de 2020 
 
Núm. sessió: 2020/04 
Caràcter: Ordinària 
Data: 19 de maig de 2020 
Horari: De les 9:15 a les 10:05 hores 
Lloc: Videoconferència a través de l’aplicació Webex Meet 
 
Hi assisteixen: 
 

• Presidenta p.d.: 
Maria Puig i Ferrer 
 

• Vocals: 
Josep Maria Bagot i Belfort 
Anna Barnadas i López 
Maria Teresa Brunsó i Puigvert 
Jordi Camps i Vicente 
Jaume Dulsat i Rodríguez 
Sílvia Paneque i Sureda 
Laia Pèlach i Saget 
Maria Àngels Planas i Crous 
Josep Sala i Leal 
Gisela Saladich i Parés 
 

• Gerent: 
Sílvia Oliveras i Casadellà 
 

• Secretari: 
Jordi Batllori i Nouvilas 
 

• Interventora: 
Núria Josa i Arbonés 
 

• Tresorera: 
Lídia Velasco i Formiga 
(En substitució de la titular del càrrec, M. Teresa Villar i Roda) 
 

També hi assisteixen, convidats per la Presidència, el senyor David Álvarez i Carreño, 
cap dels Serveis Jurídics, Econòmics i Organització, i el senyor Pau Batlle i Amat, 
responsable de l’Observatori sobre Desigualtats Socials i de Salut. 
 
Ha excusat la seva absència el vocal senyor Albert Piñeira i Brosel. 
 



 
 
 
 
 

2 

Ordre del dia 
 

 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2020/03, del 

dia 10 de març de 2020, ordinària 
 
 

2. Informacions de Govern 
 
 

3. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència 
 
 

4. Expedient 2020/875/D050600 – Proposta d’aprovació de l’encàrrec de gestió 
de a CSC Serveis Instrumentals SAU en relació amb les actuacions relatives 
del programa Pt05, avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic 
2020-2021 
 
 

5. Expedient 2020/887/B010100 – Proposta d’aprovació del conveni de 
col·laboració amb l’Ajuntament de Girona per a l’execució de programes de 
salut pública 
 
 

6. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria 
 
 

7. Torn obert de paraules 
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Desenvolupament de la sessió 
 
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2020/03, del 

dia 10 de març de 2020, ordinària 
 

S’aprova, per unanimitat, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2020/03, 
ordinària, del dia 10 de març de 2020, que ha estat lliurat prèviament als assistents. 

 
2. Informacions de Govern 
 
La presidenta cedeix la paraula al senyor Pau Batlle i Amat, responsable de 
l’Observatori sobre Desigualtats Socials i de Salut de Dipsalut, qui ofereix als 
assistents una presentació relativa a l’anàlisi territorial de l’evolució de la Covid 19 i un 
estudi de la possible relació amb indicadors socioeconòmics i demogràfics. 
 
Un cop finalitzada aquesta presentació, la presidenta destaca que les dades ajuden a 
l’anàlisi, cosa que permet millorar la qualitat les polítiques que es porten a terme, i que 
aquesta anàlisi és precisament la raó de ser de l’Observatori. 
 
Seguidament, la presidenta comenta, en relació amb la informació facilitada als 
membres del Consell Rector, relativa a l’adaptació del Catàleg de serveis de 
l’Organisme durant l’estat d’alarma vigent, que la Gerència ha preparat una intervenció 
relativa als recursos i serveis que Dipsalut està oferint arran de la crisi sanitària, i 
cedeix la paraula a la gerent, qui explica breument als assistents les actuacions que 
l’Organisme ha estat portant a terme en aquest àmbit. 
 
Finalment, i en relació amb la presentació del senyor Batlle, la vocal senyora Laia 
Pèlach considera que l’anàlisi situacional sobre l’impacte de la Covid 19 basat en els 
tests és esbiaixat, atès que aquests tests s’han distribuït de manera molt desigual 
entre la població, principalment entre el col·lectiu sanitari i les persones que van ser 
hospitalitzades, residències de gent gran i policies locals, col·lectius molt concrets i 
que, per exemple, en alguns casos són col·lectius altament feminitzats i, per tant, els 
resultats relatius a l’afectació de la malaltia en homes i dones podrien no ser acurats. 
D’altra banda, que les residències de gent gran hagin estat, d’una banda, focus 
d’afectació elevada de la malaltia i, de l’altra, objecte de gran quantitat de tests, fa que 
pugui haver també un biaix relatiu a l’afectació territorial de la malaltia, atès que molts 
dels residents (i, per tant, les seves famílies) no són originaris de la població on se 
situa la residència. La vocal considera que s’ha fet molt bona feina i que hi ha gran 
quantitat de dades, però creu que cal tenir en compte els possibles biaixos a l’hora 
d’extreure’n conclusions i, que, per tant, en aquests moments no es pot conèixer la 
realitat de l’afectació, atès que hi ha molta població, fora d’aquests col·lectius concrets, 
que pot tenir la malaltia de manera asimptomàtica i no haver estat detectada. A més, 
pel que fa a la relació entre afectació i atur, creu que s’ha passat per alt el factor de la 
densitat de població: pot ser que l’atur estigui relacionat amb la densitat de població i 
que la densitat estigui relacionada amb els nivells d’atur, cosa que faria que no 
estigués necessàriament relacionada de manera directa l’afectació de la malaltia amb 
l’atur, sinó de manera indirecta. La vocal finalitza la seva intervenció agraïnt les dades 
estadístiques facilitades i l’explicació de les actuacions portades a terme per Dipsalut 
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durant les darreres setmanes, i en especial en relació amb l’acompanyament al dol, un 
valor afegit que a l’Organisme s’ha tingut molt en compte, a diferència d’altres 
administracions. 
 
La presidenta respon que des de l’equip que ha portat a terme l’anàlisi s’està totalment 
d’acord amb les observacions de la vocal i que, de fet, les conclusions exposades són 
més aviat prudents, mai taxatives, i que s’ha intentant recollir gran quantitat de dades -i 
que encara s’hi treballa-, atès que com més dades es tinguin, més fermes i amb una 
base científica més àmplia podran ser les conclusions obtingudes. Respecte del suport 
al dol i els recursos educatius, la presidenta destaca que són part important de la salut 
però que de vegades són oblidats. Respecte dels materials posats a disposició de les 
famílies de manera oberta i gratuïta, en destaca l’altíssima qualitat i espera que tinguin 
un impacte en les famílies, especialment en les que tenen fills menuts al càrrec i en 
aquelles que han patut pèrdues arran de la malaltia, i en les xarxes comunitàries. 
 
Seguidament, cedeix la paraula al senyor Batlle, qui matisa que les dades exposades 
no mostren causalitat i que no s’hi ha d’inferir conclusions que no hi són presents de 
manera explícita, sinó que es tracta simplement d’una recollida de dades, basada en 
l’experiència disponible prèvia, que intenta analitzar si aquesta evidència prèvia 
disponible i publicada internacionalment (indicadors sociodemogràfics, densitat de 
població, afectació per sexes...) es confirma o és també observable en les comarques 
gironines. En tot cas, exposa que la fiabilitat de les dades és en aquests moments molt 
feble per a tota la comunitat científica i que, per tant, la feina que s’ha de fer en matèria 
d’anàlisi multifactorials i de ponderació dels diversos agents no es pot portar encara a 
terme, atès que només amb bones dades es poden tenir bons resultats. El que sí creu 
que mostra aquesta anàlisi és, d’una banda, que no hi havia tradició ni a casa nostra ni 
a la resta d’Europa de fer seguiments en matèria de pandèmies com la que ens està 
afectant, i d’altra banda, que a la demarcació de Girona les dades necessàries per a 
obtenir bons resultats són més aviats escasses, i que és un extrem que els 
responsables de les polítiques públiques han de tenir en compte. Per tant, recorda als 
membres del Consell Rector que en matèria social i de salut ha de ser Dipsalut qui 
lideri aquestes anàlisi o no serà possible tenir dades de qualitat per a poder portar a 
terme polítiques adequades. 

 
3. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència 
 
La vocal senyora Laia Pèlach formula una consulta respecte del Decret número 168, 
de 7 d’abril, d’aprovació del Protocol General d’Actuació relatiu a l’aula especialitzada 
“El Saltiró” per a infants de 0 a 3 anys situada a l’escola bressol municipal “El Carrilet” 
de Salt, i pregunta a què es refereix exactament aquests protocol. 
 
La presidenta cedeix la paraula a la gerent, qui explica als assistents que es tracta 
d’un projecte pilot proposat a Dipsalut fa 3 anys per la Fundació Ramon Noguera, la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Salt relativa a la inserció d’infants amb altes 
discapacitats en les escoles bressol, en concret fent que una de les aules de l’escola 
estigui reservada i adaptada per a poder atendre aquests infants. Si els resultats de la 
prova pilot són satisfactoris, els diferents Departaments de la Generalitat implicats en 
el projecte plantejaran incorporar aquest servei en altres escoles bressol. La 
contribució de Dipsalut en el protocol és econòmica. 
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Núm. Data Unitat Expedient  Resum 

108 03/03/2020 Subvencions 2019_1796 
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Siurana d’Empordà, per al finançament 
de despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals, i minorar-lo de 2.085,72 € a 
1.045,70 €. 

109 09/03/2020 Contractació 2020_1110 
Decret d’adjudicació del contracte de gestió integral de 5 recursos de teatre per als centres educatius 
participants en el programa “Sigues tu: eines i actius per a la salut” (Pm08) del Catàleg de serveis. 

110 10/03/2020 Subvencions 2020_0091 
Decret d’aprovació de la convocatòria de subvencions en matèria de condicions i estils de vida per 
ONL (CEV), per a l'any 2020. 

111 10/03/2020 
Gestió administrativa 

i recursos humans 
2020_0095 Decret d’aprovació del calendari laboral de Dipsalut per al 2020. 

112 10/03/2020 
Gestió administrativa 

i recursos humans 
2020_0275 

Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats durant els mesos d’octubre, novembre i 
desembre de 2019, fora de la jornada laboral habitual, de la empleada Marta Vallmajó Garcia per un 
import de 389,50 €, corresponent a 19 hores en dies laborables i horari diürn (subgrup A2). 

113 10/03/2020 
Gestió administrativa 

i recursos humans 
2020_0345 

Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats durant els mesos de gener i febrer de 2020, 
fora de la jornada laboral habitual, de la empleada Anna Loste Romero per un import de 389,50 €, 
corresponent a 19 hores en dies laborables i horari diürn (subgrup A2). 

114 11/03/2020 Subvencions 2019_1667 
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme a les platges, a l’Ajuntament de Palamós, i minorar-lo de 33.431,20 € a 30.882,65 €. 

115 11/03/2020 Subvencions 2019_1858 
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Bellcaire d’Empordà, per al 
finançament de despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals, i minorar-lo de 
1.604,40 € a 1.031,43 €. 

116 11/03/2020 Subvencions 2019_2021 
Concedir la bestreta sol.licitada pel Consorci de Benestar Social del Ripollès, per al finançament del 
projecte Benestar i comunitat al Ripollès, inclòs dins el programa Benestar i Comunitat de 2019-2020, 
corresponent al 30% de l’import atorgat. 

117 11/03/2020 Subvencions 2019_2022 
Concedir la bestreta sol.licitada pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, per al finançament del 
projecte Programa de cohesió social de la Garrotxa, inclòs dins el programa Benestar i Comunitat de 
2019-2020, corresponent al 30% de l’import atorgat. 

118 11/03/2020 Subvencions 2019_2043 
Concedir les bestretes sol.licitades per un import total de 39.688,01 € per la Fundació Servei Gironí de 
Pedagogia Social, per a les despeses i imports dels projectes inclosos dins el programa Benestar i 
Comunitat de 2019-2020, corresponent al 20% de l’import atorgat. 

119 11/03/2020 Subvencions 2019_2048 
Concedir les bestretes sol.licitades per Càritas Diocesanas, per al finançament del programa L’Alt 
Empordà, una comarca inclusiva, amb salut i sostenible, inclòs dins el programa Benestar i Comunitat 
de 2019-2020, per un import total de 82.071,98 €, corresponent al 20% de l’import atorgat. 

file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_1de8/AC/Temp/2019_0013_02_02_2020.pdf
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Núm. Data Unitat Expedient  Resum 

120 11/03/2020 Subvencions 2019_2326 
Modificar l’import de la subvenció per al finançament del programa de socorrisme a piscines d’ús 
públic, a l’Ajuntament de Planoles, i minorar-lo de 3.718,14 € a 1.477,95 €. 

121 11/03/2020 Subvencions 2019_2851 
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Ferriol, per dur a terme 
actuacions del Catàleg de serveis 2019 a través del Consorci de Medi Ambient de Salut Pública de la 
Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin, i minorar-la de mil 1.564,00 € a 1.132,00 €. 

122 11/03/2020 Contractació 2019_2914 
Decret de revocació del Decret d’adjudicació a l’Associació Mediambiental Xatrac del contracte menor 
del servei d'elaboració de les cartografies dels possibles punts de cria del mosquit tigre a l'espai públic 
dels municipis de la demarcació, del programa Pt11 del Catàleg de serveis. 

123 11/03/2020 Contractació 2020_0141 
Adjudicar a l’AGÈNCIA TALAIA SCCL, el contracte privat de Patrocini de la Sèrie documental 18+1, 
per un import de 2.000,00 €, IVA no inclòs, més un import de 420,00 €, en concepte d’IVA, que 
totalitzen 2.420,00 €. 

124 11/03/2020 
Gestió administrativa 

i recursos humans 
2020_0346 

Decret de designació de la unitat responsable d’accessibilitat dels llocs web i les aplicacions per a 
dispositius mòbils de Dipsalut. 

125 13/03/2020 
Gestió administrativa 

i recursos humans 
2019_1262 

Decret de convalidació de l’omissió de fiscalització d’indemnitzacions en concepte d’assistència a 
sessions dels Tribunals Qualificadors. 

126 13/03/2020 Subvencions 2019_2203 
Concedir la bestreta sol.licitada per l’Associació Ranura, per al finançament del projecte Zona Vip, 
acompanyament terapèutic a joves immigrants, inclòs dins el programa Benestar i Comunitat de 2019-
2020, corresponent al 20% de l’import atorgat. 

127 13/03/2020 Contractació 2019_2914 

Revocació del Decret de 2 de desembre de 2019 pel qual s’adjudica a l’Associació Mediambiental 
Xatrac el contracte menor del servei de l'elaboració de les cartografies dels possibles punts de cria del 
mosquit tigre a l'espai públic dels municipis de la demarcació de Girona, del programa Pt11 del 
Catàleg de Serveis. 

128 13/03/2020 Subvencions 2020_0155 
Concedir a l’Associació Valentes i Acompanyades una subvenció exclosa de concurrència pública 
prevista amb caràcter nominatiu al pressupost per les despeses del projecte Valentes i 
Acompanyades, per un import de 20.000,00 €. 

129 13/03/2020 Tresoreria 2020_0326 Decret de renovació del certificat electrònic FNMT_RCM. 

130 13/03/2020 
Gestió administrativa 

i recursos humans 
2020_0424 

Decret de reconeixement de serveis previs prestats en altres administracions per la senyora Imma 
Parramon i Burch. 

131 13/03/2020 
Gestió administrativa 

i recursos humans 
2020_0434 Decret de sol·licitud de renovació del certificat digital de la senyora Mar Redondo 

132 13/03/2020 
Gestió administrativa 

i recursos humans 
2020_0435 Decret de sol·licitud de renovació del certificat digital de la senyora Anna Pagès. 

file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_1de8/AC/Temp/2019_0013_02_02_2020.pdf
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Núm. Data Unitat Expedient  Resum 

133 13/03/2020 
Gestió administrativa 

i recursos humans 
2020_0436 Decret de sol·licitud de renovació del certificat digital de la senyora Ester Ruiz de Morales. 

134 13/03/2020 
Gestió administrativa 

i recursos humans 
2020_0437 Decret de sol·licitud de renovació del certificat digital del senyor Àlex Morales. 

135 13/03/2020 
Gestió administrativa 

i recursos humans 
2020_0438 Decret de sol·licitud de renovació del certificat digital de la senyora Anna Loste. 

136 17/03/2020 Subvencions 2019/1838 
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Climent Sescebes, per al 
finançament de despeses  derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals, i minorar-lo de 
2.085,72 € a 1.929,36 €. 

137 17/03/2020 Subvencions 2019/2631 
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Montagut i Oix, per dur a terme 
actuacions del Catàleg de serveis 2019 a través del Consorci de Medi Ambient de Salut Pública de la 
Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin, i minorar-la de 3.711,00 € a 3.311,00 €. 

138 17/03/2020 Subvencions 2019/2666 
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Santa Pau, per dur a terme actuacions 
del Catàleg de serveis 2019 a través del Consorci de Medi Ambient de Salut Pública de la Garrotxa 
(SIGMA) i les entitats que en depenguin, i minorar-la de 4.496,00 € a 3.913,00 €. 

139 17/03/2020 Subvencions 2019/2722 
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de les Planes d’Hostoles, per dur a terme 
actuacions del Catàleg de serveis 2019 a través del Consorci de Medi Ambient de Salut Pública de la 
Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin, i minorar-lo de 5.595,00 € a 5.449,48 €. 

140 17/03/2020 Subvencions 2019/2727 
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sales de Llierca, per dur a terme 
actuacions del Catàleg de serveis 2019 a través del Consorci de Medi Ambient de Salut Pública de la 
Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin, i minorar-la de 919,00 € a 519,00 €. 

141 17/03/2020 Subvencions 2019/2824 
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Riudaura, per dur a terme actuacions 
del Catàleg de serveis 2019 a través del Consorci de Medi Ambient de Salut Pública de la Garrotxa 
(SIGMA) i les entitats que en depenguin, i minorar-lo de 1.660,00 € a 1.260,00 €. 

142 17/03/2020 Subvencions 2019_1058 
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’entitat Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, per finançar les despeses del projecte Agenda llatinoamericana mundial 2018-
2019. i minorar-lo de 10.000,00 € a 9.676,62 €. 

143 17/03/2020 Subvencions 2019_1478 
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme a les platges, a l’Ajuntament de Calonge, i minorar-lo de 45.635,65 € a 35.780,17 €. 

144 17/03/2020 Subvencions 2019_1790 

Modificar l’import de la subvenció concedida al Col.legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Girona, per 
finançar el programa de suport econòmic a col·legis professionals de la salut, el benestar i/o l’acció 
social per a la realització d’activitats de formació als seus col·legiats que incorporin la perspectiva de 
Dipsalut en la seva concepció de la salut i l’acció social, i minorar-lo de 10.000,00 € a 7.767,11 €. 

file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_1de8/AC/Temp/2019_0013_02_02_2020.pdf
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Núm. Data Unitat Expedient  Resum 

145 17/03/2020 Subvencions 2019_1968 
Modificar l’import de la subvenció de cooperació internacional al desenvolupament, per l’any 2019, a 
l’entitat “Solidaridad, Educación y Desarrollo”, i minorar-lo de 10.687,04 € a 5.036,79 €. 

146 17/03/2020 
Gestió administrativa 

i recursos humans 
2019_2933 

Decret de suspensió de la realització del segon i tercer dels exercicis previstos a les bases de la 
convocatòria del procediment selectiu per a l’accés a places de tècnics informàtics vacants de la 
plantilla de personal funcionari de Dipsalut en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació 
temporal. 

147 17/03/2020 Contractació 2020/0194 
Decret d’adjudicació a COMERCIAL CONTEL, S.A.per a la contractació mixta d’un menor de 
subministrament de paviment tèxtil i el servei de la seva instal·lació a l’àrea de l'observatori (Planta -1) 
de la seu de Dipsalut.  

148 17/03/2020 
Gestió administrativa 

i recursos humans 
2020_0537 

Decret de resolució de la modificació temporal de la prestació de serveis dels i de les empleades de 
Dipsalut, per tal de realitzar la jornada laboral en la modalitat de teletreball. 

149 30/03/2020 
Gestió administrativa 

i recursos humans 
2020_0529 

Decret d’aprovació de modificació de crèdit d’incorporació de romanents 2IR 2/2020, segona 
incorporació de romanents de crèdit 2020. 

150 31/03/2020 Subvencions 2019_2057 
Decret de concessió de bestreta al Consell Comarcal del Baix Empordà de la convocatoria de suport 

econòmic per al finançament de dispositius que responguin al programa Benestar i Comunitat 2019-
2020. 

151 31/03/2020 Subvencions 2019_2018 
Decret de concessió de bestreta al Consell Comarcal del Pla de l’Estany de la convocatòria de suport 
econòmic per al finançament de dispositius que responguin al programa Benestar i Comunitat 2019-
2020. 

152 31/03/2020 Subvencions 2019_2018 
Decret de concessió de bestreta al Consell Comarcal del Pla de l’Estany de la convocatòria de suport 
econòmic per al finançament de dispositius que responguin al programa Benestar i Comunitat 2019-
2020. 

153 31/03/2020 Subvencions 2019_2159 
Decret de concessió de bestreta al Consell Comarcal de la Cerdanya de la convocatòria de suport 
econòmic per al finançament de dispositius que responguin al programa Benestar i Comunitat 2019-
2020. 

154 31/03/2020 Subvencions 2019_2037 
Decret de concessió a Creu Roja de les bestretes de la convocatòria de suport econòmic per al 
finançament de dispositius que responguin al programa Benestar i Comunitat 2019-2020. 

155 31/03/2020 Subvencions 2019_2038 
Decret de concessió a Creu Roja de les bestretes de la convocatòria de suport econòmic per al 
finançament de dispositius que responguin al programa Benestar i Comunitat per a 2019-2020.  

156 31/03/2020 Subvencions 2019_2042 
Decret de concessió a Creu Roja de les bestretes de la convocatòria de suport econòmic per al 
finançament de dispositius que responguin al programa Benestar i Comunitat 2019-2020. 

157 31/03/2020 Subvencions 2019_2041 
Decret de concessió a Creu Roja de les bestretes de la convocatòria de suport econòmic per al 
finançament de dispositius que responguin al programa Benestar i Comunitat 2019-2020. 

file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_1de8/AC/Temp/2019_0013_02_02_2020.pdf


 
 
 
 
 

9 

Núm. Data Unitat Expedient  Resum 

158 31/03/2020 Subvencions 2019_2039 
Decret de concessió a Creu Roja de les bestretes de la convocatòria de suport econòmic per al 
finançament de dispositius que responguin al programa Benestar i Comunitat 2019-2020. 

159 31/03/2020 Subvencions 2019_2013 
Decret de concessió a Creu Roja de les bestretes de la convocatòria de suport econòmic per al 
finançament de dispositius que responguin al programa Benestar i Comunitat 2019-2020. 

160 31/03/2020 Subvencions 2019_2020 
Decret de concessió a Creu Roja de les bestretes de la convocatòria de suport econòmic per al 
finançament de dispositius que responguin al programa Benestar i Comunitat 2019-2020. 

161 31/03/2020 Subvencions 2019_2045 
Decret de concessió a Creu Roja de les bestretes de la convocatòria de suport econòmic per al 
finançament de dispositius que responguin al programa Benestar i Comunitat 2019-2020. 

162 31/03/2020 Subvencions 2019_2024 
Decret de concessió a Fundació Privada Montilivi de bestreta de la convocatoria de suport econòmic 
per al finançament de dispositius que responguin al programa Benestar i Comunitat 2019-2020. 

163 01/04/2020 Contractació 2019_1787 
Decret d’aprovació de la pròrroga de l’adhesió de Dipsalut al contracte derivat de l’acord marc dels 
serveis postals de la Diputació de Girona i del seu grup institucional. 

164 01/04/2020 Contractació 2019_2692 
Decret d’inici i aprovació de l’expedient per la contractació mixt del servei de formació en criança 
positiva “Sigues tu en família” i del subministrament de les unitats i guies didàctiques associades. 

165 01/04/2020 Contractació 2019_3633 
Decret d’adjudicació a Universitat de Girona del contracte menor del servei de formació d’estadística, 
recerca i càlcul de desigualtats socials i de salut.  

166 01/04/2020 Contractació 2020_0301 
Decret d’inici i aprovació de l’expedient per la contractació dels serveis necessaris pel 
desenvolupament dels programes Pt06 de suport a la gestió de la salubritat de les piscines d’ús públic 
de titularitat i/o de gestió municipal i Pt07 de suport a la gestió de la salubritat de les platges. 

167 01/04/2020 
Gestió administrativa 

i recursos humans 
2020_0537 

Decret de modificació de la resolució per la qual s’aprova la prestació de serveis del personal de 
Dipsalut en la modalitat de teletreball 

168 07/04/2020 
Gestió administrativa 

i recursos humans 
2019_0598 

Decret d’aprovació del Protocol General d’Actuació relatiu a l’aula especialitzada “El Saltiró” per a 
infants de 0 a 3 anys situada a l’escola bressol municipal “El Carrilet” de Salt 

169 07/04/2020 Contractació 2019_0602 
Decret de contractació d’emergència a Mª Àngels Serrano Vaquero per al subministrament de 9.500 
unitats de mascaretes.  

170 07/04/2020 
Gestió administrativa 

i recursos humans 
2019_0716 

Decret de resolució de la sol·licitud de la senyora Queralt Aranda de finalització de la reducció d’un 
terç de la seva jornada laboral 

171 07/04/2020 Contractació 2020_0595 
Decret de contractació d’emergència a ACTÚA MULTISERVICIOS S.L per al subministrament de 
7.000 unitats de mascaretes. 

172 07/04/2020 Contractació 2020_0606 
Decret de contractació d’emergència a Technotex Quality Fabrics SL per al subministrament de 
30.000 kits de mascaretes pretallades de roba rentable.  

173 07/04/2020 Contractació 2020_0649 
Decret de contractació d’emergència del servei de transport corresponent a la distribució de 
mascaretes per la demarcació de Girona a Transports Corcoy. 
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174 08/04/2020 Subvencions 2019_0106 
Decret de concessió a Fundació Privada Oncolliga Girona de la subvenció exclosa de concurrència 
pública directa per interés públic per a les despeses de l’Oncotrail 2018-2019. 

175 08/04/2020 Subvencions 2019_0226 
Decret de concessió a Asociació en Defensa dels Drets de les Dones de la subvenció exclosa de 
concurrència pública prevista nominativament al pressupost per a les despeses del projecte Integras 
2020. 

176 08/04/2020 Subvencions 2019_0356 
Decret de concessió a l’Ajuntament de Molló de la subvenció pel finançament de l’assessorament i 
suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut.  

177 08/04/2020 Contractació 2019_1728 
Decret de pròrroga i de modificació del contracte derivat de l’Acord Marc (exp. 2016/3820) 
d’assegurança mèdica dels empleats de la Diputació de Girona i els seus familiars. 

178 08/04/2020 Subvencions 2019_2629 
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de les Preses, per dur a terme actuacions 
del Catàleg de serveis 2019 a través del Consorci de Medi Ambient de Salut Pública de la Garrotxa 
(SIGMA) i les entitats que en depenguin, i minorar-la de 7.536,00 € a 7.136,00 €. 

179 08/04/2020 Subvencions 2019_2724 
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Beuda, per dur a terme actuacions del 
Catàleg de serveis 2019 a través del Consorci de Medi Ambient de Salut Pública de la Garrotxa 
(SIGMA) i les entitats que en depenguin, i minorar-la de 1.282,00 € a 888,00 €. 

180 08/04/2020 Contractació 2019_3521 
Decret d’adjudicació del contracte menor del servei d’assessoria en la sistematització del procés de 
construcció dels indicadors de l’Observatori Social i de Salut de Dipsalut 

181 08/04/2020 Subvencions 2020_0184 
Decret de concessió a l’ Institut Català de la Salut de la subvenció exclosa de concurrència pública 
prevista nominativament al pressupost per a les despeses del projecte / actuació Formació del 
programa nen@s en moviment.  

182 08/04/2020 Subvencions 2020_0225 
Decret de concessió a l’Ajuntament de Salt de la subvenció exclosa de concurrència pública prevista 
nominativament al pressupost per a les despeses del Projecte Juguem? 2020. 

183 08/04/2020 Subvencions 2020_0252 
Decret de concessió al Consorci de l’Estany de la subvenció exclosa de concurrència pública prevista 
nominativament al pressupost per a les despeses del projecte de manteniment de la xarxa d'itineraris 
a peu o en bicicleta a l'entorn de l'Estany de Banyoles.  

184 08/04/2020 Subvencions 2020_0289 
Decret de concessió a l’ Ajuntament de Vilamalla de la subvenció pel finançament de l’assessorament 
i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut SAT 2020.  

185 08/04/2020 Contractació 2020_0614 
Decret per la contractació d’emergència a TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANTARIOS SLU del servei 
d’assistència telefònica especial i complementària per donar resposta al COVID19. 

186 09/04/2020 Contractació 2020_0614 
Decret per la contractació d’emergència a TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANTARIOS SLU del servei 
d’assistència telefònica especial i complementària per donar resposta al COVID19. 

187 09/04/2020 Contractació 2020_1728 
Decret de pròrroga i de modificació del contracte derivat de l’Acord Marc (exp. 2016/3820) 
d’assegurança mèdica dels empleats de la Diputació de Girona i els seus familiars. 
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188 16/04/2020 Subvencions 2019/2630 
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Maià de Montcal, per dur a terme 
actuacions del Catàleg de serveis 2019 a través del Consorci de Medi Ambient de Salut Pública de la 
Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin, i minorar-la de 3.107,00 € a 2.707,00 €. 

189 16/04/2020 Subvencions 2019/2632 
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts, per dur a terme 
actuacions del Catàleg de serveis 2019 a través del Consorci de Medi Ambient de Salut Pública de la 
Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin, i minorar-la de 13.610,00 € a 13.396,04 €. 

190 16/04/2020 Subvencions 2019/2647 
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Besalú, per dur a terme actuacions del 
Catàleg de serveis 2019 a través del Consorci de Medi Ambient de Salut Pública de la Garrotxa 
(SIGMA) i les entitats que en depenguin, i minorar-la de 8.844,00 € a 8.698,48 €. 

191 16/04/2020 Subvencions 2019/2707 
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, per dur a terme 
actuacions del Catàleg de serveis 2019 a través del Consorci de Medi Ambient de Salut Pública de la 
Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin, i minorar-la de 4.939,00 € a 4.631,48 €. 

192 16/04/2020 Subvencions 2019/2708 
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca, per dur a terme 
actuacions del Catàleg de serveis 2019 a través del Consorci de Medi Ambient de Salut Pública de la 
Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin, i minorar-la de 4.758,00 € a 4.358,00 €. 

193 16/04/2020 Subvencions 2019/2721 
Decret de convalidació del Decret de concessió d’una subvenció directa d’interès públic pel 
finançament dels programes del Catàleg de serveis de l’any 2019, a l’Ajuntament de Tortellà. 

194 16/04/2020 Subvencions 2019_2393 
Decret de desestimació de les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Tortellà en relació al 
decret de minoració de la subvenció del programa de suport econòmic del servei de socorrisme a les 
piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal (Pt15). 

195 16/04/2020 Subvencions 2019_2726 
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament d’Argelaguer, per dur a terme actuacions 
del Catàleg de serveis 2019 a través del Consorci de Medi Ambient de Salut Pública de la Garrotxa 
(SIGMA) i les entitats que en depenguin, i minorar-la de 3.357,00 € a 2.957,00 €. 

196 16/04/2020 
Gestió administrativa 

i recursos humans 
2020_0313 Decret d’aprovació de l’ajuda social de salut 2020/0023 a la senyora Maria Teresa Servià 

197 16/04/2020 
Gestió administrativa 

i recursos humans 
2020_0314 Decret d’aprovació de l’ajuda social de salut 2020/0024 a la senyora Sònia Méndez Carrasco 

198 22/04/2020 Subvencions 2019_2396 
Decret sobre les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols en relació al 
decret de minoració de la subvenció del programa de suport econòmic del servei de socorrisme a les 
piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal (Pt15). 

199 22/04/2020 Subvencions 2019_2975 
Decret de concessió a APA DEL CENTRO PUBLICO DE EDUCACION ESPECIAL PALAU de la 
subvenció exclosa de concurrència pública prevista amb caràcter nominatiu al pressupost per a les 
despeses del projecte Casals CEE Palau 2019-2020. 
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200 22/04/2020 
Gestió administrativa 

i recursos humans 
2020/0185 

Decret d’aprovació de gratificacions per serveis extraordinaris de la senyora Noemí Guillem Planella 
durant el mes de març de 2020 

201 22/04/2020 Subvencions 2020_0159 
Decret de concessió a Universitat de Girona de la subvenció exclosa de concurrència pública prevista 
amb caràcter nominatiu al pressupost per al suport a les activitats organitzades per la Càtedra de 
Promoció de la Salut.  

202 22/04/2020 Contractació 2020_0188 
Adjudicar a Assessoria Codina SL - El Giroscopi el contracte menor del servei de gestió integral dels 
perfils de Dipsalut a les xarxes socials, per import de 5.370,00 €, IVA exclòs, més un import de 
1.127,70 € en concepte d’IVA, que fan un total de 6.497,70 €. 

203 22/04/2020 Contractació 2020_0271 
Adjudicar a la Sra. Cristina Martin Burgues el contracte menor del servei d’un estudi UX/IU, per un 
import màxim de 3.320,00 €, IVA no inclòs, més un import de 697,20 €, en concepte d’IVA, que 
totalitzen 4.017,20 €. 

204 22/04/2020 
Gestió administrativa 

i recursos humans 
2020_0318 

Decret d’assignació individualitzada de les gratificacions corresponents al factor de disponibilitat i 
localització. 

205 22/04/2020 
Gestió administrativa 

i recursos humans 
2020_0340 Decret d’aprovació de l’ajuda social de salut 2020/0026 al senyor Àlex Morales 

206 22/04/2020 Subvencions 2020_0634 
Decret de concessió a Fundació Privada Oncolliga Girona de la subvenció exclosa de concurrència 
pública prevista amb caràcter nominatiu al pressupost pel projecte de servei de drenatge limfàtic. 

207 22/04/2020 
Gestió administrativa 

i recursos humans 
2020_0700 

Decret d’aprovació dels imports de les ajudes socials per a estudis del personal al servei de Dipsalut 
corresponents a la convocatòria de març de 2020 

208 22/04/2020 Contractació 2020_0776 
Decret d’incoació de l’expedient de licitació del contracte de xarxes socials, mitjançant procediment 
obert simplificat abreujat. 

209 22/04/2020 
Gestió administrativa 

i recursos humans 
2020_0806 

Decret de nomenament de la senyora Àgata Alonso com a funcionària interina per l'execució de 
programes de caràcter temporal. 

210 27/04/2020 Contractació 2018_2255 Decret de suspensió del contracte del servei de neteja de les dependències de Dipsalut. 

211 27/04/2020 Subvencions 2019_0631 
Decret de concessió a Centre de Recursos per a la Pau i la Solidaritat de la subvenció exclosa de 
concurrència pública prevista amb caràcter nominatiu al pressupost per a les despeses del projecte 
Enfortiment de la dinàmica solidària i la cooperació. 

212 27/04/2020 Contractació 2019_1285 
Decret de suspensió parcial del contracte per a l’execució del servei de dinamització dels Parcs 
Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables de Girona. Lot 7 (La Selva). 

213 27/04/2020 Contractació 2019_1288 
Decret de la suspensió del contracte per a l’execució del servei de dinamització dels Parcs Urbans de 
Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables de la demarcació de Girona. Lot 5 (Gironès). 

214 27/04/2020 Contractació 2019_1289 
Decret de la suspensió del contracte per a l’execució del servei de dinamització dels Parcs Urbans de 
Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables del Ripollès. Lot 6. ENTRENAMENTS FUNCIONALS SL 
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215 29/04/2020 Contractació 2019_0132 
Decret d’adhesió a l’Acord Marc del servei d’assegurances (exp. 2019.01) i del servei de mediació 
(exp. 2018.07) del Consorci Català pel Desenvolupament Local i l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques. 

216 29/04/2020 Contractació 2019_2950 
Decret de modificació del sistema de tramitació simplificada de pagaments menors per contractes de 
serveis. 

217 30/04/2020 
Gestió administrativa 

i recursos humans 
2020_0864 Decret de nomenament del senyor David Díaz com a funcionari interí per plaça vacant. 
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4. Expedient 2020/875/D050600 – Proposta d’aprovació de l’encàrrec de gestió 
de a CSC Serveis Instrumentals SAU en relació amb les actuacions relatives 
del programa Pt05, avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic 
2020-2021 

 
La presidenta cedeix la paraula a la gerent, qui explica que es tracta d’un encàrrec 
habitual de Dipsalut a aquest Consorci i que es fa de manera puntual per a portar a 
terme en l’època corresponent el programa Pt05 del Catàleg de serveis de 
l’Organisme, però que enguany l’encàrrec es signa amb l’empresa instrumental creada 
pel Consorci als efectes de portar a terme determinades actuacions com les que 
formen part del programa, i que és mitjà propi de Dipsalut, en tant que la Diputació és 
membre del Consorci i que la presidenta de Dipsalut forma part del Consell de Direcció 
d’aquest ens. Enguany, per la crisi sanitària, se’n proposa l’aprovació més tard del que 
és habitual, per tal de deixar-lo preparat si finalment enguany es pot portar a terme, 
cosa que a dia d’avui no és segura, el programa. 
 
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’inclouen 
programes de protecció de la salut dirigits a reduir els riscos presents en el nostre 
entorn. 
 
Dipsalut vol desenvolupar aquest 2020 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 
l’Organisme. 
 
Dipsalut vol prestar aquest servei de control de les piscines d’ús públic de manera  
directa, a través d’un sistema de cooperació vertical basat en un encàrrec de gestió a 
un mitjà propi instrumental, per aconseguir una major eficàcia i eficiència en la  
prestació d’aquests serveis sanitaris i a través d’una retribució adequada per tarifa 
atenent al cost efectiu que hagi de suportar el mitjà propi. 
 
D’altra banda, el CSC Serveis Instrumentals SAU és una societat anònima de capital 
íntegrament públic que incorpora al seu objecte social les facultats d’execució i gestió 
de serveis i activitats hospitalàries, sociosanitàries, assistencials, preventives, de salut 
pública i salut comunitària, 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 11 de 
maig de 2020, la signatura d’un conveni d’encàrrec de gestió a un mitjà propi per 
prestar el servei del Programa Pt05 d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines 
d’ús públic amb el CSC Serveis Instrumentals SAU, mitjà propi del Consorci de Salut 
i Atenció Social de Catalunya (en endavant CSC) i dels seus ens associats, entre ells, 
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Diputació de Girona, 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. 
 
Posteriorment, en data 11 de maig, se signa informe-proposta del cap dels Serveis 
Jurídics, Econòmics i Organització de Dipsalut, en què es motiva, conjuntament amb la 
resta de documents que consten en l’expedient, aquests encàrrec. 
 
La motivació quant a la validesa i justificació de l’encàrrec que consta acreditada a 
l’expedient es basa en els següents aspectes: 
 

- Amb caràcter previ a l’anàlisi del compliment dels requisits legals d’aquest 
encàrrec de gestió, cal assenyalar que entre les facultats d’autoorganització que 
es reconeix a les administracions públiques hi ha la de determinar l’opció auto-
organitzativa més adequada per a l’execució de les activitats materials 
necessàries per a l’execució de les seves competències i, per tant, determinar si 
la prestació dels diferents serveis públics es realitza mitjançant la utilització de 
mitjans propis (orgànics o personificats com seria l’encàrrec a mitjans propis ) o 
requereix la col·laboració d’un tercer per a la realització de les seves 
competències i la consecució de l’interès general.  

 

- 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. 
 

- En data 16 de juny de 2009, el Ple de la Diputació de Girona va adoptar per 
unanimitat l’acord d’adhesió al CSC com a membre de ple dret de l’esmentat 
ens, i la corresponent acceptació dels seus estatuts, tot nomenant el president 
delegat de Dipsalut com a representant de la Diputació de Griona i delegant a 
Dipsalut l’assumpció de tots els drets i obligacions que es derivin de l’adhesió. 
En data 18 de març de 2010, el CSC va aprovar aquesta adhesió per acord de la 
seva Junta General Ordinària. 

 
Per últim, per acord del Ple de la Diputació de Girona de data 6 d’agost de 2019, 
es va designar la presidenta de Dipsalut com a representant de la Diputació de 
Girona en el CSC. 

 

- L’article 3bis dels Estatuts del CSC Serveis Instrumentals SAU disposa que 
aquesta societat té la consideració de mitjà propi personificat del CSC i dels 
poders adjudicadors associats al CSC (entre ells Diputació de Girona, que 
delega anteriorment l’assumpció de drets i obligacions a Dipsalut), que 
esdevenen accionistes directes o indirectes de la societat matriu CSCSA. 

 
En especial, cal destacar en aquest punt que el CSC va aprovar, el 20 de juny de 
2019,  una reorganització interna de la qual va resultar la següent estructura: 
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a) CSC: Consorci associatiu amb configuració d’ens públic amb funció de 
representació sectorial formada per un 85% de poders adjudicadors 
provisors de serveis de salut i socials i també d’administracions públiques i 
un 15% per fundacions privades provisores de serveis de salut i socials. 

 
b) CSCSA: Deixa de ser mitjà propi del CSC per convertir-se en poder 

adjudicador de capital 100% públic, constituint-se en la societat matriu de 
tots els mitjans propis del CSC. Les fundacions privades que formen part 
del CSC no tenen cabuda dins el CSCSA. Dins aquesta societat es crea el 
Comitè del Control Conjunt dels Mitjans Propis del CSC i dels seus ens 
associats (en el nostre cas, Dipsalut) en què aquest Comitè: 

 
- S’integra i depèn del  CSCSA i és aliè al CSC. 
 
- Composat per tots els poders adjudicadors associats al CSC que són 

accionistes directes i/o indirectes. Dipsalut també hi té 
representació. 

 
- Ostenta facultats estatutàries per influir directament i decisiva sobre 

els objectius estratègics i decisions significatives de tots mitjans 
propis del CSC. És l’òrgan que exerceix el control conjunt de tots 
els mitjans propis del CSC. 

 
c) Els mitjans propis del CSC, tots de capital 100% públic són: Laboratori de 

Referència de Catalunya, IMI, Vitae, CSC Serveis Instrumentals SAU i 
Fundació S21. 

 
Amb aquesta nova estructura queda clar el compliment dels requisits per esdevenir 
mitjà propi (en línia amb l’Informe 1/2019 de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de Catalunya). 
 
- L’article 34.b) de la LCSP també exigeix que el 80% de les activitats de l’ens 
destinatari de l’encàrrec es dugui a terme en l’exercici de les comeses que li han estat 
confiades pels poders adjudicadors que la controlen o per altres persones jurídiques 
controlades per aquests mateixos poders adjudicadors. El càlcul del 80% es farà 
d’acord amb allò establert en la lletra b) apartat 2 de l’article 32 LCSP.  
 
En el cas del CSC Serveis Instrumentals SAU, en tractar-se d’un mitjà propi de nova 
creació, caldrà estar al darrer paràgraf de l’article 32.2.b) LCSP, que determina que 
quan no es pugui acudir al promig del volum global de negoci dels tres exercicis 
anteriors, serà suficient amb justificar que el càlcul del nivell d’activitat es correspon 
amb la realitat, en especial mitjançant projeccions de negoci. 
 
En aquest cas, CSC Serveis Instrumentals SAU va assolir la condició de mitjà propi en 
virtut de la modificació d’Estatuts del 20 de juny de 2019, i aquesta configuració 
s’establia per tal que assumís l’activitat de mitjà propi de CSCSA. A aquests efectes, 
l’objecte social s’ha aprovat i establert en termes idèntics als de CSCSA i el personal 
d’aquesta s’està traslladant a la nova societat a mesura que els nous encàrrecs es 
formalitzen amb el nou mitjà propi. 
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Per tant, la projecció de negoci en virtut d’aquesta configuració és que el 100% de 
l’activitat es realitzarà com a mitjà propi, per comeses confiades pels poders 
adjudicadors que la controlen. 
 
- L’article 32.4.a) LCSP preveu una compensació econòmica al mitjà propi mitjançant 
tarifes aprovades per l’entitat pública de què depengui el mitjà propi personificat 
(Dipsalut) respecte de les activitats objecte d’encàrrec realitzades pel mitjà propi 
directament. Tot i que en aquest cas estem davant d’un mitjà propi de diversos poders 
adjudicadors, el precepte esmentat permet que l’entitat que fa l’encàrrec en qüestió 
(Dipsalut) aprovi directament les tarifes sense necessitat de participació de la resta de 
poders adjudicadors. 
 
- El conveni objecte d’aquest acord és interadministratiu, pel fet que està signat per 
dos administracions, i compleix amb els requisits formals establerts a l’article 49 de la 
Llei 40/2015, segons queda acreditat a l’expedient, i 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 11 de maig de 
2020, que consta en l’expedient, i l’informe-proposta del cap dels Serveis Jurídics, 
Econòmics i d’Organització, d’11 de maig, 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 LCSP. 
 
Atesos els antecedents i fonaments de dret anteriors, es compleixen els requeriments 
per formalitzar l’encàrrec de gestió; vist que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li 
atribueix competència per a l’aprovació dels convenis amb altres administracions, i a 
proposta de la Presidència, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del 
següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Donar conformitat a que CSC Serveis Instrumentals SAU esdevingui mitjà 
propi de Dipsalut. 
 
Segon. 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 CSC Serveis Instrumentals SAU, mitjà propi de 
Dipsalut. 
 
Aquest acord d’encàrrec es formalitzarà a través d’un conveni el qual s’adjunta com a 
annex a aquest acord. 
 
Tercer. Aprovar les tarifes com a compensació per la prestació d’aquest servei a favor 
de CSC Serveis Instrumentals SAU  per un import màxim de vuitanta-cinc mil cinc-
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cents trenta-tres euros (85.533,00 €), IVA exempt, que suposa el cost directe i real 
suportat pel CSC Serveis Instrumentals SAU, d’acord amb el detall següent: 
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Total sense IVA 76.260 € 

Previsió 
demanda 5% 

3.813 € 

Total 80.073 € 

IVA exempt, 
d’acord amb DF 
10 LCSP, i 
article 7.8 de la 
llei 37/1992, de 
l’IVA 

0 € 

Total 80.073 € 

 

DUES EDICIONS DEL CURS PER A MANTENIDORS I 
OPERADORS DE PISCINES D'ÚS PUBLIC SEGON 
SEMESTRE ANY 2020. 

2.730,00 € 

DUES EDICIONS DEL CURS PER A MANTENIDORS I 
OPERADORS DE PISCINES D'ÚS PUBLIC PRIMER 
SEMESTRE ANY 2021. 2.730,00 € 

 IVA exempt 
0,00 € 

   

 

Total de 
l’encàrrec 

85.533 € 

 
Aquest import queda exempt de l’aplicació de l’impost sobre el valor afegit IVA, d’acord 
amb la DF 10 LCSP i l’article 7.8 de la Llei 37/1992. 
 

IMPORT DE L’ENCÀRREC 

 nombre 
d'equipame
nts 

preu unitari cost 

per a piscines amb 1, 2 o 3 
vasos 

370 183 € 67.710 € 

per a piscines amb 4,5,6 0 7 
vasos 

18 220€ 3.960 € 

per a piscines amb més de7 
vasos 

6 365€ 2.190 € 

visites verificació de mesures 
correctores 

30 80€ 2.400 € 
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Quart. La vigència d’aquest encàrrec de gestió és  des de la signatura del conveni 
d’encàrrec i fins al 15 de maig de 2021. 
 
Cinquè. 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 la 
següent periodificació de despesa: 
 

Anualitat Import IVA Total 

De maig a desembre de 2020 82.803,00 € - 82.803,00 € 

De gener a maig de 2021 2.730,00 € - 2.730,00 € 

 
Atès que aquest conveni comportarà despeses de caràcter plurianual, en 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 de l’encàrrec, 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. 
 
Sisè. Nomenar el cap de Salut Ambiental de Dipsalut com a representant de 
l’Organisme, si escau, en la comissió paritària regulada en el conveni que regularà 
aquest encàrrec de gestió. 
 
Setè. Facultar la presidenta de Dipsalut per a la signatura del conveni d’encàrrec i de 
tots els documents que siguin necessaris per a la seva execució. 
 
Vuitè. Comunicar aquest acord al CSC Serveis Instrumentals SAU i al Consorci de 
Salut i d’Atenció Social de Catalunya, SA (CSCSA). 
 
Novè. 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 D’ENCÀRREC DE GESTIÓ 2020-2021 ENTRE DIPSALUT I EL MITJÀ PROPI CSC 
SERVEIS INSTRUMENTALS SAU PER EL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “PT05 
D’AVALUACIÓ HIGIÈNICA I SANITÀRIA DE LES PISCINES D’ÚS  PÚBLIC / ANY 2020-2021 

 
INTERVENEN 
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D’una part, l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant 
Dipsalut, amb CIF núm. Q1700565C, representat pel seva presidenta, senyora Maria Puig 
Ferrer, nomenada d’acord amb la Resolució de la Presidència de la Diputació de Girona de 23 
de juliol de 2019, i assistida pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.  
 
D’altra part, CSC Serveis Instrumentals SAU, amb CIF núm. A-62289830, representat pel seu 
director general Sr. José Augusto Garcia Navarro, en virtut de l’acord del Consell 
d’administració de data 27 de novembre de 2019, pel qual s’acorda el seu nomenament i 
atorgament de facultats, segons consta a l’escriptura pública de nomenament de càrrec i 
atorgament de poders de data 10 de desembre de 2019 del notari Ricardo Ferrer Marsal, 
número de protocol 1492,  i amb domicili a l’avinguda del Tibidabo, 21, i assistit pel secretari de 
l’entitat Sr. Joaquim Monllau Bayerri. 
 
MANIFESTEN 
 
I. Dipsalut és un organisme autònom de caràcter administratiu que ha estat creat per la 
Diputació de Girona. D’acord amb els Estatuts de Dipsalut, aprovats pel Ple de la Diputació de 
Girona en data 24 de novembre de 2015 i publicats al BOP núm. 34 del dia 19 de febrer de 
2016 i,  en aplicació de l’article 36 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases sobre el 
règim local i dels articles 91 i 92 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, Dipsalut realitza funcions d’assistència i 
cooperació als municipis de la demarcació de Girona en relació a totes les competències que 
en matèria de salut pública els siguin atribuïdes per la legislació de règim local i sectorial vigent 
i que es relacionen, a mode d’exemple, les següents: a) La informació i la vigilància 
epidemiològica; b) La protecció i promoció de la salut; c) La prevenció de les malalties; d) El 
control sanitari d’edificis, llocs d’habitatge i convivència humana, especialment dels centres 
d’alimentació, perruqueries, saunes i centres d’higiene personal, hotels i centres turístics, i 
àrees d’activitats fisicoesportives i d’esbarjo; e) La promoció i protecció de la sanitat ambientalf) 
La promoció i protecció de la salut laboral; g) La promoció i control de la seguretat alimentària; 
h) El control sanitari dels cementiris i la policia sanitària mortuòria; i) El control sanitari dels 
equipaments municipals: Piscines, centres cívics, teatres...; j) Control sanitari en relació amb 
els animals de companyia; k) Control sanitari de plagues urbanes i d’animals peridomèstics; l) 
Campanyes educatives per la promoció de la salut. Respecte de l’àmbit de l’acció social, 
d’acord amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i demés 
normativa sectorial, Dipsalut també realitzarà funcions d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis en les competències d’avaluació i informació de situacions de 
necessitat social  i atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social. 
 
II. Segons la Llei 18/2009 de Salut Pública de Catalunya, els ajuntaments són competents per 
prestar els serveis mínims en l’àmbit de la salut pública, els quals es troben relacionats a al seu 
article 52 i que són els següents: a) L’educació sanitària en l’àmbit de les competències locals; 
b) La gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi; c) La gestió del risc per a 
la salut pel que fa a les aigües de consum públic; d) La gestió del risc per a la salut als 
equipaments públics i als llocs habitats, incloses les piscines; e) La gestió del risc per a la salut 
en les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing; f) La gestió del risc per a la salut derivat 
dels productes alimentaris en les activitats del comerç minorista, del servei i la venda directa 
d’aliments preparats als consumidors, com a activitat principal o complementària d’un 
establiment, amb repartiment a domicili o sense, de la producció d’àmbit local i del transport 
urbà. Se n’exclou l’activitat de subministrament d’aliments preparats per a col•lectivitats, per a 
altres establiments per a punts de venda; g) La gestió del risc per a la salut derivat dels animals 
domèstics, dels animals de companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues; h) La 
policia sanitària mortuòria en l’àmbit de les competències locals; i) Altres activitats de 
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competència dels ajuntaments en matèria de salut pública d’acord amb la legislació vigent en 
aquesta matèria.  
 
Així mateix, l’article 25.2.j) Llei 7/85, 2 d’abril, reguladora de les bases sobre el règim local, 
atribueix al municipi la competència pròpia en salubritat pública. 
  
III. Aquesta competència municipal de prestació de serveis mínims en matèria de salut pública 
es pot exercir amb   mitjans humans i tècnics propis de l’ajuntament o bé, entre moltes d’altres 
formes, a través d’una cooperació vertical amb un mitjà propi. 
 
IV. El Estatuts el CSC Serveis Instrumentals SAU  preveuen que el seu objecte social el 
constitueix, pel que fa a l’objecte d’aquest conveni: a) L’execució i gestió de serveis i activitats 
hospitalàries, sociosanitàries, assistencials, preventives, de salut pública i salut comunitària, 
rehabilitadores, docents, d’investigació i coordinació en els àmbits sanitari, social i, en general, 
d’atenció a les persones; e) La gestió i administració de serveis relatius a la formació, el 
desenvolupament dels professionals en totes les seves modalitats i la prestació de serveis de 
formació a les empreses, professionals, institucions i entitats relacionades amb els serveis de 
salut i els serveis socials; g) La realització d’estudis, jornades, conferències, treballs de recerca, 
consultoria, innovació i investigació en l’àmbit de la salut, en l’àmbit de la farmàcia i del 
medicament i en l’àmbit dels serveis socials, així com la realització d’assajos clínics en els 
centres sanitaris, sociosanitaris i socials que directament o indirecta siguin gestionats en 
qualsevol de les seves modalitats;; i) La prestació de serveis de control i qualitat assistencial, 
inclosos l’assessorament, l’avaluació, l’elaboració de projectes i models, la tramitació 
d’autoritzacions sanitàries i socials i la promoció de polítiques i iniciatives dirigides a 
l’excel•lència assistencial; j) L’assessorament jurídic i tècnic del sector públic i dels centres 
sanitaris, sociosanitaris i socials en els àmbits del dret sanitari i dels serveis socials, del dret 
laboral i la negociació col•lectiva, del dret civil i mercantil, del dret tributari i l’assessorament 
financer, del dret administratiu en general i la contractació pública en particular, l’assistència i 
secretaria d’òrgans de govern, i qualsevol altra matèria de naturalesa legal que els pugui 
afectar;  
 
La societat podrà realitzar totes aquelles operacions connexes, necessàries i conseqüents de 
les pròpies de l’esmentada.  
 
L’objecte social podrà realitzar-se per la societat de manera directa i indirecta, mitjançant la 
participació en altres societats d’idèntic o anàleg objecte, subscrivint accions o participacions en 
la fundació o augment de capital, o adquirint-les per qualsevol títol. 
 
Per tot l’exposat, les parts acorden subscriure el present conveni, que es regirà per les 
següents: 
 
CLÀUSULES 
 
Primera.- Objecte 
 
Constitueix l’objecte del Conveni d’encàrrec de gestió el desenvolupament del programa Pt05 
d’avaluació de la salubritat de les piscines d’ús públic que, promogut per Dipsalut i executat pel 
CSC Serveis Instrumentals SAU, que posa 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. 
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Aquesta col·laboració es concretarà en els següents 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 a com de major risc 
segons els criteris d’avaluació de l’any 2019, segons el formulari que s’adjunta com 
Annex. 
• 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.- Justificació organitzativa i manca de mitjans 
 
Dipsalut no disposa dels mitjans tècnics ni personals necessaris per dur a terme aquest 
programa d’actuació d’acord amb l’objecte establert en l’apartat anterior, ni poden ser 
executades les accions necessàries pel personal que presta serveis a l’organisme, ja que es 
requereix de material específic i d’un equip humà format per 5 tècnics avaluadors de piscines, 
dels quals un assumirà les tasques de coordinador. 
 
Aquesta manca de mitjans propis fa inviable l’execució d’aquest servei per part de Dipsalut, de 
manera que en virtut de la potestat d’autoorganització recollida a l’article 31 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic (LCSP), Dipsalut té previst encarregar al 
CSC Serveis Instrumentals SAU l’execució dels treballs necessaris per a desenvolupar el 
programa Pt05, mitjançant un sistema de col•laboració vertical. 
 
Tercera.- Obligacions de les parts 
 
Mitjançant aquest encàrrec de gestió, el CSC Serveis Instrumentals SAU s’obliga a realitzar les 
tasques següents: 
 

1. Contractació, direcció i coordinació del personal tècnic que realitzarà les tasques 
d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines de pública concurrència. 
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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. 

 
Així mateix i per facilitar l’execució de l‘encàrrec, Dipsalut es compromet a realitzar les accions 
següents: 
 

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

 
Quarta.- Preu i forma de pagament 
 
Dipsalut retribuirà al CSC Serveis Instrumentals SAU pels imports i amb la forma que a 
continuació es detalla: 
 
La quantitat màxima de vuitanta-cinc mil cinc-cents trenta-tres euros (85.533 €), exempts d’IVA, 
per la implantació del programa, que suposa el cost directe i real suportat pel CSC Serveis 
Instrumentals SAU. 
 
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 i d’acord amb les tarifes següents: 
 
IMPORT MÀXIM DE L’ENCÀRREC 

 nombre 

d'equipaments 

preu unitari cost 



 

25 

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

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

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

visites verificació de mesures 
correctores 

30 80€ 2.400 € 

 

Total sense IVA 76.260 € 

Previsió demanda 
5% 

3.813 € 

Total 80.073 € 

IVA exempt, d’acord 
amb DF 10 LCSP, i 
article 7.8 de la llei 
37/1992, de l’IVA 

0 € 

Total 80.073 € 

 

DUES EDICIONS DEL CURS PER A MANTENIDORS I OPERADORS 
DE PISCINES D'ÚS PUBLIC SEGON SEMESTRE ANY 2020. 2.730,00 € 

DUES EDICIONS DEL CURS PER A MANTENIDORS I OPERADORS 

DE PISCINES D'ÚS PUBLIC PRIMER SEMESTRE ANY 2021. 
2.730,00 € 

 IVA exempt 0,00 € 

   

 

Total de l’encàrrec 85.533 € 

 
L’import de l’encàrrec de gestió ascendeix a un màxim de 85.533 € ( Exempt d’IVA ) a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 5/3110/22706 – Serveis tècnics i assistència municipal Protecció. 
 
Cinquena.- Situació crisi COVID-19 
 
1. No obstant l’esmentat anteriorment, degut a la incertesa de si l’estratègia de desconfinament 
que pugui acordar el govern en motiu de la crisi sanitària del COVID-19 farà possible l’obertura 
de les piscines d’ús públic en les dates i condicions habituals, es fixa l’import de l’encàrrec en 
un màxim, sense que hi hagi cap compromís per part de Dipsalut a l’execució total o parcial del 
mateix, atès que l’avaluació de les piscines proposades al conveni dependrà de la demanda 
dels ajuntaments. 
 
En aquest cas, si no es pogués fer la totalitat de piscines, Dipsalut establirà la prioritat dels 
establiments que caldrà avaluar. 
L’import facturable es calcularà en funció del preu unitari dels establiments que s’hagin pogut 
avaluar i les edicions dels cursos que s’hagin pogut impartir. 
 
2. Si a conseqüència de la situació de fet creada per la crisi del COVID-19 l’objecte d’aquest 
conveni no es pogués executar total o  només una part, Dipsalut podrà acordar: 
 

a) La suspensió  del conveni durant el temps que el servei no s’hagi pogut prestar.  
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b) La resolució del conveni en el cas que es donin circumstàncies que facin impossible 
la seva execució total perquè el seu objecte no s’hagi pogut ni iniciar. A títol d’exemple, 
que els ajuntaments acordessin no obrir les piscines. 

 
En el cas que degut a la situació actual no es puguin obrir les piscines abans del 15 de juliol 
de 2020, s’acordaria la resolució definitiva el conveni ja que el Programa Pt05 no es portaria a 
terme. 
 
3. En aquests supòsits de resolució total del conveni per no haver-se pogut iniciar o bé de 
suspensió durant un període, Dipsalut abonarà a CSC Serveis Instrumentals SAU els danys i 
perjudicis que hagi sofert i que aquest pugui acreditar fefahenment, pels següents conceptes: 
 

a) Despeses salarials, incloses les cotitzacions a la Seguretat Social,  del seu personal 
ocasionades en motiu d’aquest encàrrec.  
b) Altres despeses vinculades que s’hagués pogut incórrer en motiu de l’execució 
d’aquest encàrrec. 

 
Sisena.- Vigència 
 
La vigència general d’aquest conveni s’estén des de la data de la seva signatura fins el 15 de 
maig de 2021, 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 2020 i fins el 15 de maig de l’any 2021, segons la planificació que 
Dipsalut estableixi. 
 
Les avaluacions higièniques de piscines s’iniciaran el mes de juny 2020. Es prioritzaran les 
avaluacions de les piscines identificades l’any 2019 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 2020. 
 
La data màxima d’entrega d’informes d’avaluació de la resta de piscines serà el 10 de 
setembre de 2020. 
 
Setena.- Preu i forma de pagament 
 
Dipsalut retribuirà com a màxim al CSC Serveis Instrumentals SAU pels imports i amb la forma 
que a continuació es detalla: 
 

▪ La quantitat màxima de 80.073 € (exempta d’IVA) per la implantació del 
programa detallat en la prescripció quarta. 

 
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 compulsades 
o d’un certificat acreditatiu d’haver realitzat la despesa. 
 
 

• La quantitat de 5.460,00 € (exempta d’IVA) per al finançament de quatre edicions del 
Curs per a operadors i mantenidors de piscines d’ús públic. 

 
Dipsalut ingressarà l’import d’aquestes despeses prèvia presentació de la factura corresponent 
un cop realitzada cada edició del curs i amb la periodificació prevista a la prescripció quarta, 
corresponent a 2.730,00 euros per a cada anualitat (2020 i 2021). 
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Vuitena.- Resolució de discrepàncies - Comissió paritària 
 
En cas de discrepàncies en l’execució d’aquest encàrrec, es constituirà una comissió paritària 
entre Dipsalut i el CSC Serveis Instrumentals, 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. 
 
Novena.- 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 CSC Serveis Instrumentals SAU 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. 
 
Desena.- Incompliment 
 
En el cas d’incompliment per algun de les part de les obligacions i compromisos assumits, 
l’altre part requerirà el correcte compliment en el ermini d’un mes. Si persistís l’incompliment 
transcorregut el termini indicat en el requeriment, es resoldrà el conveni. 
 
Onzena.- Modificació 
 
La modificació del contingut del present conveni requerirà l’acord exprés dels signants mitjanes 
la subscripció de la corresponent addenda. 
 
Dotzena.- Causes de resolució 
 
Aquest conveni podrà resoldre per les següents causes: 
 

1. Per transcurs de la seva vigència 
2. Per les causes que es preveuen a la clàusula cinquena d’aquest conveni en motiu de 

la crisi sanitària del COVID-19. 
3. Per incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels 

signants 
4. Per mutu acord de les parts, en aquest cas la part que ho sol.liciti ho haurà de 

comunicar amb una antelació mínima de 2 mesos 
5. Per la concurrència de qualsevol altre causa e resolució legalment establerta. 
 

Annex al conveni: 
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FORMULARIS PER A L’AVALUACIÓ HIGIÈNICA I SANITÀRIA DE LES PISCINES D’ÚS 
PÚBLIC 
 

1 . Fitxa tècnica de la piscina       

  Element  Resposta 

1.1 . Nom de la instal·lació    

1.2 . Tipus d’establiment    

1.3 . Adreça    

1.4 . Municipi    

1.5 . Comarca    

1.6 . Codi Postal    

1.7 . Telèfon/Fax    

1.8  Adreça electrònica    

1.9 . Titular    

1.10 . Gestor    

1.11 . Temporada de funcionament    

1.12 . Responsable de manteniment  Anotar Telèfon () 

1.13 . Data de la visita    

1.14 . Tècnic que realitza l'avaluació    

1.15 . Motiu pel que no s’ha fet la visita    

     

1.16 . Nombre de vasos     

1.16.1 . Coberts    

1.16.2 . Descoberts    

1.17 . Nombre de jacuzzis    

1.17.1 . Jacuzzis coberts    

1.17.2 . Jacuzzis descoberts    

1.18 . Superfície i aforament    

1.18.1 . Superfície de làmina d’aigua total (m2) (suma de tots els vasos)    

1.18.2 . Aforament de la làmina d’aigua    

1.18.3 . Aforament màxim    

1.19 . Origen de l’aigua    

1.19.1 . Xarxa pública de distribució    

1.19.2 . Aigua de mar    

1.19.2.1 . Compta amb l’autorització sanitària de l’ajuntament?    

1.19.3 . Font d’abastament pròpia    

1.19.3.1 . Compta amb l’autorització sanitària de l’ajuntament?    
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2 . FITXA INSTAL·LACIÓ    

2.1 . Característiques generals SI NO NP 

2.1.1 . Disposa de servei de salvament i socorrisme dimensionat per la instal·lació       

2.1.2 . Nombre de socorristes       

2.1.3 . Els socorristes es poden identificar de manera fàcil pels usuaris de la piscina       

2.1.4 . Registre d’assistències prestades als usuaris       

2.1.5 . 
Si no és necessari socorrista, Disposa de rètol informatiu sobre la manca de servei de salvament i 
socorrisme 

      

2.1.6 . Disposa d'encarregat de la vigilància dels banyistes       

2.1.7 . Nombre d'encarregats vigilància       

2.1.8 . 
Si no és necessari l’encarregat de vigilància, Disposa de rètol informatiu sobre la manca de servei 
de salvament i socorrisme i de vigilància dels banyistes 

      

2.1.9 . Indicació dels aforaments en lloc visible       

2.1.10 . Disposa  de reglament de règim intern en lloc visible       

2.1.11 . El reglament de règim intern conté les indicacions mínimes       

2.2 . Dutxes a la zona de platja SI NO NP 

2.2.1 . Nombre de dutxes suficient        

2.2.2 . Materials antilliscants       

2.2.3 . Materials de fàcil neteja       

2.2.4 . Disposen de desguàs       

2.2.5 . El disseny de les dutxes evita el retorn de l'aigua al vas       

2.2.6 . L’estat higiènic és l'adequat       

2.2.7 . L’estat de manteniment és l'adequat       

2.3 . Papereres SI NO NP 

2.3.1 . Nombre suficient       

2.4 . Il·luminació SI NO NP 

2.4.1 . La il·luminació de la zona de platja està protegida contra ruptures       

2.4.2 . La il·luminació de la zona de vestidors està protegida contra ruptures       

2.5 . Infermeria SI NO NP 

2.5.1 . Disposen d’un local per garantir l’assistència de primers auxilis       

2.5.2 . Farmaciola correctament equipada       

2.5.3 . Senyalització adequada de la farmaciola       

2.6 . Boques de neteja SI NO NP 

2.6.1 . 
Disposen de boques de neteja suficients per a permetre una neteja correcta de totes les 
instal·lacions (vestidors, lavabos i zona de piscina) 

      

2.7 . Vestidors SI NO NP 

2.7.1 . 
Hi ha vestidors (en instal·lacions de caire esportiu, recreatiu o turístic, aquestes dependències 
seran d’avaluació conjunta). 

      

2.7.2 . La dimensió es l’adequada       

2.7.3 . Paviment antilliscant       

2.7.4 . Paviment de fàcil neteja       

2.7.5 . Absència de tolls en el paviment       

2.7.6 . Absència de condensació i ambient carregat       

2.7.7 . Absència d’humitats a les parets i sostres       

2.7.8 . Hi ha dutxes       

2.7.9 . El nombre de dutxes suficient       

2.7.10 . Les dutxes disposen d’aigua calenta       

2.7.11 . Existeix dutxa adaptada persones amb mobilitat reduïda       
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2.7.12 . L’estat higiènic dels vestidors és l'adequat       

2.7.13 . L’estat de manteniment dels vestidors és l'adequat       

2.8 . Serveis SI NO NP 

2.8.1 . Hi ha lavabos       

2.8.2 . 
Lavabos correctament equipats ( d’aigua corrent, paper higiènic, tovalloles d’un sol ús i dosificador 
de sabó) 

      

2.8.3 . Hi ha vàters       

2.8.4 . El nombre de vàters és suficient       

2.8.5 . Els serveis estan situats a una distància inferior a 100 m de la zona de platja       

2.8.6 . Existeix vàter adaptat a persones amb mobilitat reduïda       

2.8.7 . Existeix lavabo adaptat a persones amb mobilitat reduïda       

2.8.8 . Paviment antilliscant       

2.8.9 . Paviment de fàcil neteja       

2.8.10 . Absència de tolls en el paviment       

2.8.11 . Absència de condensació       

2.8.12 . L’estat higiènic dels serveis és l'adequat       

2.8.13 . L’estat de manteniment dels serveis és l'adequat       

2.9 . 
Magatzem de productes químics  per al tractament de l’aigua dels vasos, productes i estris 
de neteja i desinfecció 

SI NO NP 

2.9.1 . D’ ús exclusiu (aïllat)       

2.9.2 . Ventilat       

2.9.3 . Està degudament equipat ( punt de llum, punt d’aigua, desguàs, renta ulls)       

2.9.4 . Es disposa dels equips de protecció individual adequats (mascareta, guants)       

2.9.5 . Els productes químics estan autoritzats       

2.9.6 . Els productes químics estan en el seu contenidor original o en un envàs adequat       

2.9.7 . Els productes químics estan convenientment etiquetats o identificats       

2.9.8 . Hi ha separació entre els productes químics       

2.9.9 . El magatzem de productes químics és tancat (no accessible al públic)       

2.9.10 . L’estat higiènic del magatzem és l'adequat       

2.9.11 . L’estat de manteniment del magatzem és l'adequat       

3 . FITXA DELS VASOS 

 

     
3.1 . Vasos 
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3.1.1 . Descripció del vas (adults, infantil, jacuzzi)             

3.1.2 . Cobert             

3.1.3 . Descobert             

3.1.4 . Superfície (m2)             

3.1.5 . Profunditat mínima (m)             

3.1.6 . Profunditat màxima (m)             

3.1.7 . En cas de vas infantil, separat del vas principal             

3.1.8 . Senyalització dels canvis de pendent             

3.1.9 . Senyalització de la fondària mínima i màxima             

3.1.10 . Vas lliure d’elements arquitectònics             

3.1.11 . Paviment antilliscant             

3.1.12 . Desguàs protegit amb reixa de seguretat             

3.1.13 . 
El responsable de la instal·lació informa que el desguàs disposa de sistema 
antiremolí 
(Si no se sap no contestar i comentar a observacions) 
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3.1.14 . Hi ha sobreeixidor perimetral             

3.1.15 . Nombre d’skimmers suficient i distribució adequada             

3.1.16 . Nombre d'skimmers             

3.2 . Escales 
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3.2.1 . Nombre d’escales suficient              

3.2.2 . Nombre d’escales             

3.2.3 . Els materials presenten resistència a l’oxidació             

3.3 . Zona de platja 
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3.3.1 . Paviment en condicions adequades (antilliscant, fàcil neteja i desinfecció, …)             

3.3.2 . 
El paviment està col·locat correctament (no s’observen tolls, malformacions, 
etc.) 

            

3.3.3 . El disseny de la piscina evita el retorn de l’aigua al vas             

3.3.4 . 
Amplada suficient de la zona de platja                                                                                                                 
(Distància mínima 80 cm. No cal que hi hagi separació física) 

            

3.3.5 . Zona de platja lliure de tobogans, palanques o trampolins             

3.3.6 . La recepció dels tobogans, palanques o trampolins és acotada             

3.3.7 . La recepció dels tobogans, palanques o trampolins és vigilada             

3.3.8 . Paviment de la zona de pas antilliscant             

3.3.9 . 
Els materials dels tobogans, palanques o trampolins presenten resistència a 
l’oxidació 

            

3.3.10 . 
Els materials dels tobogans, palanques o trampolins de fàcil neteja i 
desinfecció 

            

3.3.11 . Nombre suficient de salvavides             

3.3.12 . Nombre salvavides             

3.3.13 . Els salvavides estan dotats d’una corda de longitud adequada             

3.3.14 . 
Hi ha un termòmetre i un higròmetre a la zona de platja (només piscines 
cobertes) 

            

3.3.15 . L’estat higiènic de la zona de platja és l'adequat             

3.3.16 . L’estat de manteniment de la zona de platja és l'adequat             

3.4 . Filtres 

V
a

s
 1

 

V
a

s
 2

 

V
a

s
 3

 

V
a

s
 4

 

V
a

s
 5

 

V
a

s
 6

 

3.4.1 . El sistema de filtratge és independent per aquest vas             

3.4.2 . Hores de filtratge total             

3.4.3 . Material filtrant             

3.5 . Tractament químic 
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3.5.1 . Tipus de desinfectant             

3.5.2  Estat del desinfectant             

3.5.3 . El vas o skimmers es troben lliures de pastilles de clor             

3.5.4 . Disposa de dosificació de desinfectant junt amb el sistema de circulació             

3.5.5 . Disposa de dosificació de pH junt amb el sistema de circulació             

3.5.6 . Sistema de dosificació del desinfectant             

3.5.7 . 
Sistema de regulació de pH                                                                                                                                                                         
(Queda en blanc quan no tiren cap producte) 

            

3.6 . Renovació de l'aigua 
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3.6.1 . Disposa de comptador d’aigua recirculada             

3.6.2 . Disposa de comptador d’aigua nova             

3.6.3 . L'aigua del vas es renova contínuament durant el període d'obertura al públic             
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4 . SISTEMES D’AUTOCONTROL    

4.1 . SISTEMES D’AUTOCONTROL SI NO NP 

4.1.1 . Hi ha sistemes d’autocontrol                                                                                                                                                                           

4.2 . PLA DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS SI NO NP 

4.2.1 . Disposa de registres actualitzats per a totes les accions       

4.2.2 . Figura en lloc visible als usuaris l’horari de la darrera neteja dels serveis       

4.2.3 . Hi ha  establert un pla documentat de neteja i desinfecció       

4.2.4 . El pla conté la informació suficient       

4.2.5 . Disposa de registre actualitzat d’incidències i mesures correctores       

4.3 . PLA DE TRACTAMENT DE L’AIGUA DELS VASOS SI NO NP 

4.3.1 . Disposa de registre actualitzats per a totes les accions       

4.3.2 . Hi ha  establert un pla documentat de tractament de l’aigua dels vasos       

4.3.3 .  Es descriuen els productes emprats       

4.3.4 .  Els productes emprats estan etiquetats correctament       

4.3.5 .  Els productes d’ús professional disposen de fitxa tècnica i de seguretat       

4.3.6  La informació sobre les substàncies químiques utilitzades en el tractament de l'aigua 
es troben exposades al públic 

      

4.3.7 .  Es descriu la forma d’aplicació dels productes       

4.3.8 .  Es descriu la freqüència i mètodes emprats per al control de l’aigua       

4.3.9 .  Es descriu el sistema de filtració i manteniment       

4.3.10 . Disposa d'un pla per al control de la legionel·losi       

4.3.11 . Disposa de registre actualitzat de lectures del comptador d’entrada d’aigua nova       

4.3.12 . 
Disposa de registre actualitzat de lectures del comptador d’entrada d’aigua 
recirculada 

      

4.3.13 .  Disposa de registre actualitzat d’incidències i mesures correctores       

4.4 . PLA DE DESINSECTACIÓ I DESRATITZACIÓ SI NO NP 

4.4.1 . Disposa de registres actualitzats per a totes les accions       

4.4.2 . Hi ha  establert un pla documentat de desinsectació i desratització       

4.4.3 . El pla conté la informació suficient       

4.4.4 . Disposen de registre actualitzat d’incidències i mesures correctores       

4.5 . PLA DE FORMACIÓ DEL PERSONAL DE MANTENIMENT SI NO NP 

4.5.1 . 
El personal de manteniment disposa de formació suficient per a la correcta gestió i 
funcionament de la piscina. 

      

4.5.2 . Hi ha  establert un pla documentat de formació del personal de manteniment       

4.5.3 . El pla preveu un compromís de prestació de formació continuada       

4.6 . PLA DE CONTROL DE LA QUALITAT DE L'AIGUA SI NO NP 

4.6.1 . Disposa de registres actualitzats per a totes les accions       

4.6.2 . Els registres sobre la qualitat de l’aigua es realitzen       

4.6.3 . Els resultats de les anàlisis in situ figuren en lloc visible       

4.6.4 . La freqüència de les anàlisis microbiològiques i fisicoquímiques és mensual       

4.6.5 . Els resultats de les anàlisis laboratorials figuren en lloc visible       

4.6.6 . 
Hi ha  establert un pla documentat d’anàlisis microbiològiques i fisicoquímiques de 
l’aigua 

      

4.6.7 . El pla conté la informació suficient       

4.6.8 . Es descriuen els punts de mostreig de presa d’aigua       

4.6.9 . Es descriu la freqüència de les anàlisis       

4.6.10 . Es descriu el tipus d'anàlisis       

4.6.11  Disposa d'un kit de control de l'aigua de la piscina que compleixi amb la norma UNE-
ISO 17381 

      

4.6.12 . Disposa de registre actualitzat d’incidències i mesures correctores       

4.7 . 
PLA DE NETEJA I MANTENIMENT DEL SISTEMA DE VENTILACIÓ I 
CALEFACCIÓ (només en piscines cobertes) 

SI NO NP 

4.7.1 . Disposa de registres actualitzats per a totes les accions       
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4.7.2 . 
Hi ha  establert un pla documentat de neteja i manteniment del sistema de ventilació i 
calefacció 

      

4.7.3 . El pla conté la informació suficient       

4.7.4 . Hi ha renovació d’aire constant durant el període d’obertura       

4.7.5 . Disposa de registre actualitzat d’incidències i mesures correctores       

4.8 . PLA DE SEGURETAT I BONES PRACTIQUES SI NO NP 

4.8.1 . 
Disposa de material divulgatiu sobre prevenció d'ofegaments, traumatismes 
cranioencefàlics i lesions medul·lars. 

      

4.8.2 . Disposa de material divulgatiu sobre protecció solar (en cas de piscines descobertes)       

4.8.3 . Hi ha  establert un pla de seguretat i bones pràctiques       

4.8.4 . Descriu les situacions d'incidència       

4.8.5 . Disposa de fulls de notificació d'incidències en piscines       

4.9 . PLA DE GESTIÓ DE PROVEÏDORS I SERVEIS SI NO NP 

4.9.1 . Hi ha  establert un pla de proveïdors i serveis       

4.9.2 . Descriu la informació sol·licitada al proveïdor       

4.9.3 . Disposa de full de registre o llistat de proveïdors       

4.10 . ACCÉS ALS REGISTRES DE DADES SI NO NP 

4.10.1 . S'ha pogut consultar la documentació que genera el sistema d'autocontrol       

  

 
 

5. VALORACIONS “IN SITU” DE PARÀMETRES DE CONTROL DE LA QUALITAT DE L’AIGUA 
I DE L'AIRE             

  Paràmetre  

V
a

s
 

1
 

V
a

s
 

2
 

V
a

s
 

3
 

V
a

s
 

4
 

V
a

s
 

5
 

V
a

s
 

6
 

Mínim Màxim  

   1.        Clor lliure residual              0,5 ppm 2 ppm  

   2.        Clor combinat               
≤  0,6 
ppm 

 

   3.        pH             7,2 8  

   4.        Brom total             2 ppm 5 ppm  

   5.        Àcid isocianúric               
≤ 75 
ppm 

 

   6.        Transparència             Adequada    

   7.     Turbiditat               
≤ 5 

UNF 
 

   8.        Temperatura de l’aigua             24º C** 30º C**  

   9.     Temps de recirculació                  

  10.      Temperatura ambiental (en piscines cobertes)             
1º per 

sobre de 
Tª aigua 

2º per 
sobre 
de Tª 
aigua 

 

  11.       Humitat (en piscines cobertes)               < 65%  

  12.       CO2 (en piscines cobertes)               
≤ 500 
ppm 

 

  13.       Condicions vas obert              SI/NO/NP D/MR  

  Els paràmetres assenyalats amb (*) no compleixen la normativa vigent          

  (**) Límits aplicables a piscines cobertes          
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  6. OBSERVACIONS 
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5. Expedient 2020/887/B010100 – Proposta d’aprovació del conveni de 
col·laboració amb l’Ajuntament de Girona per a l’execució de programes de 
salut pública 

 
La presidenta cedeix la paraula a la gerent, qui explica als assistents que es tracta 
també d’una col·laboració habitual i que es va repetint anualment, atès que quan es 
va crear Dipsalut l’Ajuntament de Girona comptava amb una àrea de salut pública ja 
en funcionament, motiu pel qual es va decidir que la col·laboració que Dipsalut podia 
oferir al Consistori, d’acord amb el que expressen els Estatus de l’Organisme, no 
tenia sentit que fos tècnica, sinó econòmica, atès que l’Ajuntament ja portava a terme 
amb mitjans propis i de manera prèvia les actuacions que Dipsalut ofereix en el seu 
Catàleg de serveis. Per tant, Dipsalut finança una part de les actuacions, coincidents 
amb les del Catàleg de Dipsalut, que l’Ajuntment realitza, enmarcat en un conveni de 
col·laboració que permet que hi hagi un seguiment continuat d’aquestes actuacions. 
El que es proposa és l’aprovació del conveni marc, que s’acompanyarà, 
posteriorment, d’una addenda –que també es sotmetrà a aprovació del Consell 
Rector– en la qual es recullen els aspectes econòmics de la col·laboració, reservats 
en el pressupost de Dipsalut i amb un import total de 190.000 €, que serviran per a 
accions de salut ambiental (plagues, seguretat alimentària i control de comerços 
minoristes, control de contaminació atmosfèrica i acústica) i promoció de la salut 
(mares joves, joves emigrats, espai familiar i  mesures alternatives). 
 
La vocal Sílvia Paneque pregunta si en aquesta addenda que es proposarà 
posteriorment hi ha diferències remarcables amb les actuacions d’anys anteriors. 
 
La gerent respon que es tracta d’una addenda molt similar pel que fa als àmbits i les 
actuacions, però amb els ajustos tècnics i les propostes, especialment pel que fa als 
programes de promoció de la salut, per part de l’Ajuntament que es deriven de 
l’anàlisi dels resultats de cadascun dels anys. 
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La vocal senyora Laia Pèlach manifesta la seva abstenció respecte d’aquesta 
proposta. 
 
Finalitzen les intervencions. 
 
El 15 de juny de 2017, l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de 
Girona (en endavant Dipsalut) i l’Ajuntament de Girona van signar el conveni de 
col·laboració per a l’ execució programes de salut pública am una vigència de 2 anys 
des de la data de la signatura. 
 
L’Ajuntament de Girona, pel seu volum de població i la seva estructura tècnica pròpia, 
ja executa i gestiona determinades accions en matèria de salut pública, coincidents 
amb les actuacions previstes als programes del Catàleg de Serveis de Dipsalut, a 
través d’àrees especialitzades incloses dins la seva organització. De fet, molts 
d’aquests serveis que es troben dins el Catàleg de Dipsalut ja es venien prestant per 
l’Ajuntament de Girona abans de l’existència de Dipsalut.  
 
Així mateix l’Ajuntament de Girona també presta programes de salut pública que no es 
troben al Catàleg de Serveis de Dipsalut però que sí pot ser d’interès per Dipsalut el 
seu seguiment tècnic i la seva avaluació.  
 
Aquestes accions del Catàleg de Dispalut coincidents entre els dos ens així com la 
participació de Dipsalut en programes de salut pública que l’Ajuntament tingui 
implementats i en els quals, tot i no trobar-se al Catàleg de Serveis, Dipsalut està 
interessat en donar suport econòmic o tècnic, fer-los un seguiment i avaluar-los, fan 
recomanable la signatura d’un conveni de col.laboració entre Dipsalut i l’Ajuntament de 
Girona que reguli la gestió, execució i control dels programes de salut pública que 
l’Ajuntament pugui realitzar, amb el fi comú de que les competències en salut pública 
en aquest municipi es puguin prestar amb la major qualitat possible, de manera que es 
millori l’eficiència de la gestió pública i es faciliti la utilització conjunta dels mitjans i 
serveis públics.  
 
Les parts que intervenen, mitjançant la constitució de la comissió Tècnica, regulada en 
aquest conveni formalitzaran anualment un pla anual d’actuació com una addenda al 
conveni, que consistirà en el detall dels programes de salut pública que es voldran dur 
a terme al municipi de Girona així com la previsió econòmica de l’ajut de Dipsalut per a 
cada anualitat, entre d’altres previsions que es considerin oportunes. 
 
Atès que els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic 
del sector públic, preveuen els requisits de validesa, eficàcia, contingut, efectes i 
tràmits preceptius en relació a l’aprovació de convenis. 
 
Atès que el conveni objecte d’aquesta proposta és interadministratiu, pel fet que està 
signat per dues administracions, que compleix amb els requisits formals establerts a 
l’article 49 de llei 40/2015 i consta a l’expedient la memòria justificativa signada amb 
data 29 d’abril de 2020, exigida a l’article 50 de la mateixa norma. 
 
Vist l’informe proposta, de data 4 de maig de 2020, emès pel cap de Serveis Jurídics, 
Econòmics i d’Organització, el cap de l’Àrea de Salut Ambiental i la gerent de Dipsalut 
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en què proposen l’aprovació del conveni col·laboració entre Dipsalut i l’Ajuntament de 
Girona per a l’execució dels programes de salut pública. 
 
Atès que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut, atribueix al Consell Rector la 
competència per a l’aprovació dels convenis amb altres administracions. 
 
D’acord amb aquests antecedents, ateses les competències que li atribueix l’article 10 
dels Estatuts, i a proposta de la Presidència, el Consell Rector aprova, amb l’abstenció 
de la vocal senyora Laia Pèlach i el vota favorable de la resta de membres assistents, 
l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Aprovar el text del Conveni de col·laboració interadministrativa entre Dipsalut i 
l’Ajuntament de Girona en matèria de salut pública amb el fi comú de que les 
competències en salut pública en aquest municipi es puguin prestar amb la major 
qualitat possible, de manera que es millori l’eficiència de la gestió pública i es faciliti la 
utilització conjunta dels mitjans i serveis públics. Aquest conveni figura com Annex a 
aquest acord. 
Segon. Delegar a la Presidència de Dipsalut l’autorització i disposició de la despesa 
fixada anualment per part de la Comissió Tècnica d’execució. 

 
Tercer. Nomenar els membres de la Comissió Tècnica d’execució constituïda d’acord 
amb el pacte segon del Conveni de col·laboració i que tindrà la composició següent: 
la senyora Silvia Oliveras Casadellà, actuant com a presidenta, i el senyor Francesc 
Xavier del Acebo Peña i la senyora Maria Estrada, com a vocals. Exercirà com a 
secretari de la Comissió, amb veu i sense vot, el senyor David Álvarez Carreño,                
cap de Serveis Jurídics, Econòmics i d’Oganització de Dipsalut. Alhora, es nomena a 
la senyora Marta Vallmajó Garcia com a agent de salut pública municipal amb les 
funcions de seguiment del desenvolupament del Conveni. 
 
Quart. Facultar a la Presidència de Dipsalut per a la signatura del conveni i per a 
qualsevol document que sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest acord i en especial 
per a la modificació dels elements no substancials.  
 
Cinquè. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Girona. 
 

 
Annex: 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPSALUT I L’AJUNTAMENT DE GIRONA PER 
L’EXECUCIÓ DE PROGRAMES DE SALUT PÚBLICA 

 
 
INTERVENEN 
 
D’una part, l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant 
Dipsalut, amb CIF núm. Q1700565C, representat pel seva presidenta, senyora Maria Puig 
Ferrer, nomenada d’acord amb la Resolució de la Presidència de la Diputació de Girona de 23 
de juliol de 2019, i assistida pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.  
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D’altra part, l’Ajuntament de Girona, amb CIF núm. P1708500B, representat pel Martí Terés 
Bonet, regidor delegat de Medi Ambient i Participació i Eva Maria Palau i Gil, regidora delegada 
d’Educació, Esports, Salut i Seguretat en el treball, d’acord amb el decret d’alcaldia 
núm.2019015583, amb domicili a la Plaça del Vi número 1 de Girona, i assistit pel secretari 
general de l’Ajuntament de Girona, senyor José Ignacio Araujo Gómez. 
 
MANIFESTEN  

 
I. Dipsalut és un organisme autònom de caràcter administratiu que ha estat creat per la 
Diputació de Girona. D’acord amb els Estatuts de Dipsalut, aprovats pel Ple de la Diputació de 
Girona en data 24 de novembre de 2015 i publicats al BOP núm. 34 del dia 19 de febrer de 
2016 i, en aplicació de l’article 36 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases sobre el 
règim local i dels articles 91 i 92 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, Dipsalut realitza funcions d’assistència i 
cooperació als municipis de la demarcació de Girona en relació a totes les competències que 
en matèria de salut pública els siguin atribuïdes per la legislació de règim local i sectorial vigent 
i que es relacionen, a mode d’exemple, les següents: a) La informació i la vigilància 
epidemiològica; b) La protecció i promoció de la salut; c) La prevenció de les malalties; d) El 
control sanitari d’edificis, llocs d’habitatge i convivència humana, especialment dels centres 
d’alimentació, perruqueries, saunes i centres d’higiene personal, hotels i centres turístics, i 
àrees d’activitats fisicoesportives i d’esbarjo; e) La promoció i protecció de la sanitat ambientalf) 
La promoció i protecció de la salut laboral; g) La promoció i control de la seguretat alimentària; 
h) El control sanitari dels cementiris i la policia sanitària mortuòria; i) El control sanitari dels 
equipaments municipals: Piscines, centres cívics, teatres...; j) Control sanitari en relació amb 
els animals de companyia; k) Control sanitari de plagues urbanes i d’animals peridomèstics; l) 
Campanyes educatives per la promoció de la salut. Respecte de l’àmbit de l’acció social, 
d’acord amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i demés 
normativa sectorial, Dipsalut també realitzarà funcions d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis en les competències d’avaluació i informació de situacions de 
necessitat social i atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social. 

 
II. Segons la Llei 18/2009 de Salut Pública de Catalunya, els ajuntaments són competents per 
prestar els serveis mínims en l’àmbit de la salut pública, els quals es troben relacionats a al seu 
article 52 i que són els següents: a) L’educació sanitària en l’àmbit de les competències locals; 
b) La gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi; c) La gestió del risc per a 
la salut pel que fa a les aigües de consum públic; d) La gestió del risc per a la salut als 
equipaments públics i als llocs habitats, incloses les piscines; e) La gestió del risc per a la salut 
en les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing; f) La gestió del risc per a la salut 
derivat dels productes alimentaris en les activitats del comerç minorista, del servei i la venda 
directa d’aliments preparats als consumidors, com a activitat principal o complementària d’un 
establiment, amb repartiment a domicili o sense, dela producció d’àmbit local i del transport 
urbà. Se n’exclou l’activitat de subministrament d’aliments preparats per a col·lectivitats, per a 
altres establiments oper a punts de venda; g) La gestió del risc per a la salut derivat dels 
animals domèstics, dels animals de companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues; 
h) La policia sanitària mortuòria en l’àmbit de les competències locals; i) Altres activitats de 
competència dels ajuntaments en matèria de salut pública d’acord amb la legislació vigent en 
aquesta matèria.  

 
Així mateix, l’article 25.2.j) Llei 7/85, 2 d’abril, reguladora de les bases sobre el règim local, 
atribueix al municipi la competència pròpia en salubritat pública. 
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III. Aquesta competència municipal de prestació de serveis mínims en matèria de salut pública 
es pot exercir amb mitjans humans i tècnics propis de l’ajuntament o bé, entre moltes d’altres 
formes, mitjançant convenis amb una administració que els doni suport com Dipsalut). 
 
IV. L’Ajuntament de Girona pel seu volum de població i la seva estructura tècnica pròpia, pot 
executar i gestionar determinades accions en matèria de salut pública, coincidents amb les 
actuacions previstes als programes del Catàleg de Serveis de Dipsalut, a través d’àrees 
especialitzades incloses dins la seva organització. Així mateix l’Ajuntament de Girona també 
presta programes de salut pública que no es troben al Catàleg de Serveis de Dipsalut però que 
sí pot ser d’interès per Dipsalut el seu seguiment tècnic i la seva avaluació  
 
V. Aquestes accions del Catàleg de Dispalut coincidents entre els dos ens així com la 
participació de Dipsalut en programes de salut pública que l’Ajuntament tingui implementats, i 
en els quals, tot i no trobar-se al Catàleg de Serveis, el suport econòmic o tècnic, el seguiment i 
l’avaluació puguin ser d’interès per a Dipsalut fan recomanable la signatura d’aquest conveni 
entre Dipsalut i l’Ajuntament de Girona que reguli la gestió, execució i control dels programes 
de salut pública que l’Ajuntament pugui realitzar, amb el fi comú de que les competències en 
salut pública en aquest municipi es puguin prestar de manera que es millori l’eficiència de la 
gestió públic i faciliti la utilització conjunta de mitjans i serveis públics.  
 
Per tot l’exposat, les parts acorden subscriure el present conveni, que es regirà pels següents: 
 
PACTES 
 
Primer. Objecte el conveni 
Dipsalut i l’Ajuntament de Girona estableixen un Conveni de col·laboració per determinar el 
marc d’actuació per l’execució de programes de salut pública del Catàleg de Serveis de 
Dipsalut. 
 
Així mateix serà objecte d’aquest Conveni regular la participació de Dipsalut en programes de 
salut pública que l’Ajuntament tingui implementats, i en els quals, tot i no trobar-se al Catàleg 
de Serveis, el suport econòmic o tècnic, el seguiment i l’avaluació puguin ser d’interès per a 
Dipsalut. 
 
Segon. Actuacions a realitzar pel compliment del conveni. 
 
1. Es constituirà una “Comissió Tècnica” formada per dos representants de Dipsalut i dos 
representants de l’Ajuntament de Girona. 
 
Les funcions d’aquesta Comissió Tècnica seran elaborar una proposta tècnica d’un Pla Anual 
d’Actuació que identificarà i definirà quins dels programes del Catàleg de Servei de Dipsalut i 
a quins dels programes implementats per l’Ajuntament, en els quals participi Dipsalut 
econòmicament o tècnica, s’inclouen al Pla Anual d’Actuació. 
 
2. El Pla Anual d’Actuació, d’ara endavant PAA, és el document que estableix la descripció amb 
detall dels programes inclosos al conveni. S’aprovarà de forma anual per la presidència de 
Dipsalut i per l’Ajuntament de Girona i s’inclourà com a addenda anual a aquest conveni.  
 
3. El PAA haurà d’incloure com a mínim, per a cada programa, la informació següent: 
 
DADES DESCRIPTIVES DEL PROGRAMA 
 

a) Nom del programa segons el Catàleg de Serveis de Dipsalut o nom del programa o 
projecte de l’ajuntament en cas de no estar inclòs al catàleg de Dipsalut. 
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b) Nombre d’objectes de risc en el cas que sigui un programa lligat a objectes de risc. 

c) Cost base unitari per objecte de risc en el cas que sigui un programa lligat a objectes 
de risc. 

d) Base subvencionable o cost total del programa 

e) Percentatge sobre la base subvencionable. 

f) Import atorgat 
 

El nom, descripció i freqüència de les actuacions incloses al programa, el nombre d’actuacions 
incloses per a cada objecte de risc i la informació descriptiva dels protocols i procediments 
definits per Dipsalut es trobaran al Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP) i 
als documents i instruccions de treball elaborats per Dipsalut. 
 
L’oferta del Catàleg de Serveis de Dipsalut és un element dinàmic i que, al llarg de la seva 
vigència pot incorporar nous programes. És per això que es contempla la possibilitat d’annexos 
a l’addenda del PAA corresponents a la planificació dels nous programes arribats amb 
posterioritat a l’aprovació de cada PAA. Per l’aprovació d’aquests annexos se seguirà el mateix 
procediment que per l’aprovació del PAA.  
 
La Comissió podrà afegir altra informació d’interès pel millor desenvolupament del conveni. 
 
Tercer. Compromisos econòmics 
 
1. Els compromisos econòmics derivats d’aquest conveni es concretaran anualment en els 
Plans Anuals d’Actuació. 
 
2. Pel que fa al finançament de les actuacions del Catàleg de Serveis de Dipsalut, algunes 
d’elles consisteixen en programes sense cost per a l’Ajuntament, en els quals Dipsalut 
assumirà el 100% del preu del servei, i en d’altres el cost és compartit pel propi Ajuntament i 
per Dipsalut. 
 
3. Dipsalut finançarà cada PAA, mitjançant la concessió directe d’una subvenció, seguint els 
mateixos barems i imports pactats amb els propis proveïdors adjudicataris dels corresponents 
procediments licitatoris per cada programa i per cada anualitat. Si en el moment de l’elaboració 
del PAA no es disposa encara del proveïdor definitivament adjudicat pel corresponent 
programa, els preus pactats seran els de referència de la licitació, amb la indicació expressa 
que aquests imports seran minorats, si escau, com a resultat del procediment de contractació. 
En els casos en els quals Dipsalut no disposi d’adjudicatari, la Comissió tècnica executiva 
valorarà i establirà els imports a atorgar. 
 
Quart. Compromisos Ajuntament de Girona. 
 
1. Per poder ser beneficiari del suport econòmic pactat en cada addenda, l’Ajuntament de 
Girona haurà de presentar anualment la declaració responsable relativa al compliment de la 
normativa vigent per tenir la condició de beneficiari que estipula la Llei 38/2003 de 17 de 
novembre, general de subvencions i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona. 
 
La presentació de la declaració s’haurà de fer necessàriament per registre electrònic mitjançant 
la seu electrònica de Dipsalut (www.dipsalut.cat), d’acord amb els articles 14 i 16 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
2. En el cas que l'Ajuntament hagi de contractar amb un tercer la prestació d'algun servei inclòs 
en el PAA, caldrà  que doni compliment al que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

http://www.dipsalut.cat/
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contractes del sector públic, i la resta de normativa vigent en matèria de contractació 
administrativa." 
 
3. Es condiciona el pagament del suport econòmic de cada anualitat a la presentació per part 
de l’Ajuntament de Girona de la documentació econòmica i tècnica justificativa de les 
actuacions, dins el termini establert en cada PAA. Els documents que caldrà presentar son els 
següents: 
 

• El compte justificatiu segons model disponible al web corporatiu de Dipsalut, que ha de 
contenir una memòria justificativa del projecte, una relació classificada de les despeses 
de l’activitat o projecte, amb identificació del proveïdor, número de document, import, 
concepte i data d’emissió de la factura, en el cas de despeses de personal un certificat 
del nom i cognoms del personal adscrit i el seu percentatge de dedicació a aquest 
projecte, i el detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o 
projecte amb identificació de l’import i la seva procedència. Alhora, s’haurà de 
presentar les factures originals, fotocòpies compulsades o documents de valor 
probatori equivalent que constin en la relació esmentada. 

 

• Una justificació tècnica que consistirà en el següent: 
 
a) Per aquells programes del Catàleg de serveis de Dipsalut inclosos al PAA, 
l’ajuntament haurà d’introduir per a tots els equipaments sol·licitats, la informació 
detallada de cada una de les accions realitzades. El SIMSAP estableix el contingut i el 
format requerit. 
 
b) Per aquells programes inclosos al PAA que no es troben al Catàleg de serveis de 
Dipsalut i que estan desenvolupats per l’Ajuntament, la justificació tècnica consistirà en 
una memòria en format digital amb el contingut que s’estableixi al PAA, que dependrà 
de la naturalesa del programa. 
 

Es consideraran despeses subvencionables aquelles incloses i declarades en les addendes de 
cada anualitat i s’hauran de justificar en la seva totalitat. Si el cost de l’objecte subvencionat 
finalment resultés superior, la subvenció es mantindrà en la quantia atorgada. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida en el supòsit que, quan s’aporti la 
documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada com a despesa 
subvencionable. 
 
4. L’Ajuntament de Girona, amb la signatura d’aquest conveni, manifesta la seva renúncia a 
sol·licitar pel mateix objecte de risc els programes del Catàleg de Serveis de Dipsalut inclosos 
en l’àmbit d’actuació del PAA. 
 
5. En tot acte de publicitat, informació o difusió en general de l’Ajuntament de Girona relatius 
amb l’objecte d’aquest Conveni, es farà constar la col·laboració de Dipsalut amb l’anagrama 
corresponent, com a membre col·laborador en el finançament de les actuacions. 
 
Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest Conveni es convidarà 
un representant de Dipsalut. L’Ajuntament de Girona s’haurà de coordinar amb Dipsalut per 
realitzar qualsevol acció de caràcter protocol·lari.  
 
L’incompliment d’aquesta clàusula podrà comportar la pèrdua dels imports parcials que, 
en relació amb el total de l’aportació econòmica, estiguessin pendents de percebre, amb 
la reserva del dret a favor de Dipsalut de poder exigir el reintegrament de les quantitats 
que, en relació amb la pròpia aportació, s’haguessin pogut satisfer. 
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Cinquè. Compromisos de Dipsalut. 
 
1. Dipsalut es compromet a consignar en el seu pressupost anual una subvenció pel 
procediment de concessió directe amb destí al PAA.  
 
2. Dipsalut es compromet a negociar cada any el contingut del PAA. 
 
Sisè. Mecanismes de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni. 
 
1. L’esmentada Comissió Tècnica durà a terme les següents actuacions de seguiment, 
vigilància i control de l’execució del conveni i dels compromisos assumits per cadascuna de les 
parts: 
 

a) Fer el seguiment i avaluar al llarg del període de vigència del conveni, el nivell de 
desenvolupament dels Plans anuals d’actuació. 

 
b) Fer el seguiment i avaluar la qualitat de les accions lligades als programes, el nivell 

d’assoliment de les freqüències de cada acció i el nivell de seguiment dels protocols i 
procediments descrits per Dipsalut. 
 

c) Dipsalut es reserva la possibilitat de dissenyar i aplicar activitats d’avaluació qualitativa i 
quantitativa, de les actuacions lligades als programes inclosos al Pla Anual d’actuació. 

 
d) Fer el seguiment del registre de les dades resultants del desenvolupament dels 

programes al sistema d’informació municipal de salut publica (SIMSAP). 
 
e) Avaluar la informació que es generi al llarg del desenvolupament dels programes i 

elaborar propostes de millora. 
 
2. Dipsalut designarà a un Agent de Salut Pública Municipal amb les funcions de seguiment del 
desenvolupament del PAA. L’Ajuntament de Girona facilitarà aquesta tasca a l’agent i el 
reconeixerà com a interlocutor de Dipsalut al seu municipi.  
 
3. Dipsalut es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi convenients, l’acompliment 
del projecte ja que la subvenció des del seu inici té la consideració de finalista. 
 
Setè. Modificació del conveni 
 
La modificació del contingut d’aquest conveni requerirà l’acord unànim dels signants per escrit, 
d’acord amb el que disposa l’article 49.g) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic. 
 
Vuitè. Termini de vigència el conveni 
 
La vigència d’aquest Conveni serà de 4 anys des de la data de la seva signatura. En qualsevol 
moment previ a la finalització del termini previst els signants podran acordar de forma unànime 
la seva pròrroga per un termini màxim de 4 anys addicionals, sense perjudici que perdurin les 
obligacions de cadascuna de les parts nascudes en aplicació de les previsions d’aquest 
conveni. 
 
Novè. Causes d’extinció del conveni 
 
Sens perjudici del termini de vigència d’aquest conveni, són causes per a la seva extinció 
anticipada l’acord mutu de les institucions signants, la impossibilitat sobrevinguda, legal o 
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material, de l’execució de les accions que en constitueixen l’objecte, i l’incompliment greu o 
manifest de les seves clàusules. 
 
Desè. Protecció de dades  
 
El compliment dels objectius del conveni no requereix que una part tracti dades personals per 
compte de l'altra. No obstant, en relació a les dades dels signants d’aquest conveni i dels 
representants i interlocutors de cada part que intervinguin en la seva execució, cada part 
tractarà les dades personals com a Responsable del Tractament, en el sentit de l’article 4.7 del 
Reglament general de protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i 
del Consell, de 27 d’abril de 2016).  
 
La finalitat del tractament serà gestionar el conveni i portar a terme les actuacions que se’n 
deriven.  
 
La legitimació del tractament té el seu fonament en les relacions jurídiques formalitzades per 
mitjà d’aquest document (art. 6.1.b del Reglament general de protecció de dades).  
 
Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament general de protecció de dades (accés a les 
dades, rectificació, portabilitat, supressió, sol·licitar-ne la limitació del tractament i oposició) 
cada part es podrà adreçar a l’altra a les referències i adreces que figuren a l’encapçalament 
d’aquest document.  
 
Les parts es declaren informades que poden consultar la informació de les polítiques de 
protecció de dades a les respectives pàgines web.  
 
Onzè. Publicitat  
 
Aquest conveni serà objecte de publicació d’acord amb el que disposa l’article 8.1.b) de la Llei 
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. En 
aquest sentit, les parts presten expressament el seu consentiment per tal que es doni al 
present conveni la publicitat legalment exigida. 
 
Dotzè. Règim jurídic del conveni  
 
Aquest Conveni té naturalesa administrativa i es regirà per allò establert a la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions, el reglament que la desenvolupa aprovat per Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
(BOP núm. 44 de 2 de març de 2012) i la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim jurídic del 
sector públic.  
 
La jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per resoldre les qüestions litigioses 
que puguin suscitar-se entres les parts en el transcurs d’aquest Conveni. 
 
I en prova de conformitat, les parts signen per duplicat aquest Conveni. 

 
6. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria 
 
No n’hi ha cap. 
 
7. Torn obert de paraules 
 
No hi ha més intervencions. 
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La Presidència aixeca la sessió, de la qual s’estén aquesta acta. 
 
 
La presidenta p.d.  El secretari 
Maria Puig i Ferrer     Jordi Batllori i Nouvilas 


