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Núm. exp.: 2014/800 Secretaria
Acta reunió Consell Rector 11 març 2014 – Sessió 2014/3 LE 2014/51
Girona. Consell Rector de Dipsalut

Acta
Consell Rector de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de
Girona (Dipsalut)
Núm. sessió: 2014/3
Caràcter:
Extraordinària i urgent
Data:
11 de març de 2014
Horari:
De les 11:05 a les 11:40 hores
Lloc:
Saló de Comissions de la Diputació de Girona
Hi assisteixen:









President:
Joan Giraut i Cot 1
Vicepresident primer:
Josep Maria Corominas i Barnadas
Vicepresident segon:
Josep Marigó i Costa
Vocals:
Miquel Noguer i Planas 1
Miquel Calm i Puig 1
Immaculada Colom i Canal
Antoni Guinó i Bou
Jordi Gironès i Pasolas
Pia Bosch i Codolà
Martí Armadà i Pujol
Salvador Ros i Reig
Gerent:
Jordi Brunet i Badosa
Secretari:
Jordi Batllori i Nouvilas
Interventora p.d.:
Mª del Mar Domènech i Sistané

També hi assisteix, convidada per la Vicepresidència primera, la senyora Àfrica Masó
i Sumsi, coordinadora de la Presidència de Dipsalut.
Han excusat la seva absència el president, el senyor Xavier Soy i Soler i la tresorera,
senyora M. Teresa Villar i Roda.
1

Assistència parcial
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Ordre del dia
1.

Pronunciament dels membres del Consell Rector sobre la urgència de la
sessió

2.

2014/808 – Proposta d’aprovació de l’expedient de crèdit extraordinari
3CE 1-2014. LE 2014/55

3.

2014/807 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de Girona de
l’aprovació de l’expedient de suplement de crèdit 3SC 1/2014. LE
2014/54

4.

2014/801 – Proposta d’aprovació de les bases específiques reguladores
i la convocatòria de suport econòmic per al finançament del programa
Salut i Crisi (Pm10). LE 2014/52

Desenvolupament de la sessió
1. Pronunciament dels membres del Consell Rector sobre la urgència de la
sessió
Motivada la urgència de la sessió i sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels
membres assistents.
2. 2014/808 – Proposta d’aprovació de l’expedient de crèdit extraordinari 3CE
1-2014. LE 2014/55
El president abandona la reunió.
El vicepresident primer de Dipsalut, Organisme Autònom de Salut Pública de la
Diputació de Girona, mitjançant Decret de data 10 de març de 2014, ha ordenat la
incoació de l’expedient de crèdit extraordinari núm. 3CE 1/2014, ja que determinades
despeses no poden demorar-se fins a l’exercici següent i no existeix el crèdit per
atendre-la (article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals).
D’entre els recursos citats a l’article 36 del Reial decret 500/1990, els crèdits
extraordinaris es finançaran amb romanent líquid de tresoreria per a despeses
generals.
Una vegada emès l’informe favorable per part d’Intervenció, aquest Consell Rector
aprova, per unanimitat, proposar al Ple de la Diputació de Girona, l’adopció del
següent
ACORD
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Primer. Aprovar inicialment l’expedient de crèdit extraordinari 3CE 1/2014 del
pressupost de despeses de Dipsalut, finançat amb romanent de tresoreria per a
despeses generals, i el detall del qual és el següent:
CRÈDIT EXTRAORDINARI
Aplicació

Descripció

Import
100.000,00 €

Org.

Prog.

Econ.

4

313

22199 Altres subministres

5

313

64000 Inversions caràcter immaterial
TOTAL

29.000,00 €
129.000,00 €

Segon. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província.
Tercer. En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el
Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període
d’exposició pública, per resoldre-les.
Quart. Publicar el pressupost modificat, resumit per capítols, al BOP i al tauler
d'anuncis, quan l’expedient esdevingui definitiu.
3. 2014/807 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de Girona de
l’aprovació de l’expedient de suplement de crèdit 3SC 1/2014. LE 2014/54
El vicepresident primer de l’Organisme Organisme Autònom de Salut Pública de la
Diputació de Girona (Dipsalut), mitjançant Decret de 10 de març de 2014, ha ordenat
la incoació de l’expedient de suplement de crèdit núm. 3SC 1/2014, ja que
determinades despeses no poden demorar-se fins a l’exercici següent i no existeix el
crèdit suficient per atendre-les (article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals).
D’entre els recursos citats a l’article 36 del Reial decret 500/1990, els suplements de
crèdit es finançaran amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.
Una vegada emès l’informe favorable per part d’Intervenció, aquest Consell Rector
aprova, per unanimitat, proposar al Ple de la Diputació de Girona, l’adopció del
següent
ACORD
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit 3SC 1/2014 del
pressupost de despeses de Dipsalut, finançat amb romanent líquid de tresoreria per a
despeses generals, i el detall del qual és el següent:
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SUPLEMENT DE CRÈDIT
Aplicació

Descripció

Import

Org.

Prog.

Econ.

2

313

13100 Retrib. Personal laboral temporal AGAiE

14.711,37 €

2

313

13102 Altres remuneracions p.laboral temporal AGAiE

13.770,36 €

2

313

16000 Quotes socials AGAiE

9.870,00 €

4

313

13100 Retrib. Personal laboral temporal Promoció

8.811,45 €

4

313

13102 Altres remuneracions p.laboral temporal Promoció

7.695,87 €

4

313

16000 Quotes socials Promoció

4

313

46205 Suport salut i crisi ajuntaments

77.320,00 €

4

313

46505 Suport salut i crisi C.Comarcals

105.320,00 €

4

313

46705 Suport salut i crisi Consorcis

4

313

48905 Suport salut i crisi ONL

5

313

22706 Serveis tècnics i assistència municipal

46.000,00 €

5

313

46200 Programa de foment municipal Protecció

52.000,00 €

5

313

76200 Programa d'inversió municipal

5.600,00 €

94.920,00 €
122.440,00 €

356.712,26 €
TOTAL

915.171,31 €

Segon. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant un edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província.
Tercer. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord esdevindrà ferm. En cas
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del
període d’exposició pública, per resoldre les al·legacions.
Quart. Publicar el pressupost modificat, resumit per capítols, al BOP i al tauler
d'anuncis, quan l’expedient esdevingui definitiu.
4. 2014/801 – Proposta d’aprovació de les bases específiques reguladores i la
convocatòria de suport econòmic per al finançament del programa Salut i
Crisi (Pm10). LE 2014/52
S’incorporen a la reunió els senyors Miquel Noguer i Miquel Calm.
La crisi econòmica ha sacsejat a fons l’estat del benestar en el nostre país i aquesta
està resultant tenir una llarga duració i un abast internacional més enllà dels aspectes
econòmics. La crisi està repercutint en les condicions de vida de la ciutadania
(famílies amb situació d’atur, dificultats de mantenir l’habitatge, etc.), afectant
bàsicament a les classes mitjanes i baixes, i forma especialment cruenta, en les
famílies en situació de vulnerabilitat.
Per aquesta raó, es necessària una intervenció d’emergència per contribuir a reduir
els impactes en la salut de la població, especialment la més vulnerada i també
començar a pensar en com afrontem les causes per reduir la inequitat.
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Dipsalut és un organisme autònom de caràcter administratiu que ha estat creat per la
Diputació de Girona, amb la finalitat de prestar serveis de salut pública a la
demarcació de Girona i que, entre les seves competències, comprèn la de dotar a les
entitats dels instruments necessaris per a realitzar i fomentar campanyes de
divulgació i promoció de la salut per ajudar a les persones a adquirir una qualitat de
vida fonamentada en el benestar mental i social. Des d’aquest marc, l’abordatge dels
determinants de la salut (condicionants socioeconòmics i condicions de vida) són clau
per evitar les desigualtats i aconseguir millorar la salut de la població.
El programa “Salut i Crisi” neix com a resposta de Dipsalut a l’impacte de la crisi en la
salut de les persones. És un programa que pretén ser temporal i que neix amb la
voluntat de desaparèixer quan comencin els indicis de recuperació de la crisi
econòmica. Per tant, en cap cas estarà vinculat ni es vincularà a donar suport als
dispositius que siguin estructures establertes dels serveis socials i de salut bàsics ni a
dispositius que es creïn amb la voluntat de perdurar en el temps.
L’objectiu del Programa “Salut i Crisi” es centra bàsicament en els àmbits següents:





Reduir els impactes en la salut de les persones, especialment pel que fa a
l’alimentació, higiene i vestimenta de la infància i el restabliment del benestar
emocional de les persones afectades per processos vinculats a la crisi
econòmica (pèrdua de feina, habitatge).
Afrontar algunes de les causes que incideixen a la salut de les persones com
la disponibilitat d’habitatge en condicions dignes de salubritat i d’habitabilitat i
la promoció de l’ocupabilitat de les persones afectades.
Promoure estratègies d'innovació social que contribueixin a millorar la
governança de les polítiques públiques.

D’acord amb aquests antecedents, i ateses les competències que l’article 10 dels
Estatuts de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del
següent
ACORD
Primer. Aprovar les bases específiques reguladores de suport econòmic per al
finançament del programa Salut i Crisi (Pm10), segons el text que figura a l’annex I
d’aquest acord.
Segon. Aprovar simultàniament la convocatòria pública per la presentació de
sol·licituds de suport econòmic que consta en l'annex II d'aquest acord, en règim de
concurrència competitiva, als ajuntaments, als ens locals supramunicipals i a les
entitats de dret privat sense ànim de lucre amb seu o delegació a les comarques de
Girona, amb plena submissió de les bases esmentades al punt primer. L’eficàcia de la
convocatòria restarà condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les
bases específiques i l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves
determinacions.
Tercer. Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de
subvencions per al finançament del programa Salut i Crisi (Pm10), pel termini del vint
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dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona i al tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut
(www.dipsalut.cat), i la referència que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995 de
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin al·legacions i/o
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.
Quart. Aprovar la despesa derivada de la convocatòria, d’acord amb les bases, i fixar
la dotació pressupostària, d’import màxim un milió cinc-cents mil euros (1.500.000,00
€).
Cinquè. Autoritzar amb càrrec a les aplicacions pressupostàries, que es detallen, del
pressupost de Dipsalut d’enguany, l’import d’un milió cent mil euros (1.100.000,00 € ) i
condicionar l’autorització de quatre cents mil euros (400.000,00 €) a l’aprovació
definitiva del suplement de crèdit número 3SC 1/2014, segons el següent detall:
Aplicació
pressupostària

Crèdits inicials

Suplement 3SC
1/2014

Suport salut i crisi Ajuntaments

4/313/46205

212.630,00 €

77.320,00 €

Suport salut i crisi C. Comarcals

4/313/46505

289.630,00 €

105.320,00 €

Suport salut i crisi Consorcis

4/313/46705

261.030,00 €

94.920,00 €

Suport salut i crisi ONL

4/313/48905

336.710,00 €

122.440,00 €

Segons el nombre de sol·licituds que es presentin i en el cas que se superin les
previsions pressupostàries assignades a alguna de les aplicacions, el Consell Rector,
potestativament, podrà fer-ne una redistribució en el sentit d'ampliar els fons destinats
a una d’elles en detriment de l’altra.
Sisè. Establir que el termini de presentació de sol·licituds començarà el dia següent
de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Girona i
finalitzarà el 10 d’abril de 2014.
Setè. Aprovar els models normalitzats de sol·licitud i de compte justificatiu normal i
simplificat, que consten a l’expedient, i que són accessibles des de la seu electrònica i
web corporatiu de Dipsalut (www.dipsalut.cat).
Vuitè. Nomenar el Sr. Pau Batlle i Amat, cap de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la
salut, com a president i a la Sra. Anna Loste i Romero, com a vocal de Dipsalut en
cadascuna de les vuit comissions tècniques comarcals.
Novè. Facultar el vicepresident primer de Dipsalut per l’execució d’aquests acords i,
en especial, per ordenar la publicació íntegra de les bases específiques, i per a la
modificació dels models normalitzats.
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Desè. Establir que, a efectes de la justificació de les subvencions atorgades en el
marc del projecte “Salut i Crisi” durant l’any 2013, els documents amb valor provatori
de les ajudes que els ens locals supramunicipals hagin donat a ajuntaments o a altres
administracions locals seran el certificat de l’acord o de la resolució de concessió de
l’ajuda, i un certificat de la intervenció que acrediti que s’ha reconegut la obligació o bé
que s’ha fet efectiu el pagament de l’ajuda, amb indicació de l’import.
En el cas d’ajuntaments o ens locals supramunicipals que hagin donat ajudes directes
als destinataris, els documents amb valor provatori d’aquesta ajuda a efectes de
justificació seran el certificat de l’acord o de la resolució de concessió de l’ajuda, i un
certificat d’intervenció que acrediti que s’ha reconegut la obligació o bé que s’ha fet
efectiu el pagament de l’ajuda, amb indicació de l’import.
Onzè. Notificar als ajuntaments i ens locals supramunicipals beneficiaris de les
subvencions atorgades en el marc del projecte “Salut i Crisi” durant l’any 2013 aquest
acord en la part que els interessa.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El vicepresident 1r, p.d.

El secretari

Josep M. Corominas i Barnadas

Jordi Batllori i Nouvilas
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