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Secretaria
Exp. 2021/123/A011201

Acta de la reunió ordinària del Consell Rector de 19 de gener de 2021
Núm. sessió:
Caràcter:
Data:
Horari:
Modalitat:

2021/01
Ordinària
19 de gener de 2021
De les 11:30 a les 11:50 hores
Videoconferència

Hi assisteixen:
•

Presidenta p.d.:
Maria Puig i Ferrer

•

Vocals:
Maria Teresa Brunsó i Puigvert
Jordi Camps i Vicente
Jaume Dulsat i Rodríguez
Sílvia Paneque i Sureda
Laia Pèlach i Saget
Josep Maria Piferrer i Puig
Albert Piñeira i Brosel
Maria Àngels Planas i Crous
Josep Sala i Leal
Gisela Saladich i Parés
La vocal Senyora Anna Barnadas i López s’incorpora a la reunió a les 11:35.

•

Gerent:
Sílvia Oliveras i Casadellà

•

Secretari:
Jordi Batllori i Nouvilas

•

Interventora:
Núria Josa i Arbonés

•

Tresorera:
M. Teresa Villar i Roda
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Ordre del dia
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2020/11,
del dia 1 de desembre de 2020, ordinària
2. Informacions de Govern
3. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència
4. Expedient 2020/1704/G010101 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació
de Girona de l’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball
de Dipsalut per al 2021
5. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la
convocatòria
6. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió
1.

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2020/11, del
dia 1 de desembre de 2020, ordinària

S’aprova, per unanimitat, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2020/11,
ordinària, del dia 1 de desembre de 2020, que ha estat lliurat prèviament a les
persones convocades.
2.

Informacions de Govern

La presidenta informa els assistents que en l’agenda institucional es van recuperant,
en modalitat telemàtica, les reunions previstes en mesos anteriors però que no es van
poder portar a terme.
Destaca que s’ha mantingut una reunió amb la secció de joves del Col·legi de metges
de Girona per comentar possibles col·laboracions de Dipsalut en els diferents projectes
que tenen al voltant del paper del metge en el segle XXI.
També destaca les reunions amb la Federació catalana d’empreses d’inserció per
plantejar diverses possibles col·laboracions en la matèria, i amb el Col·legi de
psicòlegs, amb el qual s’està treballant estretament arran del serveis especials oferts
durant la pandèmia, dels quals actualment Dipsalut està fent reforç en les seves xarxes
socials.
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D’altra banda, recorda que fa uns mesos es va iniciar una roda de trobades amb els
diferents Consells Comarcals de la demarcació per compartir amb el territori els
projectes comuns a l’entorn dels serveis socials, analitzar com millorar-los i plantejar
cap a on avançar en aquest àmbit, la darrera de les quals s’ha mantingut amb el
Consell Comarcal de la Selva.
A més, la presidenta comunica que la gerent de l’Organisme va assistir fa unes
setmanes a una reunió de seguiment de la Taula contra la pobresa energètica,
l’objectiu actual de la qual és avançar en la proposta de trencar el deute acumulat amb
les empreses del sector i establir un sistema que eviti que se n’acumuli de nou en el
futur.
Seguidament, la presidenta comenta d’altres informacions de caire tècnic.
Primerament, recorda el treball que s’està fent per a la futura proposta de modificació
dels Estatuts de l’Organisme i informa que s’ha mantingut una ronda de contactes amb
els portaveus dels diferents grups polítics presents al Consell Rector.
* S’incopora a la sessió la vocal senyora Anna Barnadas.
En aquest sentit, la presidenta destaca que l’objectiu d’aquesta modificació és adaptar
el text de la norma interna al nou escenari de Dipsalut: la creació de l’Observatori
Social i de Salut, que comporta que l’Organisme exerceixi funcions en l’àmbit de la
recerca, fa que les relacions que aquesta unitat ha de mantenir amb altres
administracions facin necessari revisar quines són les competències i les funcions de
Dipsalut que es defineixen en els Estatuts.
La presidenta cedeix la paraula a la gerent, qui comenta que ja s’ha portat a terme la
darrera reunió de la ronda de contactes esmentada, amb la vocal senyora Gisela
Saladich, i que un cop finalitzada la sessió es farà arribar a tots els membres del
Consell Rector el text de la modificació que es proposarà en la reunió ordinària del
mes de febrer. La gerent destaca la participació de tots els grups polítics en el treball
previ de preparació de la modificació.
La gerent comenta, d’altra banda, que el 15 de desembre es va posar en marxa el
Catàleg de Serveis 2021, amb l’obertura del termini de presentació de les sol·licituds.
Durant els primers quinze dies del termini es van rebre les més de 1.000 sol·licituds
esperades, tot i de ser en dates que, atès que es tracta del tancament de l’exercici,
sempre són complicades per a l’administració. En aquest sentit, no caldrà l’obertura
d’un termini extraordinari i les unitats tècniques de l’Organisme ja estan treballant en
aquestes sol·licituds. La gerent comenta als assistents que en la sessió del mes de
febrer es presentarà als membres del Consell Rector la planificació anual que el Servei
de Govern té preparada pel que fa tant als projectes operatius com als projectes
estratègics.
Seguidament, la presidenta dóna la paraula a la vocal senyora Teresa Brunsó, per tal
que expliqui als assistents l’acció de difusió que s’ha portat a terme en relació amb el
nou Servei d’assessorament en matèria d’igualtat que Dipsalut ha posat en marxa.
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La vocal senyora Brunsó explica que aquesta acció de difusió, amb l’objectiu que els
ajuntaments coneguin aquest Servei d’assessorament i suport tècnic en l’àmbit de les
polítiques municipals d’igualtat de gènere i diversitat sexual en què Dipsalut treballa
amb la Direcció General d’Igualtat, l’Institut Català de les Dones i la resta d’actors del
territori, ha consistit en fer-los arribar un calendari amb dates, accions i missatges
destacats en aquest camp al llarg de la història recent, editat per Dipsalut en
col·laboració amb el Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat (CeDRe) de la
Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i l’Alta Maresme. La vocal
comenta que es farà arribar un exemplar d’aquest calendari a cadascun dels membres
del Consell Rector.
3.

Donar compte dels Decrets signats per la Presidència
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571

570

569

568

567

566

565

564

Núm.

10/11/2020

10/11/2020

10/11/2020

10/11/2020

10/11/2020

10/11/2020

10/11/2020

10/11/2020

10/11/2020

Data

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Gestió admin. i
RH

Unitat

2020/1226

2020/1333

2020/1332

2020/1273

2020/1327

2020/1250

2020/1774

2020/1778

2020/1773

2019/2646

Expedient

Decret de concessió de la subvenció exclosa de concurrencia pública per a les despeses del
servei de socorrisme estiu 2020. CLUB NATACIÓ OLOT.

Decret de concessió d’una subvenció exclosa de concurrència pública per a les despeses del
servei de socorrisme estiu 2020. GRUP EXCURSIONISTA I ESPORTIU GIRONI (GEIEG).

Decret de concessió de la subvenció exclosa de concurrència pública per a les despeses de
l’actuació Servei de socorrisme estiu 2020 per despeses socorrisme estiu 2020. Club Natació
Banyoles

Decret de modificació de la Relació de llocs de treball per al 2020

Resum

572

10/11/2020

Decret de minoració de l’import de la subvenció per al finançament del servei de socorrisme a
les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la demarcació de Girona (Pt15) per
l’any 2020, de l’Ajuntament de Breda.
Decret de minoració de l’import de la subvenció per al finançament del servei de socorrisme a
les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la demarcació de Girona (Pt15) per
l’any 2020, de l’Ajuntament de Capmany.
Decret de minoració de l’import de la subvenció per al finançament del servei de socorrisme a
les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la demarcació de Girona (Pt15) per
l’any 2020, de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca
Decret de minoració de l’import de la subvenció per al finançament del servei de socorrisme a
les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la demarcació de Girona (Pt15) per
l’any 2020, de l’Ajuntament de Fortià.
Decret de minoració de l’import de la subvenció per al finançament del servei de socorrisme a
les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la demarcació de Girona (Pt15) per
l’any 2020, de l’Ajuntament de Garrigàs.
Decret de minoració de l’import de la subvenció per al finançament del servei de socorrisme a
les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la demarcació de Girona (Pt15) per
l’any 2020, de l’Ajuntament de Girona.
573

5

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 331304 TC512-ZD1DH-XNZGU 1439B5E6F577D437A469091C086424B5D60125DD) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

IDENTIFICADORES
DOCUMENT

582

581

580

579

578

577

576

575

574

Núm.

12/11/2020

12/11/2020

12/11/2020

12/11/2020

12/11/2020

12/11/2020

12/11/2020

12/11/2020

12/11/2020

12/11/2020

Data

Subvencions

Subvencions

Contractació

Gestió admin. i
RH

Gestió admin. i
RH

Gestió admin. i
RH

Gestió admin. i
RH

Gestió admin. i
RH

Gestió admin. i
RH

Gestió admin. i
RH

Unitat

2020/1378

2020/1199

2020/1811

2019/2772

2020/1805

2020/0345

2020/0070

2020/1834

2020/0071

2020/0185

Expedient

Decret de pròrroga de l’adscripció de la senyora Imma Parramon al lloc de treball de
responsable adjunta dels Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització

Decret d’aprovació de gratificacions per serveis extraordinaris del senyor Miquel Obrador
Corominas durant el mes d’octubre de 2020

Decret d’aprovació de gratificacions per serveis extraordinaris de la senyora Anna Loste
Romero durant el mes d’octubre de 2020

Decret d’aprovació de gratificacions per serveis extraordinaris del senyor David Díaz durant el
mes d’octubre de 2020

Decret d’aprovació de gratificacions per serveis extraordinaris de la senyora Mar Redondo
Fornells durant el mes d’octubre de 2020

Decret d’aprovació de gratificacions per serveis extraordinaris de la senyora Maite Servià durant
el mes d’octubre de 2020

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

Resum

Decret d’adjudicació del contracte menor del servei de confecció del web de la 11th European
Conference on Health Promotion i 7th International Conference on Salutogenesis. 2020 /1811.
Fundació UdG: Innovació i Formació.
Decret de minoració de l’import de la subvenció per al finançament del servei de socorrisme a
les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la demarcació de Girona (Pt15) per
l’any 2020, de l’Ajuntament d'Hostalric
Decret de minoració de l’import de la subvenció per al finançament del servei de socorrisme a
les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la demarcació de Girona (Pt15) per
l’any 2020, de l’Ajuntament d’Olot.
583
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593

592

591

590

589

588

587

586

585

584

Núm.

13/11/2020

13/11/2020

13/11/2020

13/11/2020

13/11/2020

12/11/2020

12/11/2020

12/11/2020

12/11/2020

12/11/2020

Data

Subvencions

Subvencions

Contractació

Contractació

Contractació

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Unitat

2020/1206

2020/1177

2020/1831
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2020/1814

2020/1812

2019/0777

2019/0773

2019/2319

2020/1323

2020/1279

Expedient

Resum

Decret de minoració de l’import de la subvenció per al finançament del servei de socorrisme a
les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la demarcació de Girona (Pt15) per
l’any 2020, de l’Ajuntament de Peralada.
Decret de minoració de l’import de la subvenció per al finançament del servei de socorrisme a
les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la demarcació de Girona (Pt15) per
l’any 2020, de l’Ajuntament de Ripoll.
Decret de minoració de la subvenció exclosa de concurrència prevista nominativament al
pressupost, per a l’actuació “Comissió Territorial ECAS Girona – Programa 2019”. Entitats
Catalanes d’Acció Social
Decret de minoració de la subvenció exclosa de concurrència pública per a les despeses del
Programa general del mosquit tigre a la demarcació de Girona 2019. SAE 2019. MI control
mosquits badia de Roses i Baix Ter
Decret de minoració de la subvenció exclosa de concurrència a de concurrència pública per a
les despeses de l’actuació control i gestió riscs derivats dels simúlids comarques Girona i Baix
Ter 2019. SAE 2020. MI control mosquits badia de Roses i Baix Ter
Decret d’adjudicació del contracte menor del servei d’assessorament en l’organització de la 11th
European Conference on Health Promotion i 7th International Conference on Salutogenesis.
2020 /1812. Acto Serveis
Decret d’adjudicació del contracte mixt d’un menor de subministrament de paviment tèxtil i el
servei de la seva instal·lació a la planta -1 de la seu de Dipsalut. 2020 / 1814. COMERCIAL
CONTEL, S.A.

Decret d’adjudicació del contracte menor del servei de formacions de claustre a centres que fan
el programa Sigues tu sobre “Consciència corporal a l’aula”. 2020/1831. Associació Tirabuixó

Decret de minoració de l’import de la subvenció per al finançament del servei de socorrisme a
les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la demarcació de Girona (Pt15) per
l’any 2020, de l’Ajuntament de les Preses.
ecret de minoració de l’import de la subvenció per al finançament del servei de socorrisme a les
piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la demarcació de Girona (Pt15) per l’any
2020, de l’Ajuntament de Llanars.

7

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 331304 TC512-ZD1DH-XNZGU 1439B5E6F577D437A469091C086424B5D60125DD) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

IDENTIFICADORES
DOCUMENT

603

602

601

600

599

598

597

596

595

594

Núm.

16/11/2020

16/11/2020

16/11/2020

16/11/2020

16/11/2020

13/11/2020

13/11/2020

13/11/2020

13/11/2020

13/11/2020

Data

Contractació

Subvencions

Contractació

Contractació

Contractació

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Unitat

2020/0773

2020/1014

2019/1728

2020/1292

2020/1373

2019/1163

2020/1235

2020/1363

2020/1355

2020/1179

Expedient
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Resum

Decret de minoració de l’import de la subvenció per al finançament del servei de socorrisme a
les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la demarcació de Girona (Pt15) per
l’any 2020, de l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols.
Decret de minoració de l’import de la subvenció per al finançament del servei de socorrisme a
les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la demarcació de Girona (Pt15) per
l’any 2020, de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Decret de minoració de l’import de la subvenció per al finançament del servei de socorrisme a
les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la demarcació de Girona (Pt15) per
l’any 2020, de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners.
Decret de minoració de l’import de la subvenció per al finançament del servei de socorrisme a
les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la demarcació de Girona (Pt15) per
l’any 2020, de l’Ajuntament de Sils.
Decret de modificació de l’import de la subvenció per a la realització de congressos, simposis,
jornades i actes en l’àmbit de la salut i social a la demarcació de Girona (SEC). Girona.
Federació Catalana de Voluntariat Social.
Decret d’adjudicació del servei de revisió periòdica d’instal·lacions d’alt risc de contagi de
legionel·la prevista al Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions
higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
Decret de classificació i requeriment de la documentació prèvia a l’adjudicació del servei de
consultoria estratègica en organització i optimització de processos i en tecnologies de la
informació, focalitzada en programari
Decret de reperiodificació de la despesa prevista de la pròrroga i 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.
Decret de concessió de la subvenció exclosa de concurrència pública per a les despeses del
projecte per l'Aula especializada El Carrilet a la Fundació Montilivi. FUNDACIO PRIVADA
MONTILIVI.
Decret d’adjudicació del contracte menor del servei per dur a terme el curs a distància de
coeducació i diversitat de gènere pels docents del “sigues tu” i altres professionals. 2020/773.
Associació G360 Cartografies Humanes i Socials.
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611

610

609

608

607

606

605

604

Núm.

16/11/2020

16/11/2020

16/11/2020

16/11/2020

16/11/2020

16/11/2020

16/11/2020

16/11/2020

16/11/2020

Data

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Contractació

Unitat

2020/0582

2020/1823

2019/1823

2019/2598

2019/1040

2020/1075

2020/1210

2020/1191

2020/1835

Expedient

Decret d’adjudicació del contracte menor del servei de manteniment històric del gestor
d'expedients i registre Absis i manteniment d’Accede i Firmadoc. 2020/1835. ABS
INFORMÀTICA SL (ABSIS)

Resum

Decret de modificació de l’import de la subvenció del programa de seguretat, vigilancia,
salvament i socorrisme a les platges PT08 2020. Pals. Ajuntament de Pals.

Decret de modificació de l’import de la subvenció per a la realització de congressos, simposis,
jornades i actes en l’àmbit de la salut i social a la demarcació de Girona (SEC). Girona.
Fundació Privada Drissa.
Decret de minoració de la subvenció exclosa de concurrència pública pel projecte suport al
Seguiment PECT observatori, per a l’any 2019. SAE 2019. Fundació Institut d’Investigació
Biomèdica de Girona
Decret de minoració de la subvenció exclosa de concurrència pública prevista nominativament
al pressupost per a les despeses del projecte Seguiment cohort estudi MESGi 50 anys, per al
2019. SAE 2019. Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona
Decret de minoració de la subvenció exclosa de concurrència pública prevista nominativament
al pressupost per a les despeses del projecte Seguiment cohort estudi MESGi 50 anys, per al
2019. SAE 2019. Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona

Decret de minoració de l’import de la subvenció per actuacions per a la lluita i control integrat de
plagues urbanes de la demarcació de Girona (PT10) per l’any 2020, de l’Ajuntament d’Amer.

Decret de minoració de l’import de la subvenció per al finançament del servei de socorrisme a
les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la demarcació de Girona (Pt15) per
l’any 2020, de l’Ajuntament de La Jonquera.
Decret de minoració de l’import de la subvenció per al finançament del servei de socorrisme a
les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la demarcació de Girona (Pt15) per
l’any 2020, de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva.

612

9

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 331304 TC512-ZD1DH-XNZGU 1439B5E6F577D437A469091C086424B5D60125DD) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

IDENTIFICADORES
DOCUMENT

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Secretaria
Acta: Acta Celebració reunió 2021/01 Consell Rector 19 gener
ordinària

26/02/2021 11:58

APROVAT
El document ha estat signat per :
1.- Presidenta de DIPSALUT.Signat 25/02/2021 14:35
2.- Secretari de DIPSALUT.Signat 26/02/2021 11:58
Codi per a validació: TC512-ZD1DH-XNZGU
Data d'emissió: 26 de febrero de 2021 a les 12:02:05
Pàgina 10 de 32

ESTAT
SIGNATURES
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622

621

620

619

618

617

616

615

614

613

Núm.

19/11/2020

19/11/2020

19/11/2020

19/11/2020

19/11/2020

19/11/2020

19/11/2020

19/11/2020

19/11/2020

19/11/2020

19/11/2020

Data

Subvencions

Gestió admin. i
RH

Contractació

Subvencions

Subvencions

Gestió
econòmica

Subvencions

Contractació

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Unitat

2020/1838

2020/1821

2020/1832

2020/1014

2020/1014

2020/1772

2020/1839

2020/1818

2020/1679

2020/1775

2020/1008

Expedient

Decret de concessió de la subvenció exclosa de concurrència pública a l’Ajuntament de
Brunyola i Sant Martí Sapresa per a les despeses del “Projecte de promoció de l'autonomia i
atenció a l'envelliment, la dependència i la discapacitat”.

Decret d’establiment dels imports del complement de productivitat per a 2020

Decret de concessió de la subvenció exclosa de concurrència pública per al Finançament de les
despesees preparatòries pel MIC 2020. Girona. AGRUPACIO ESPORTIVA MICFOOTBALL .

Resum

Decret de concessió de la subvenció exclosa de concurrència pública per a les despeses del
projecte Centre Jove de salut integral. Ajuntament de Girona.
Decret de concessió de la subvenció exclosa de concurrència pública per a la compra de
l’ingredient actiu pel control dels mosquits en els arrossars. MI control mosquits badia de Roses
i Baix Ter .
Decret d’aprovació del contracte l’edició del llibre “Conte per a moments difícils” vinculat al
Servei d’emergències psicològiques al municipi de Dipsalut
Decret de concessió de la subvenció exclosa de concurrència púlica a l’Associació Gironina de
Prevenció i ajuda malalties del cor (GICOR) pel projecte Serveis d’Atenció a malalts del cor
Girona. Associació Gironina de Prevenció i ajuda malalties del cor (GICOR).
Decret d’aprovació de reposició de fons i aprovació de compte justificatiu de Bestreta de Caixa
Fixa.
Decret de correcció d’un error material en la concessió de la subvenció exclosa de concurrència
pública per a les despeses del projecte per l'Aula especializada El Carrilet a la Fundació
Montilivi. FUNDACIO PRIVADA MONTILIVI.
Decret de concessió de la subvenció exclosa de concurrència pública per a les despeses del
projecte per l'Aula especializada El Carrilet a la Fundació Montilivi. FUNDACIO PRIVADA
MONTILIVI.
Decret d’adjudicació del contracte menor del servei especial de teleassistència per donar
resposta a la COVID19. 2020 / 1832. TELEVIDA SERVICIOS SANITARIOS

623
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633

632

631

630

629

628

627

626

625

624

Núm.

19/11/2020

19/11/2020

19/11/2020

19/11/2020

19/11/2020

19/11/2020

19/11/2020

19/11/2020

19/11/2020

19/11/2020

Data

Subvencions

Gestió admin. i
RH

Gestió admin. i
RH

Gestió admin. i
RH

Gestió admin. i
RH

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Unitat

2020/0566

2020/1745

2020/1733

2020/1732

2020/1728

2020/0582

2010/1033
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SIGNATURES
ALTRES DADES

2020/1388

2020/1383

2020/1377

Expedient

Resum

Decret de minoració de l’import de la subvenció per al finançament del servei de socorrisme a
les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la demarcació de Girona (Pt15) per
l’any 2020, de l’Ajuntament de Besalú.
Decret de minoració de l’import de la subvenció per al finançament del servei de socorrisme a
les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la demarcació de Girona (Pt15) per
l’any 2020, de l’Ajuntament de Palafrugell.
Decret de minoració de l’import de la subvenció per al finançament del servei de socorrisme a
les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la demarcació de Girona (Pt15) per
l’any 2020, de l’Ajuntament de Vilallonga de Ter.
Decret de minoració de l’import de la subvenció per al finançament de l’estudi de recerca
“Girona, projecte vital” (LE 2010/8). Girona. Universitat de Girona.

Decret de modificació de l’import de la subvenció del programa de seguretat, vigilancia,
salvament i socorrisme a les platges PT08 2020. Pals. Ajuntament de Pals.
Decret relatiu al conveni de cooperació educativa amb la Universitat de Girona per a les
pràctiques acadèmiques extracurriculars de l’estudiant Helena Pujol (Curs 2020/2021 –
Anualitat 2020)
Decret relatiu al conveni de cooperació educativa amb la Universitat de Girona per a les
pràctiques acadèmiques extracurriculars de l’estudiant Joan M. Pérez (Curs 2020/2021 –
Anualitat 2020)
Decret relatiu al conveni de cooperació educativa amb la Universitat de Girona per a les
pràctiques acadèmiques extracurriculars de l’estudiant Santiago Mencarelli (Curs 2020/2021 –
Anualitat 2020)
Decret relatiu al conveni de cooperació educativa amb la Universitat de Girona per a les
pràctiques acadèmiques extracurriculars de l’estudiant Núria Castelló (Curs 2020/2021 –
Anualitat 2020)

Decret de modificació de l’import de la subvenció en matèria de condicions i estils de vida per a
ajuntaments PM07 2020. Avinyonet de Puigventós. Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós.

11

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 331304 TC512-ZD1DH-XNZGU 1439B5E6F577D437A469091C086424B5D60125DD) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

IDENTIFICADORES
DOCUMENT

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Secretaria
Acta: Acta Celebració reunió 2021/01 Consell Rector 19 gener
ordinària

26/02/2021 11:58

APROVAT
El document ha estat signat per :
1.- Presidenta de DIPSALUT.Signat 25/02/2021 14:35
2.- Secretari de DIPSALUT.Signat 26/02/2021 11:58
Codi per a validació: TC512-ZD1DH-XNZGU
Data d'emissió: 26 de febrero de 2021 a les 12:02:05
Pàgina 12 de 32

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

643

642

641

640

639

638

637

636

635

634

Núm.

20/11/2020

20/11/2020

20/11/2020

20/11/2020

20/11/2020

20/11/2020

20/11/2020

20/11/2020

20/11/2020

20/11/2020

19/11/2020

Data

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Contractació

Subvencions

Subvencions

Gestió admin. i
RH

Contractació

Contractació

Subvencions

Unitat

2020/0440

2020/2490

2020/0499

2020/0643

2020/1847

2020/1589

2020/1655

2020/1822

2020/1658

2020/0776

2020/0258

Expedient

Decret d’adjudicació del servei de gestió integral dels perfils de Dipsalut a les xarxes socials

Decret de modificació de l’import de la subvenció en matèria de condicions i estils de vida per a
ajuntaments PM07 2020. Bescanó. Ajuntament de Bescanó.

Resum

Decret de modificació de l’import de la subvenció en matèria de condicions i estils de vida a
ajuntaments PM07 2020. Serinyà. Ajuntament de Serinyà.
Decret de minoració de la subvenció exclosa de concurrència pública per a les despeses del
projecte per l’Elaboració del Pla pilot de Salut, Benestar i Desenvolupament Sostenible.
Torroella de Montgrí. Ajuntament de Torroella de Montgrí .
Decret de minoració de modificació de l’import de la subvenció de la subvenció del programa de
seguretat, vigilancia, salvament i socorrisme a les platges PT08 2020. Llançà. Ajuntament de
Llançà.

Decret de concessió de la bestreta de la convocatoria extraordinària de subvencions Benestar i
Comunitat Covid-19. Consell Comarcal del Baix Empordà
Decret d’adjudicació del contracte menor r del servei de telefonia mòbil per a les cabines dels
desfibril·ladors del programa “Girona, territori cardioprotegit” – Pm05 . 2020 / 1847. Telefónica
Móviles España, S.A.U.
Decret de modificació de l’import de la subvenció en matèria de condicions i estils de vida a
ajuntaments PM07 2020. Porqueres. Ajuntament de Porqueres.

Decret de concessió de la bestreta de la convocatoria extraordinària de subvencions Benestar i
Comunitat Covid-19. Fundació Privada Montilivi

Decret de classificació i requeriment de la documentació prèvia a l’adjudicació del servei
d’implementació del programa de formació en criança positiva “Sigues tu en família” del “Sigues
tu: eines i actius per a la salut” (pm08) del Catàleg de Serveis de Dipsalut
Decret d’aprovació dels imports de les ajudes socials per a estudis del personal al servei de
Dipsalut corresponents a la convocatòria d’octubre de 2020

644
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653

652

651

650

649

648

647

646

645

Núm.

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

20/11/2020

20/11/2020

20/11/2020

20/11/2020

20/11/2020

Data

Contractació

Contractació

Contractació

Subvencions

Subvencions

Gestió admin. i
RH

Subvencions

Subvencions

Gestió doc. i
arxiu

Gestió doc. i
arxiu

Gestió doc. i
arxiu

Unitat

2020/1813

2019/0730

2020/1601

2020/0894

2020/0352

2020/1752

2020/0269

2020/0508

2020/1852

2020/1853

2020/1851

Expedient

Decret de modificació de l’import de la subvenció en matèria de condicions i estils de vida per a
ajuntaments PM07 2020. Cabanes. Ajuntament de Cabanes.

Decret de sol·licitud de renovació del certificat digital de la senyora Queralt Aranda

Decret de sol·licitud de renovació del certificat digital de la senyora M. Àngels Masó

Decret de sol·licitud de renovació del certificat digital del senyor Jordi Batllori

Resum

654

25/11/2020

Decret d’adjudicació del contracte menor del servei de producció audiovisual per a la 11th
European Conference on Health Promotion i 7th International Conference on Salutogenesis.

Decret de modificació de l’import de la subvenció en matèria de condicions i estils de vida per a
ajuntaments PM07 2020. Capmany. Ajuntament de Capmany
Decret d’acceptació parcial del requeriment previ de l’Ajuntament d’Anglès i modificació del
decret de declaració en situació administrativa de serveis especials per la senyora Astrid
Victoria Desset Desset
Decret de minoració de l’import de la subvenció exclosa de concurrència pública prevista
nominativament al pressupost per a les despeses del projecte del Centre distribució d'aliments.
Girona. CARITAS DIOCESANAS DE GIRONA.
Decret de concessió de la subvenció exclosa de concurrència pública per a les despeses del
projecte de Diagnosi salut comunitària de Banyoles. Banyoles. Ajuntament de Banyoles.
Decret de classificació i de requeriment de la documentació prèvia a l’adjudicació de la
contractació del subministrament de recanvis pels desfibril·ladors del programa “Girona, territori
cardioprotegit” (pm05), del catàleg de serveis de Dipsalut
Decret d’aprovació de la pròrroga del contracte derivat de l’acord marc pel subministrament de
combustible pels vehicles de Dipsalut.
655
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665

664

663

662

661

660

659

658

657

656

Núm.

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

Data

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Unitat

2020/0782

2020/0462

2020/1040

2020/1119

2020/1384

2020/1178

2020/0463

2020/0349

2020/0325

2020/0610

2020/0780

Expedient

Decret de modificació de l’import de la subvenció en matèria de condicions i estils de vida a
ajuntaments PM07 2020. Maià de Montcal. Ajuntament de Maià de Montcal

Decret de modificació de l’import de la subvenció en matèria de condicions i estils de vida a
ajuntaments PM07 2020. Tossa de Mar. Ajuntament de Tossa de Mar.

Decret de minoració de l’import de la subvenció per actuacions per a la lluita i control integrat de
plagues urbanes de la demarcació de Girona (PT10) per l’any 2020, de l’Ajuntament d’Anglès.

Decret de minoració de l’import de la subvenció per actuacions per a la lluita i control integrat de
plagues urbanes de la demarcació de Girona (PT10) per l’any 2020, de l’Ajuntament de Juià.

Resum

Decret de minoració de l’import de la subvenció per actuacions per a la lluita i control integrat de
plagues urbanes de la demarcació de Girona (PT10) per l’any 2020, de l’Ajuntament de Blanes.
Decret de minoració de l’import de la subvenció per actuacions per a la lluita i control integrat de
plagues urbanes de la demarcació de Girona (PT10) per l’any 2020, de l’Ajuntament de
Calonge.
Decret de minoració de l’import de la subvenció per actuacions per a la lluita i control integrat de
plagues urbanes de la demarcació de Girona (PT10) per l’any 2020, de l’Ajuntament de Cassà
de la Selva.
Decret de minoració de l’import de la subvenció per actuacions per a la lluita i control integrat de
plagues urbanes de la demarcació de Girona (PT10) per l’any 2020, de l’Ajuntament de
Forallac.
Decret de minoració de l’import de la subvenció per actuacions per a la lluita i control integrat de
plagues urbanes de la demarcació de Girona (PT10) per l’any 2020, de l’Ajuntament de La
Pera.
Decret de minoració de l’import de la subvenció per actuacions per a la lluita i control integrat de
plagues urbanes de la demarcació de Girona (PT10) per l’any 2020, de l’Ajuntament de Sant
Miquel de Fluvià.
Decret de minoració de l’import de la subvenció per actuacions per a la lluita i control integrat de
plagues urbanes de la demarcació de Girona (PT10) per l’any 2020, de l’Ajuntament de l’Escala.
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677

676

675

674

673

672

671

670

669

668

667

Núm.

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

Data

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Unitat

2020/0495

2020/0603

2020/1007

2020/1165

2020/0938

2020/0543

2020/0530

2020/0633

2020/0616

2020/1070

2020/0288

2020/0633

Expedient

Decret de modificació de l’import de la subvenció en matèria de condicions i estils de vida a
ajuntaments PM07 2020. Garriguella. Ajuntament de Garriguella.

Decret de modificació de l’import de la subvenció en matèria de condicions i estils de vida a
ajuntaments PM07 2020. La Bisbal d’Empordà. Ajuntament de La Bisbal d’Empordà.

Decret de modificació de l’import de la subvenció en matèria de condicions i estils de vida a
ajuntaments PM07 2020. Sant Gregori. Ajuntament de Sant Gregori.

Decret de modificació de l’import de la subvenció en matèria de condicions i estils de vida a
ajuntaments PM07 2020. Santa Coloma de Farners. Ajuntament de Santa Coloma de Farners.

Decret de modificació de l’import de la subvenció en matèria de condicions i estils de vida a
ajuntaments PM07 2020. Sant Hilari Sacalm. Ajuntament de Sant Hilari Sacalm.

Decret de modificació de l’import de la subvenció en matèria de condicions i estils de vida a
ajuntaments PM07 2020. Sant Julià de Ramis. Ajuntament de Sant Julià de Ramis.

Decret de modificació de l’import de la subvenció en matèria de condicions i estils de vida a
ajuntaments PM07 2020. Castell - Platja d’Aro. Ajuntament de Castell - Platja d’Aro.

Decret de modificació de l’import de la subvenció en matèria de condicions i estils de vida a
ajuntaments PM07 2020. Vilamalla. Ajuntament de Vilamalla.

Decret de modificació de l’import de la subvenció en matèria de condicions i estils de vida a
ajuntaments PM07 2020. Llambilles. Ajuntament de Llambilles.

Resum

Decret de modificació de l’import de la subvenció en matèria de condicions i estils de vida a
ajuntaments PM07 2020. Ripoll. Ajuntament de Ripoll.
Decret de modificació de l’import de la subvenció en matèria de condicions i estils de vida a
ajuntaments PM07 2020. Sant Joan de les Abadesses. Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses.
Decret de modificació de l’import de la subvenció en matèria de condicions i estils de vida a
ajuntaments PM07 2020. Urús. Ajuntament de Urús.
678
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689

688

687

686

685

684

683

682

681

680

679

Núm.

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

Data

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Unitat

2020/0914

2020/0297

2020/0764

2020/0573

2020/0838

2020/0528

2020/1335

2020/0863

2020/1140

2020/0707

2020/0961

2020/0262

Expedient

Decret de modificació de l’import de la subvenció en matèria de condicions i estils de vida per a
ajuntaments PM07 2020. CADAQUES. Ajuntament de Cadaqués.

Decret de modificació de l’import de la subvenció en matèria de condicions i estils de vida per a
ajuntaments PM07 2020. Darnius. Ajuntament de Darnius.

Decret de modificació de l’import de la subvenció del programa de seguretat, vigilancia,
salvament i socorrisme a les platges PT08 2020. Torroella de Montgrí.

Decret de modificació de l’import de la subvenció en materia d’intervencions terapèutiques per a
ONL. SOI 2020 Fundació Privada Montilivi

Decret de modificació de l’import de la subvenció en materia d’intervencions terapèutiques per a
ONL. SOI 2020. Associació lluito per tu.

Decret de modificació de l’import de la subvenció en matèria de condicions i estils de vida a
ajuntaments PM07 2020. La Cellera de Ter. Ajuntament de La Cellera de Ter.

Decret de modificació de l’import de la subvenció en matèria de condicions i estils de vida a
ajuntaments PM07 2020. Vilafant. Ajuntament de Vilafant.

Decret de modificació de l’import de la subvenció en matèria de condicions i estils de vida a
ajuntaments PM07 2020. Pals. Ajuntament de Pals.

Decret de modificació de l’import de la subvenció en matèria de condicions i estils de vida a
ajuntaments PM07 2020. Juià. Ajuntament de Juià.

Resum

Decret de modificació de l’import de la subvenció en matèria de condicions i estils de vida a
ajuntaments PM07 2020. La Jonquera. Ajuntament de La Jonquera.
Decret de minoració exclosa de concurrència pública per a les despeses de l’actuació per reduir
el risc persistent de transmissió de la legionel.la a la instal.lacio d'ACFS de la piscina pública
municipal. Ajuntament de Ripoll. Ajuntament de Ripoll
Decret de modificació de l’import de la subvenció en materia d’intervencions terapèutiques per a
ONL. SOI 2020 ASSOCIACIÓ FAMÍLIA I SALUT MENTAL DE GIRONA I COMARQUES.
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700

699

698

697

696

695

694

693

692

691

Núm.

26/11/2020

26/11/2020

26/11/2020

26/11/2020

26/11/2020

26/11/2020

26/11/2020

26/11/2020

26/11/2020

25/11/2020

Data

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Contractació

Subvencions

Unitat

2019/2066

2020/2338

2020/1013

2020/0904

2020/0642

2020/0578

2020/0442

2020/0820

2020/1854

2016/0567

Expedient

Decret de convalidació sobre la despesa corresponent al servei de telefonia mòbil per a les
cabines dels desfibril·ladors. TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.

Decret d’aprovació de la modificació de l’aplicació comptable de dos subvencions pel suport
econòmic per a les actuacions relatives al Catàleg de Serveis de Dipsalut SIGMA 2016.

Resum

Decret de minoració de l’import de la subvenció per actuacions per a la lluita i control integrat de
plagues urbanes de la demarcació de Girona (PT10) per l’any 2020, de l’Ajuntament d’Ordis.
Decret de minoració de l’import de la subvenció per actuacions per a la lluita i control integrat de
plagues urbanes de la demarcació de Girona (PT10) per l’any 2020, de l’Ajuntament de
Palamós.
Decret de minoració de l’import de la subvenció per actuacions per a la lluita i control integrat de
plagues urbanes de la demarcació de Girona (PT10) per l’any 2020, de l’Ajuntament de Pals.
Decret de minoració de l’import de la subvenció per actuacions per a la lluita i control integrat de
plagues urbanes de la demarcació de Girona (PT10) per l’any 2020, de l’Ajuntament de
Porqueres.
Decret de minoració de l’import de la subvenció per actuacions per a la lluita i control integrat de
plagues urbanes de la demarcació de Girona (PT10) per l’any 2020, de l’Ajuntament de Ribes
de Freser.
Decret de minoració de l’import de la subvenció per actuacions per a la lluita i control integrat de
plagues urbanes de la demarcació de Girona (PT10) per l’any 2020, de l’Ajuntament de Sant
Feliu de Buixalleu.
Decret de minoració de l’import de la subvenció per al finançament del servei de socorrisme a
les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la demarcació de Girona (Pt15) per
l’any 2019, de l’Ajuntament d’Olot.
Decret de modificació de l’import de la subvenció als ajuntaments, als ens locals
supramunicipals i els seus ens dependents i les entitats sense ànim de lucre per al finançament
dels dispositius que responguin als objectius del programa Benestar i Comunitat 2019-2020.
Càrites Diocessanes Pla de l’Estany
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710

709

708

707

706

705

704

703

702

701

Núm.

27/11/2020

27/11/2020

27/11/2020

27/11/2020

26/11/2020

26/11/2020

26/11/2020

26/11/2020

26/11/2020

26/11/2020

26/11/2020

Data

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Contractació

Unitat

2020/0830

2020/0905

2019/2155

2020/1503

2020/0373

2020/1089

2020/0794

2020/0319

2020/0206

2020/1001

2020/1841

Expedient

Decret de modificació de l’import de la subvenció en matèria de condicions i estils de vida per a
ajuntaments PM07 2020. Navata. Ajuntament de Navata.

Decret de modificació de l’import de la subvenció en matèria de condicions i estils de vida per a
ajuntaments PM07 2020. Garrigoles. Ajuntament de Garrigoles.

Decret de modificació de l’import de la subvenció en matèria de condicions i estils de vida per a
ajuntaments PM07 2020. Cistella. Ajuntament de Cistella.

Decret de modificació de l’import de la subvenció en matèria de condicions i estils de vida per a
ajuntaments PM07 2020. Ullastret. Ajuntament d`Ullastret.

Decret de modificació de l’import de la subvenció en matèria de condicions i estils de vida per a
ajuntaments PM07 2020. Espinelves. Ajuntament d’Espinelves.

Decret de modificació de l’import de la subvenció en matèria de condicions i estils de vida per a
ajuntaments PM07 2020. Aiguaviva. Ajuntament de Aiguaviva.

Decret de activitat "All Together Week" AECC. ASSOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL
CANCER.

Resum

Decret de concessió de la subvenció exclosa de concurrència pública per a les despeses del
projecte “Activa’t per la salut mental”. Federació Salut Mental Catalunya.
Decret de modificació de l’import de la subvenció als ajuntaments, als ens locals
supramunicipals i els seus ens dependents i les entitats sense ànim de lucre per al finançament
dels dispositius que responguin als objectius del programa Benestar i Comunitat 2019-2020.
Consorci de Benestar Social Gironès - Salt
Decret de modificació de modificació de l’import de la subvenció pel finançament de
l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut, SAT 2020. Serra
de Daró. Ajuntament de Serra de Daró.
Decret de modificació de l’import de la subvenció del programa de seguretat, vigilancia,
salvament i socorrisme a les platges PT08 2020. Palafrugell. Ajuntament de Palafrugell.
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721

720

719

718

717

716

715

714

713

712

Núm.

30/11/2020

30/11/2020

30/11/2020

30/11/2020

30/11/2020

30/11/2020

30/11/2020

30/11/2020

27/11/2020

27/11/2020

27/11/2020

Data

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Contractació

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Unitat

2020/0620

2020/0600

2020/0797

2020/0810

2020/0908

2020/0953

2020/0882

2018/2362

2020/0777

2020/0506

2020/0287

Expedient

Decret de modificació de l’import de la subvenció en matèria de condicions i estils de vida per a
ajuntaments PM07 2020. CAMPLLONG. Ajuntament de Campllong.

Decret de modificació de l’import de la subvenció en matèria de condicions i estils de vida per a
ajuntaments PM07 2020. Albanyà. Ajuntament d’Albanyà.

Decret de modificació de l’import de la subvenció en matèria de condicions i estils de vida per a
ajuntaments PM07 2020. Fortià. Ajuntament de Fortià.

Resum

Decret de modificació de l’import de la subvenció en matèria de condicions i estils de vida per a
ajuntaments PM07 2020. Garrigàs. Ajuntament de Garrigàs.

Decret de convalidació de l’omissió de la funció interventora en la recepció parcial del contracte
del servei d’impressions (lot A) de Dipsalut
Decret de minoració de l’import de la subvenció per actuacions per a la lluita i control integrat de
plagues urbanes de la demarcació de Girona (PT10) per l’any 2020, de l’Ajuntament de Sant
Feliu de Guíxols.
Decret de minoració de l’import de la subvenció per actuacions per a la lluita i control integrat de
plagues urbanes de la demarcació de Girona (PT10) per l’any 2020, de l’Ajuntament de Sant
Feliu de Pallerols.
Decret de minoració de l’import de la subvenció per actuacions per a la lluita i control integrat de
plagues urbanes de la demarcació de Girona (PT10) per l’any 2020, de l’Ajuntament de Serra
de Daró.
Decret de minoració de l’import de la subvenció per actuacions per a la lluita i control integrat de
plagues urbanes de la demarcació de Girona (PT10) per l’any 2020, de l’Ajuntament de Verges.
Decret de modificació de l’import de la subvenció en materia d’intervencions terapèutiques per a
ONL. SOI 2020 Associació de desenvolupament del centre d’equina terapia la Marginera de la
Bosa
Decret de modificació de l’import de la subvenció del programa de seguretat, vigilancia,
salvament i socorrisme a les platges PT08 2020. Palamós. Ajuntament de Palamós.
722
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731

730

729

728

727

726

725

724

723

Núm.

06/12/2020

03/12/2020

03/12/2020

03/12/2020

03/12/2020

03/12/2020

01/12/2020

01/12/2020

01/12/2020

01/12/2020

Data

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Gestió doc. i
arxiu

Subvencions

Gestió doc. i
arxiu

Contractació

Unitat

2020/1401

2020/1202

2020/0975

2020/0699

2020/0796

2020/1124

2020/0898

2020/1867

2020/0638

2020/1868

2020/1810

Expedient

Decret de sol·licitud d’emissió del certificat digital del senyor Xavier Vidal

Decret de minoració de l’import de la subvenció per actuacions per a la lluita i control integrat de
plagues urbanes de la demarcació de Girona (PT10) per l’any 2020, de l’Ajuntament de Vilafant.

Decret de sol·licitud d’emissió del certificat digital de la senyora Sílvia Llorente

Decret d’alta de béns en l’Inventari de Dipsalut

Resum

732

06/12/2020

Decret de minoració de l’import de la subvenció per actuacions per a la lluita i control integrat de
plagues urbanes de la demarcació de Girona (PT10) per l’any 2020, de l’Ajuntament d’Ullastret.
Decret de minoració de l’import de la subvenció per actuacions per a la lluita i control integrat de
plagues urbanes de la demarcació de Girona (PT10) per l’any 2020, de l’Ajuntament de Sant
Joan de Mollet.
Decret de minoració de l’import de la subvenció per actuacions per a la lluita i control integrat de
plagues urbanes de la demarcació de Girona (PT10) per l’any 2020, de l’Ajuntament de Sant
Mori.
Decret de minoració de l’import de la subvenció per actuacions per a la lluita i control integrat de
plagues urbanes de la demarcació de Girona (PT10) per l’any 2020, de l’Ajuntament de Saus,
Camallera i Llampaies.
Decret de minoració de l’import de la subvenció per actuacions per a la lluita i control integrat de
plagues urbanes de la demarcació de Girona (PT10) per l’any 2020, de l’Ajuntament de
Vidreres.
Decret de minoració de l’import de la subvenció per al finançament del servei de socorrisme a
les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la demarcació de Girona (Pt15) per
l’any 2020, de l’Ajuntament de Vilafant.
Decret de minoració de l’import de la subvenció per al finançament del servei de socorrisme a
les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la demarcació de Girona (Pt15) per
l’any 2020, de l’Ajuntament de Cabanes.
733
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742

741

740

739

738

737

736

735

734

Núm.

16/12/2020

14/12/2020

14/12/2020

14/12/2020

10/12/2020

10/12/2020

10/12/2020

10/12/2020

07/12/2020

06/12/2020

Data

Subvencions

Contractació

Subvencions

Gestió admin. i
RH

Contractació

Gestió admin. i
RH

Gestió admin. i
RH

Subvencions

Gestió admin. i
RH

Tresoreria

Gestió admin. i
RH

Unitat

2020/1561

2020/1675

2020/1398

2020/1855

2020/1738

2020/1864

2020/1863

2019/2064

2020/1821

2019/2580

2020/1870

Expedient

Decret de l’encàrrec de funcions de la Senyora Gemma Feliu Turon

Decret d’adjudicació del contracte de subministrament d’una llicència de la base de dades
relacional Microsoft SQL Server 2019 Enterprise o similar de 4 cores

Decret de nomenament de la senyora Sílvia Llorente com a funcionària interina per plaça vacant

Decret de nomenament del senyor Xavier Vidal com a funcionari interí per plaça vacant

Decret de Reconeixement del dret a la devolució d'ingressos indeguts Ajuntament d'Ogassa.
AJUNTAMENT D'OGASSA.

Decret de sol·licitud d’emissió del certificat de signatura avançada del senyor Pau Batlle

Resum

743

16/12/2020

Decret de minoració de l’import de la subvenció per al finançament del servei de socorrisme a
les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la demarcació de Girona (Pt15) per
l’any 2020, de l’Ajuntament de Montagut i Oix.
Decret de classificació i de requeriment de la documentació prèvia a l’adjudicació de la
contractació del subministrament de llicències qlik sense enterprise - client manager - o similar i
qlik analytics platform o similar
Decret de concessió de la bestreta de la convocatoria extraordinària de subvencions Benestar i
Comunitat Covid-19. Consorci d’Acció Social de la Garrotxa

Decret d’assignació individual de l’import de productivitat corresponent a l’avaluació de
l’acompliment de 2020 del personal de Dipsalut
Decret de modificació de l’import de la subvenció als ajuntaments, als ens locals
supramunicipals i els seus ens dependents i les entitats sense ànim de lucre per al finançament
dels dispositius que responguin als objectius del programa Benestar i Comunitat 2019-2020.
Càrites Diocesanes

744

21

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 331304 TC512-ZD1DH-XNZGU 1439B5E6F577D437A469091C086424B5D60125DD) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

IDENTIFICADORES
DOCUMENT

756

755

754

753

752

751

750

749

748

747

746

745

Núm.

18/12/2020

16/12/2020

16/12/2020

16/12/2020

16/12/2020

16/12/2020

16/12/2020

16/12/2020

16/12/2020

16/12/2020

16/12/2020

16/12/2020

Data

Gestió admin. i
RH

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Unitat

2019/2646

2020/1567

2020/1590

2020/1560

2020/1581

2020/1551

2020/1553

2020/1575

2020/1545

2020/1605

2020/1552

2020/1527

Expedient

Decret de modificació de la resolució de modificació de la Relació de llocs de treball per al 2020

Decret de concessió de la bestreta de la convocatoria extraordinària de subvencions Benestar i
Comunitat Covid-19. Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social

Decret de concessió de la bestreta de la convocatoria extraordinària de subvencions Benestar i
Comunitat Covid-19. Fundació Privada Sant Vicenç de Paül

Decret de concessió de la bestreta de la convocatoria extraordinària de subvencions Benestar i
Comunitat Covid-19. Cruz Roja Española

Decret de concessió de la bestreta de la convocatoria extraordinària de subvencions Benestar i
Comunitat Covid-19. Consorci de Benestar Social del Ripollès

Decret de concessió de la bestreta de la convocatoria extraordinària de subvencions Benestar i
Comunitat Covid-19. Consorci de Benestar Social Gironès - Salt

Decret de concessió de la bestreta de la convocatoria extraordinària de subvencions Benestar i
Comunitat Covid-19. Consell Comarcal de la Cerdanya

Decret de concessió de la bestreta de la convocatoria extraordinària de subvencions Benestar i
Comunitat Covid-19. Càrites Diocessanes

Decret de concessió de la bestreta de la convocatoria extraordinària de subvencions Benestar i
Comunitat Covid-19. Ajuntament de Puigcerdà

Decret de concessió de la bestreta de la convocatoria extraordinària de subvencions Benestar i
Comunitat Covid-19. Ajuntament de Lloret de Mar

Decret de concessió de la bestreta de la convocatoria extraordinària de subvencions Benestar i
Comunitat Covid-19. Ajuntament de Figueres

Decret de concessió de la bestreta de la convocatoria extraordinària de subvencions Benestar i
Comunitat Covid-19. Associació Ranura

Resum
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765

764

763

762

761

760

759

758

757

Núm.

18/12/2020

18/12/2020

18/12/2020

18/12/2020

18/12/2020

18/12/2020

18/12/2020

18/12/2020

18/12/2020

18/12/2020

Data

Subvencions

Tresoreria

Tresoreria

Tresoreria

Tresoreria

Tresoreria

Tresoreria

Tresoreria

Tresoreria

Contractació

contractació

Unitat

2020/0528

2020/1677

2020/1676

2020/1825

2019/3005

2019/2907

2020/1678

2020/1457

2020/1849

2020/1819

2020/1292

Expedient

Decret de Reconeixement del dret a la devolució d'ingressos indeguts de l'Ajuntament
d'Hostalric.

Reconèixer el dret a la devolució d’ingressos indeguts Ajuntament de Vilamacolum

Decret de Reconeixement del dret a la devolució d'ingressos indeguts Ajuntament de Figueres.

Decret de Reconeixement del dret a la devolució d'ingressos indeguts Ajuntament de Cervià de
Ter.

Reconèixer el dret a la devolució d’ingressos indeguts. Ajuntament d'Amer

Reconèixer el dret a la devolució d’ingressos indeguts. Ajuntament de Sant julià de Ramis

Resum

766

18/12/2020

Decret de Reconeixement del dret a la devolució d'ingressos indeguts de l'Ajuntament de Montras.
Decret de rectificació d’error material de la modificació de l’import de la subvenció en materia
d’intervencions terapèutiques per a ONL. SOI 2020. ASSOCIACIÓ FAMÍLIA I SALUT MENTAL
DE GIRONA I COMARQUES.

Decret d’adjudicació del servei de consultoria estratègica en organització i optimització de
processos i en tecnologies de la informació, focalitzada en programari lliure.
Decret d’inici de la contractació mixte de la gestió integral del manteniment i la vigilància dels
desfibril·ladors del programa “girona, territori cardioprotegit” (pm05), del catàleg de serveis de
Dipsalut.
Aprovació devolució d’ingressos indeguts i compensació de deutes i crèdits. Ajuntament de
Roses

767
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4. Expedient 2020/1704/G010101 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de
Girona de l’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball de
Dipsalut per al 2021
La presidenta cedeix la paraula a la gerent, qui explica que aquesta proposta s’elevarà
al Ple de la Diputació corresponent al mes de febrer, previst per al dia 16. La
modificació de la relació de llocs de treball vigent actualment contempla dues
qüestions: d’una banda, l’increment de les retribucions del personal al servei del sector
públic en un 0,9%, que es farà efectiu per mitjà d’un Decret de la Presidència, i de
l’altra banda, la redistribució del 0,3% de la massa salarial, segons es preveu en el
RDL 2/2020, que permet la millora de determinades retribucions.
La gerent explica que la proposta ha estat acordada en Mesa de negociació amb la
representació del personal de Dipsalut, igual que s’ha fet en tot el grup institucional, i
per tant aquesta modificació afecta els llocs de treball dels grups C1 (administratius) i
C2 (auxiliars administratius) de tot el grup.
A més, recorda que és voluntat de Dipsalut que hi hagi una equiparació salarial del
grup C2 amb el grup C1, amb l’extinció finalment dels llocs de treball del grup C2, és a
dir, que només hi hagi tant a la plantilla com a la relació de llocs de treball places i llocs
d’administratius, tot i que de moment no és possible i per tant s’està portant a terme de
manera progressiva, per mitjà de successives promocions internes del grup C2 al grup
C1.
Respecte de la redistribució esmentada del 0,3% de la massa salarial, es proposa
modificar el complement de destí dels llocs de treball del grup C1 i que passi de 13 a
14, i el complement específic, i que passi a ser de 7.995,23 euros anuals. Per altra
banda, pel que fa als llocs de treball del grup C2, es proposa equiparar-ne el
complement específic amb els del grup C1 i, per tant, que passi també a ser de
7.995,23 euros anuals.
Tant aquesta modificació com la de la resta del grup institucional s’elevaran al Ple de
la Corporació i, un cop aprovada, es farà efectiva amb efectes retroactius a partir de l’1
de gener d’enguany.
La vocal senyora Sílvia Paneque manifesta la voluntat del seu grup de votar
favorablement, atès que considera que l’harmonització salarial proposada afavoreix la
igualtat de tracte entre tots els treballadors de la Diputació, encara que pertanyin a ens
diferents del grup, i que a més el pacte amb les diferents Meses de negociació suposa
una garantia.
La vocal senyora Laia Pèlach també manifesta la voluntat del seu grup de votar
favorablement, atès que també considera positiu que hi hagi hagut un acord previ amb
les representacions del personal.
Finalment, la vocal senyora Gisela Saladich manifesta també la voluntat del seu grup
de votar favorablement la proposta.
Finalitzen les intervencions.
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El Consell Rector de Dipsalut aprova, en la sessió ordinària número 2020/8, que té lloc
el 15 de setembre de 2020, l’acord d’elevació al Ple de la Diputació de Girona de la
plantilla i de la relació de llocs de treball (RLT) de Dipsalut per al 2021.
El 28 de setembre de 2020 es va acordar amb la representació dels treballadors per
unanimitat que el destí dels fons addicional del 0,3 % de la massa salarial (per trobarse el grup institucional en situació de superàvit pressupostari), fos:
1. Grup C1 (Auxiliars administratius): modificació del complement de destí de 13 a
14 i modificació del complement específic que passarà a ser de 7.995,23 euros
anuals.
2. Grup C2 (Administratius): modificació del complement específic que passarà a
ser de 7.995,23 euros anuals.
Per decret de Presidència de 10 de novembre, s’aprova l’actualització dels imports
corresponents al complement específic i al complement de destí que consten en la
RLT de Dipsalut per al 2020, d’acord amb l’increment acordat el 28 de setembre de
2020. Aquesta resolució és ratificada pel Ple de la Diputació de Girona en sessió de 24
de novembre de 2020.
D’altra banda, a la mateixa sessió referida al paràgraf anterior, el Ple de la Diputació
aprova la Plantilla i la RLT de Dipsalut per al 2021, i posteriorment es publiquen com a
definitius al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 249, de 29 de desembre
de 2020. Aquesta RLT de Dipsalut per al 2021 no té en compte les modificacions de
complement específic i de nivell de destí pactades amb la representació dels
treballadors, atès que es va produir amb posterioritat a la perceptiva aprovació pel
Consell Rector, d’acord amb els Estatuts de l’Organisme.
L’article 3.DOS del Reial Decret-llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel que s’aproven
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, estableix entre
altres:
“Además, se podrá autorizar un incremento adicional del 0,30 por ciento de la masa
salarial para, entre otras medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora
de la productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre
puestos con funciones equiparables, la homologación de complementos de destino
o la aportación a planes de pensiones.”

És competència del Consell Rector, d’acord amb l’article 10.6) dels Estatuts de
l’Organisme, l’aprovació de la política de personal, la plantilla, la relació de llocs de
treball, les seves modificacions i el règim retributiu dins dels límits legals, a proposta
de la Presidència. No obstant això, atès que la plantilla i la relació de llocs de treball
estan condicionats per la dotació econòmica que recull el pressupost anual de
Dipsalut, el Consell Rector, de conformitat amb l’article 168 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, les eleva al Ple de la Diputació de Girona per a la seva aprovació
definitiva juntament amb el pressupost de cada exercici.
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La Gerència i els Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització de l’Organisme
proposen a aquesta Presidència, en data 14 de gener de 2020 que el Consell Rector
elevi al Ple de la Diputació l’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball
que es reprodueix com a annex 1, per tal d’incorporar l’acord amb la representació
dels treballadors del dia 28 de setembre de 2020.
En ús de les atribucions que li confereixen els Estatuts de l’Organisme, el Consell
Rector, per unanimitat, aprova elevar al Ple de la Diputació de Girona l’aprovació del
següent
ACORD:
Primer. Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball que s’adjunta com a
annex 1, que conté tots els llocs de treball de Dipsalut, ordenats per unitats
orgàniques.
En aquest sentit, seran vàlides a tots els efectes les denominacions de les àrees, les
seccions i els llocs, tal com hi consten, els grups i nivells de destinació i l’import dels
complements específics que hi són detallats, així com l’import d’altres complements
que hi apareguin.
Segon. Ordenar la publicació íntegra de la Relació de llocs de treball modificada de
Dipsalut per al 2021 al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, i trametre’n còpia al Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya i a l’Administració General de l’Estat, d’acord amb el que disposa l’article 28
del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals.
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Annex 1: Relació de llocs de treball (RLT) 2021
Govern i relacions institucionals
R.J.P

1

22

26

14.413,23 €

16.254,63 €

A2

A2

C

C

F

F

Observacions

FP

D

Vacant/promoció interna

Locali
tat
LD

F

5.099,28 MD

A extingir

F.
específica

C

F

5.099,28 MD

Factor
dedicació (**)

A1

C

F

Grup

19.044,93 €

C1

C

Compl.

Denominació lloc de treball

1
22

7.995,23 €

C2

CE

Codi

Gerència
1
15

7.995,23 €

CE
(*)

F1001
Tècnic/a de comunicació i difusió
1

14

CD

F1003
Administratiu/va de Govern
1

Dot.

F3001
Auxiliar de govern

Cap de la secció d'Acció Social

1

1

22

26

7.995,23 €

14.413,23 €

19.612,16 €

C2

A2

A1

C

C

C

L

L

F

Conjuntural / Vacant

Conjunturals / Vacants

Vacant

Dedicació exclusiva / Retribució
íntegra anual: 75.983,23 €

F4001

F2001

Tècnic/a d'acció social i benestar

Secció d'Acció social i cooperació internacional

F2002

Responsable de l'OSS

4

14

Observatori social i de salut (OSS)
F1002

Tècnic/a mitjà/na PECT

1

Conjuntural

L2001 a L2004

Auxiliar administratiu/iva PECT

6.161,23 MD

L4001
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F2005

F1005

F1004

Codi

Tècnic/a de gestió

Tècnic/a de gestió

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

Cap dels Serveis jurídics, econòmics
i d'organització

Denominació lloc de treball

1

1

1

1

1

Dot.

22

22

22

22

26

28

CD

14.413,23 €

14.413,23 €

14.413,23 €

14.413,23 €

14.413,23 €

19.612,16 €

24.303,50 €

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A1

A1

Grup

C

C

C

C

C

C

C

C

C

FP

F

F

F

F

L

F

F

F

F

F

R.J.P

A extingir

5 vacants (2 promoció interna)

Reservat integració persones
amb discapacitat (≥33%)

Àmbit funcional de
pressupostos i comptabilitat /
Vacant

Àmbit funcional de contractació
administrativa

A extingir

Àmbit funcional de subvencions
/ Vacant

Àmbit funcional RRHH/ Vacant

Àmbit funcional de gestió
admin.

Serveis jurídics, econòmics i d'organització

F2007
Tècnic/a de gestió

1

22

14.413,23 €

C1

C

L

1 vacant

Observacions

F2004
Tècnic/a mitjà/na de subvencions

1

22

8.209,62 €

C1

C

F

Locali
tat

L2005
Tècnic/a de gestió

1

18

7.995,23 €

C1

C

F.
específica

F2006

Tècnic/a de gestió

1

15

8.209,62 €

C2

Factor
dedicació (**)

F2006

Administratiu/iva especialista (Gestió
documental)

6

18

7.995,23 €

Compl.

F3002

Administratiu/iva

1

14

CE

F3002 a F3008

Administratiu/iva

1

CE
(*)

L3001

Auxiliar administratiu/iva

6.161,23 MD

F4004
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SIGNATURES
ALTRES DADES

F5001

F4003 i F4002
Auxiliar de serveis

Auxiliar administratiu/iva
1

2
13

14
8.682,45 €

7.995,23 €

E

C2

C

C

F

F

Horari partit

A extingir

R.J.P

Informació per a la gestió, la qualitat i la innovació
FP

F

Vacant

Factor
dedicació (**)

F.
específica

6.161,23 MD

Observacions

Grup

C

F

Locali
tat
A1

C

F.
específica

CD

24.303,50 €

A2

2 vacants

Factor
dedicació (**)

Dot.

28

16.254,63 €

F

Compl.

Denominació lloc de treball

1

26

C

CE

Codi
Cap de servei d'Informació per a la
gestió, la qualitat i la innovació
1

A2

CE
(*)

F1006
Coordinador/a tècnic/a de sistemes
d'informació

14.413,23 €

R.J.P

6.161,23 MD

F2012

22

FP

F

Observacions

5

Grup

C

Locali
tat

Tècnic/a en sistemes d'informació

A1

Vacant

F2009 a F2011
i F2013 a
F2014

CD

24.303,50 €

Promoció de la salut, benestar i atenció a les persones
Dot.

28

Compl.

Denominació lloc de treball

1

CE

Codi

Cap de servei de Promoció de la
salut, benestar i atenció a les
persones

CE
(*)

F1007

F
F

C
C

A2
A2

16.254,63 €
16.254,63 €

26
26

1
1

Coordinador/a de programes de
suport econòmic
Coordinador/a tècnic/a de salut

F2019
F2015
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SIGNATURES
ALTRES DADES

F3009 a F2010

F2003

F2016 a F2018
i F2020 a
F2021

Auxiliar administratiu/iva

Administratiu/iva

Tècnic/a d'acció social i benestar

Tècnica/a de salut pública i benestar

1

2

1

5

14

15

22

22

7.995,23 €

7.995,23 €

14.413,23 €

14.413,23 €

C2

C1

A2

A2

C

C

C

C

F

F

F

F

A extingir

2 vacants (1 promoció interna)

Vacant

Especialitat en promoció de la
salut i benestar

pública i benestar

F4005

Dot.

28

CD

19.612,16 €

24.303,50 €

A2

A1

A1

Grup

C

C

C

C

FP

F

F

F

F

F

R.J.P

1 vacant / 1 a extingir

Vacant/ promoció interna

Especialitat en salut ambiental /
2 vacants

Vacant

Salut ambiental
Denominació lloc de treball

1

26

16.254,63 €

A2

C

F

A extingir

Observacions

Codi
Cap de servei de Salut ambiental

1

26

14.413,23 €

C1

C

L

Locali
tat

F1009
Responsable adjunt/a de salut
ambiental

1

22

7.995,23 €

C2

C

F.
específica

F1008

Coordinador/a tècnic/a d'avaluació i
acció de salut pública al territori

7

15

7.995,23 €

C2

Factor
dedicació (**)

F2025

Tècnica/a de salut pública i benestar

1

14

8.209,62 €

Compl.

F2022 a F2024
i F026 a F2029

Administratiu/iva

2

15

CE

F3011

Auxiliar administratiu/iva

1

CE
(*)

F4006 i F4007

Auxiliar administratiu/iva

10.106,24 IDE

L4002
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CD Complement de destí

C

Complement específic
L

JE

F

Lliure designació

Laboral

Jornada especial

Funcionari

Concurs

CE

LD

Major dedicació

Directiu professional

MD

D

IDE Incompatibilitat / Dedicació exclusiva

(*) Els complements específics corresponen a 12 mensualitats i 2 pagues anuals

(**) Els factors de dedicació corresponen a 12 mensualitats anuals
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5. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
No se’n proposa cap.
6. Torn obert de paraules
La gerent pren la paraula per comentar que Dipsalut segueix portant a terme la tasca
de repartir el material de protecció contra el coronavirus que arriba des del Ministeri de
Sanitat (bàsicament mascaretes) entre els municipis, amb la col·laboració dels
diferents Consells Comarcals. En el darrer enviament, es va aprofitar per enviar també
altre material de protecció adquirit per Dipsalut: mascaretes FFP2 i quirúrgiques i gels
hidroalcohòlics. A més, recorda els assistents que si des del territori hi ha més
necessitats, es poden adreçar a Dipsalut.
La presidenta recorda que aquesta distribució es fa de manera equitativa, tenint en
compte el nombre d’habitants de cadascun dels municipis, però que no es
competència de l’Organisme decidir quin és l’ús final que els Ajuntaments donen a
aquest material.
La vocal senyora M. Àngels Planas pregunta si també es fa aquest repartiment a tot
tipus de municipis, inclosos els grans.
La gerent respon que sí, tot i que als municipis de més de 20.000 habitants els arriben
les trameses directament des de la Subdelegació del Govern i, per tant, Dipsalut ja no
ha de fer aquesta tasca de redistribució, que és només per a la resta de municipis.
La vocal senyora Laia Pèlach pregunta si les activitats que Dipsalut porta a terme en
les escoles s’estan veient molt afectades per la situació sanitària.
La presidenta respon que en el programa Sigues tu, que segueix actiu, es combinen
actuacions presencials amb accions online, atès que els centres educatius limiten el
nombre de persones externes que hi accedeixen. Pel que fa a la part que afecta
directament les famílies, les accions s’han reorientat i es porten a terme de manera
íntegra per via telemàtica, com ja es va explicar en una sessió anterior. Finalment, pel
que fa a la incidència en el nombre de sol·licituds del programa, sembla que hi pot
haver una frenada en la demana i tant la presidenta com la gerent es comprometen a
recollir les dades concretes i presentar-les als membres del Consell Rector en una
sessió futura.
No hi ha més intervencions.

La Presidència aixeca la sessió, de la qual s’estén aquesta acta.
La presidenta p.d.
Maria Puig i Ferrer

El secretari
Jordi Batllori i Nouvilas
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