IDENTIFICADORES

DOCUMENT

Acta: Acta Celebració sessió 2021/04 Consell
Rector 13 abr ordinària

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Secretaria
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: 20SB5-P51RR-QGBXZ
Data d'emissió: 24 de mayo de 2021 a les 9:17:57
Pàgina 1 de 51

El document ha estat signat per :
1.- Presidenta de DIPSALUT.Signat 20/05/2021 15:04
2.- Secretari de DIPSALUT.Signat 20/05/2021 15:10

ESTAT

APROVAT
20/05/2021 15:10

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 356983 20SB5-P51RR-QGBXZ 48FEF4EAEE320CB4A2A690C12A9317484303886E) 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

Secretaria
Exp. 2021/1072/A011201

Acta de la reunió ordinària del Consell Rector de 13 d’abril de 2021
Núm. sessió:
Caràcter:
Data:
Horari:
Modalitat:

2021/04
Ordinària
13 d’abril de 2021
De les 11:05 a les 12:00 hores
Videoconferència

Hi assisteixen:
•

Presidenta p.d.:
Maria Puig i Ferrer

•

Vicepresident primer:
Albert Piñeira i Brosel

•

Vicepresidenta segona:
Maria Teresa Brunsó i Puigvert

•

Vocals:
Anna Barnadas i López
Jordi Camps i Vicente
Jaume Dulsat i Rodríguez
Laia Pèlach i Saget
Josep Maria Piferrer i Puig
Maria Àngels Planas i Crous
Josep Sala i Leal
Gisela Saladich i Parés

•

Gerent:
Sílvia Oliveras i Casadellà

•

Secretari:
Jordi Turon i Serra, en substitució del titular, senyor Jordi Batllori i Nouvilas

•

Interventora:
Núria Josa i Arbonés

•

Tresorera:
M. Teresa Villar i Roda

També hi assisteix, convidat per la Presidència el senyor David Álvarez i Carreño, cap
dels Serveis Jurídics, Econòmics i Organització.
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Ordre del dia
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2021/03,
del dia 9 de març de 2021, ordinària
2. Informacions de Govern
3. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència
4. Expedient 2021/606/B070200 – Proposta d’adhesió de Dipsalut a la Unió
Internacional de Promoció de la Salut i d’Educació per a la Salut (UIPES)
5. Expedient 2021/374/F010400 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació
de Girona de l’aprovació inicial de l’expedient de crèdit extraordinari DI
3CE 1/2021
6. Expedient 2021/375/F010400 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació
de Girona de l’aprovació inicial de l’expedient de suplement de crèdit DI
3SC 1/2021
7. Expedient 2021/1051/D030400 – Proposta d’aprovació del conveni tipus de
col·laboració interinstitucional amb consell comarcals, consorcis de
benestar i acció social i ajuntaments per a la licitació i desenvolupament
del servei de teleassistència domiciliària
8. Expedient 2021/737/B010100 – Proposta d’aprovació del conveni de
col·laboració amb l’Ajuntament d’Olot per a l’execució de programes de
salut pública del Catàleg de serveis 2021
9. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la
convocatòria
10. Torn obert de paraules

2

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

Acta: Acta Celebració sessió 2021/04 Consell
Rector 13 abr ordinària

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Secretaria
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: 20SB5-P51RR-QGBXZ
Data d'emissió: 24 de mayo de 2021 a les 9:17:57
Pàgina 3 de 51

El document ha estat signat per :
1.- Presidenta de DIPSALUT.Signat 20/05/2021 15:04
2.- Secretari de DIPSALUT.Signat 20/05/2021 15:10

ESTAT

APROVAT
20/05/2021 15:10

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 356983 20SB5-P51RR-QGBXZ 48FEF4EAEE320CB4A2A690C12A9317484303886E) 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

Desenvolupament de la sessió
1.

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2021/03, del
dia 9 de març de 2021, ordinària

S’aprova, per unanimitat, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2021/03,
ordinària, del dia 9 de març de 2021, que ha estat lliurat prèviament a les persones
convocades.
2.

Informacions de Govern

La presidenta informa, en primer lloc, del nomenament, per Decret, de les
Vicepresidències de l’Organisme: el vocal senyor Albert Piñeira ha estat nomenat
vicepresident primer i la vocal senyora Teresa Brunsó ha estat nomenada
vicepresidenta segona. Es tracta d’un nomenament a efectes plenament operatius:
atès que el senyor Piñeira forma també part del Consorci Salut i Social, la Presidència
creu oportú que hi representi Dipsalut; d’altra banda, la senyora Brunsó, per la seva
vinculació amb l’àmbit de l’acció social, també tindrà participació operativa en els
circuits administratius de Dipsalut en la matèria.
Pel que fa a les visites al territori, la presidenta recorda la seva intenció de recuperar
progressivament, en la mesura que es pugui, les trobades presencials, a més de les
telemàtiques, i informa de les següents:
- Reunió amb els serveis socials de l’Ajuntament de Lloret, que encara va ser
telemàtica per a poder encaixar les agendes.
- Visita presencial als Ajuntaments de Riells i Viabrea i d’Hostalric, per comentar
diversos programes en què Dipsalut treballa en aquella zona.
- Visita a l’Hospital d’Olot per comentar diversos projectes específics de salut pública i
compartir posicionaments comuns en la matèria.
- Visita al Consorci de Benestar Social de la Garrotxa, que s’insereix en la roda de
trobades amb totes les àrees bàsiques de serveis socials.
- En aquesta roda de trobades esmentades, també està agendada una visita a
l’Ajuntament de Blanes.
- També està prevista una trobada amb els responsables de l’IdibGi, per comentar els
projectes en què treballen conjuntament els dos organismes.
- Dipsalut va participar en la jornada tècnica del mosquit tigre, que va ser un èxit no
només de participació, sinó també pel que fa als continguts.
D’altra banda, s’està fent seguiment, coordinadament amb la Diputació, de les
reunions sobre la pobresa energètica, que han tingut un alt impacte comunicatiu, i que
han pogut arribar a una conclusió satisfactòria amb la recent comunicació sobre el
deute a la qual han contribuït les quatre Diputacions: es tracta de la signatura d’un
protocol, signat per l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i les Diputacions, que ha
comportat l’assumpció del deute íntegre per part de les companyies elèctriques des de
2015 i fins a 2018; pel que fa a 2019 i 2020, i després de les negociacions, aquestes
companyies assumeixen la meitat del deute, mentre que la Generalitat i les
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Diputacions assumiran l’altra meitat. L’objectiu de l’acord ha estat tancat el deute
pendent; pel que fa al deute que s’acumuli a partir del 2021, el compromís de les
companyies subministradores d’assumir-ne el 50% segueix vigent. En aquests
moments, per part de la Diputació de Girona cal decidir com es fa efectiu el protocol
pel que fa al compromís de participar en l’assumpció del 50% del deute de 2019 i 2020
que correspon a les administracions en el territori de les comarques de Girona: cal
identificar els deutors i quantificar i comprovar els registres corresponents al deute, i
establir el procediment per a fer efectiva la nostra participació econòmica. Respecte
del deute futur, es segueix treballant en relació al 50% que s’ha compromès assumir
per part de les administracions, i en espera de veure quin és el posicionament per part
de la Generalitat.
Seguidament, la presidenta cedeix la paraula a la gerent, qui explica als assistents que
la dificultat en aquests moments és contrastar la xifra de deute que ha facilitat la
companyia distribuïdora: està prevista per a les properes setmanes una reunió amb els
serveis socials de la província per implementar un procediment que permeti comprovar
la xifra de deute corresponent a les comarques de Girona facilitada per la companyia i
que hauria d’assumir la Diputació, que podria ser, aproximadament, d’uns 600.000 €.
Això fa que actualment treballem amb la hipòtesi que la pobresa energètica es pot
quantificar en uns 300.000 € anuals, el 25% dels quals assumiria segons el compromís
a futur la Diputació. En aquest sentit, s’està plantejant signar convenis
insterinstitucionals en els quals es regularia quina part del deute assumit per les
administracions públiques es faria efectiva per part de la Generalitat i quina part es
faria efectiva per part de les Diputacions.
A més, la gerent informa els membres del Consell Rector d’altres actuacions que
s’estan portant a terme de manera ordinària per part del Servei de Govern i Relacions
Institucionals:
- Aquesta setmana es fan les proves selectives corresponents a la creació d’una borsa
de treball d’informàtics que permeti cobrir, de manera interina, els dos llocs de treball
de tècnic informàtic actualment vacants en la plantilla i que és necessari cobrir, atès
que les dues convocatòries anteriors van restar desertes.
- El cap de Recursos Humans del grup institucional i els gerents dels diferents
organismes dependents estan treballant en un futur reglament de teletreball que reguli
les condicions en què el personal podrà prestar serveis a distància i de manera estable
un cop finalitzi l’emergència sanitària.
- S’està treballant en una nova web de Dipsalut: l’actual es va crear fa temps i s’ha
anat adaptant a diverses qüestions relatives a usabilitat i accessibilitat, però ara és
convenient fer-ne una de nova.
- Es segueix mantenint reunions de manera intensiva amb l’Agència de Salut Pública
de Catalunya per al projecte de seguretat alimentària.
- També s’ha enllestit una nova web específica del programa de parcs urbans de salut i
d’itineraris saludables, que es presentarà als membres del Consell Rector en una
propera reunió: aquesta nova web se centra més en les dinamitzacions que en els
equipaments, mostrant tots els aspectes comunitaris d’aquest servei.
- Finalment, en la reunió corresponent al mes de maig, s’explicaria als assistents el
projecte de l’[O]bservatori: es tracta d’exposar en quina fase està el projecte, els 50
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indicadors que es volen assolir, els indicadors dels quals ja es disposa, així com una
possible web o quadre de comandament en què ja s’està treballant.
3.

Donar compte dels Decrets signats per la Presidència

La vocal senyora Laia Pèlach destaca que hi ha molts Decrets de minoració de
subvencions i pregunta si té a veure amb la impossibilitat d’executar projectes a causa
de l’emergència sanitària.
La presidenta respon que les minoracions tenen a veure, efectivament, amb la
justificació de l’execució de les subvencions.
El cap dels Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització diu que moltes d’aquestes
minoracions tenen a veure amb l’emergència sanitària, però no totes, i recorda que en
aquesta època, atès que els terminis de justificació finalitzen pels volts del novembredesembre, sempre hi ha moltes minoracions en la llista dels Decrets aprovats, però
que es tracta d’imports molt petits respecte del total subvencionat.
La gerent indica que la quantitat de minoracions és l’habitual però sí que hi ha un petit
increment per causa de la impossibilitat material de molts ajuntaments i altres
beneficiaris d’executar els projectes previstos arran de l’emergència sanitària.
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41

40

39

38

37

Núm.

02/02/2021

02/02/2021

02/02/2021

02/02/2021

02/02/2021

02/02/2021

02/02/2021

02/02/2021

02/02/2021

01/02/2021

Data

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Gestió doc. i
arxiu

Contractació

Subvencions

Subvencions

Unitat

2020/0683

2020/0680

2020/0564

2020/0534

2020/0513

2020/0259

2020/0209

2020/0126

2019/1912

2020/2185

Expedient

Decret de modificació de l’import de la subvenció a Fundació Privada Les Vetes en matèria
d’intervencions terapèutiques per a ONL SOI 2020

Decret de modificació de l’import de la subvenció a Viu Autisme en matèria d’intervencions
terapèutiques per a ONL SOI 2020

Decret de modificació de l’import de la subvenció a l'Ajuntament de Salt en matèria de
condicions i estils de vida per a ajuntaments Pm07 2020

Decret de modificació de l’import de la subvenció a l'Ajuntament d’Agullana en matèria de
condicions i estils de vida per a ajuntaments Pm07 2020

Decret relatiu a l’acceptació de la renúncia de l'Ajuntament de la Cellera de Ter a la subvenció
pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la
salut (SAT) 2020

Decret de modificació de l’import de la subvenció a l'Ajuntament de Viladasens en matèria de
condicions i estils de vida per a ajuntaments Pm07 2020

Decret de sol·licitud de duplicat de la targeta T-CAT del senyor Miquel Obrador

Decret de convalidació sobre la despesa corresponent al subministrament de combustible per a
vehicles de Dipsalut

Decret de revocació de la subvenció a l'Ajuntament d'Alp per despeses d’inversió en els
consultoris locals (SACI) per a l’any 2019

Decret d’aprovació de la convocatòria de subvenció per al finançament de l'assessorament i
suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut (SAT) per a l'any 2021

Resum
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Núm.

02/02/2021

02/02/2021

02/02/2021

02/02/2021

02/02/2021

02/02/2021

02/02/2021

02/02/2021

02/02/2021

02/02/2021

Data

Gestió
econòmica

Gestió admin. i
RH

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Unitat

2021/0195

2021/0179

2020_1354

2020/1319

2020/1310

2020/1278

2020/1262

2020/1142

2020/1117

2020/0760

Expedient

Decret d’aprovació de reposició de fons i aprovació de compte justificatiu de Bestreta de Caixa
Fixa

Decret d’aprovació del calendari laboral de 2021

Decret de modificació de l’import de la subvenció a l'Ajuntament de Blanes per a les despeses
derivades del funcionament ordinari dels centres docents d’educació especial CDEE 2020

Decret de modificació de l’import de la subvenció a l'Ajuntament de Sant Climent Sescebes en
matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments Pm07 2020

Resum

Decret de minoració de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de Viladrau 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
Decret de minoració de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de Riudarenes 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

Decret de modificació de l’import de la subvenció a l'Associació Emad Sant Feliu en matèria
d’intervencions terapèutiques per a ONL SOI 2020

Decret de minoració de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de Campdevànol 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
Decret de minoració de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro 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
Decret de minoració de l’import de la subvenció a l’Ajuntament d’Anglès 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
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Núm.

11/02/2021

11/02/2021

11/02/2021

11/02/2021

11/02/2021

11/02/2021

11/02/2021

08/02/2021

05/02/2021

05/02/2021

Data

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Gestió admin. i
RH

Comptabilitat

Subvencions

Subvencions

Unitat

2020/1242

2020/0724

2020/0632

2020/0630

2020/0622

2020/0308

2020/0275

2021/0521

2020/0957

2020/0837

Expedient

Decret de minoració de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de Llagostera 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

Decret de modificació de l’import de la subvenció a l'Associació Tirita Clown en materia
d’intervencions terapèutiques per a ONL SOI 2020

Decret de modificació de l’import de la subvenció a l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu en
matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments Pm07 2020

Decret de modificació de l’import de la subvenció a l'Ajuntament de Mollet de Peralada en
matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments Pm07 2020

Decret de modificació de l’import de la subvenció a l'Ajuntament de Vilajuïga en matèria de
condicions i estils de vida per a ajuntaments Pm07 2020

Decret de modificació de l’import de la subvenció a l'Ajuntament de La Pera en matèria de
condicions i estils de vida per a ajuntaments Pm07 2020

Decret d’aprovació de gratificacions per serveis extraordinaris de la senyora Marta Vallmajó
Garcia durant el 4t trimestre de 2020

Decret de la Presidència de proposta d'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici
2020

Decret de modificació de l’import de la subvenció a la Fundació Roses contra el Càncer en
matèria d’intervencions terapèutiques per a ONL SOI 2020

Decret de modificació de l’import de la subvenció a la Fundació Elna per a la diversitat funcional
en matèria d’intervencions terapèutiques per a ONL SOI 2020
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74

73

72

71

70

69

68

67

Núm.

11/02/2021

11/02/2021

11/02/2021

11/02/2021

11/02/2021

11/02/2021

11/02/2021

11/02/2021

11/02/2021

Data

Gestió admin. i
RH

Gestió admin. i
RH

Contractació

Subvencions

Gestió admin. i
RH

Gestió admin. i
RH

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Unitat

2021/0263

2021/0262

2021/0208

2020/1771

2020/1752

2020/1736

2020/1502

2020/1481

2020/1359

2020/1251

Expedient

Decret d’aprovació de gratificacions per serveis extraordinaris de la senyora María García
durant el mes de gener de 2021

Decret d’aprovació de gratificacions per serveis extraordinaris del senyor Xavier Sarsanedas
Trias durant el mes de desembre de 2020

Decret de baixa i d’alta de diversos béns a l’Inventari de Dipsalut de 2021

Decret de modificació de l’import de la subvenció al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers als
col·legis professionals de la salut, el benestar i/o l’acció social de la demarcació de Girona per a
la realització d’activitats de formació als seus col·legiats per a l’any 2020

Decret de pagament indegut i declaració d’obligació del seu reintegrament per part de la
senyora Astrid Victoria Desset Desset

Decret de modificació de condicions contractuals de la treballadora Laura Lázaro Lasheras

Resum
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11/02/2021

Decret de minoració de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de Cornellà de Terri 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
Decret de minoració de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de Porqueres 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
Decret de minoració de l’import de la subvenció a l'Associació Junts i Endavant de serveis i
suport a persones amb discapacitat en matèria de condicions i estils de vida ONL CEV, per a
l’any 2020
Decret relatiu l’acceptació de la renúncia a la subvenció a l'Ajuntament de Ribes de Freser pel
finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut
(SAT) 2020
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85

84

83

82

81

80

79

78

77

Núm.

19/02/2021

19/02/2021

19/02/2021

19/02/2021

19/02/2021

19/02/2021

19/02/2021

19/02/2021

11/02/2021

11/02/2021

Data

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Gestió admin. i
RH

Gestió admin. i
RH

Unitat

2020/0761

2020/0648

2020/0522

2020/0472

2020/0353

2020/0332

2019/2975

2019/2370

2021/0297

2021/0269

Expedient

Decret de minoració de l’import de la subvenció a l'Ajuntament de Lladó en matèria de
condicions i estils de vida a ajuntaments Pm07 2020

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

Decret d’aprovació de gratificacions per serveis extraordinaris de la senyora Gemma Brunet
durant els mesos de desembre de 2020 i gener de 2021

Decret d’aprovació de les bases reguladores del procediment de creació d’una borsa de treball
de tècnics/ques informàtics/ques per cobrir interinament vacants de tècnics/ques en sistemes
d’informació

Resum

Decret de minoració de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de Les Preses per actuacions
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes de la demarcació de Girona (PT10) per l’any
2020
Decret de modificació de l’import de la subvenció a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per al
finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari dels centres de formació
d'adults i dels centres docents d'educació especial
Decret de minoració de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de Maçanet de la Selva per
actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes de la demarcació de Girona
(PT10) per l’any 2020
Decret de minoració de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de Garriguella per actuacions
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes de la demarcació de Girona (PT10) per l’any
2020

Decret relatiu l’acceptació del desistiment de l'Ajuntament de Cassà de la Selva a la subvenció
pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la
salut SAT 2019
Decret de minoració de l’import de la subvenció exclosa de concurrència pública prevista amb
caràcter nominatiu al pressupost a l'APA del Centre d'Educació Especial Palau per a les
despeses del projecte Casals 2019-2020
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95

94

93

92

91

90

89

88

87

Núm.

19/02/2021

19/02/2021

19/02/2021

19/02/2021

19/02/2021

19/02/2021

19/02/2021

19/02/2021

19/02/2021

19/02/2021

Data

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Unitat

2020/1160

2020/1113

2020/1102

2020/1035

2020/0934

2020/0822

2020/0804

2020/0790

2020/0775

2020/0767

Expedient

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

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

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

Resum

Decret de modificació de l’import de la subvenció a l'Ajuntament de Cadaqués de l’import de la
subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de
protecció de la salut SAT 2020
Decret d’acceptació de la renúncia del Consell Comarcal del Baix Empordà a la subvenció per
al suport econòmic a les inversions en equipaments dels centres d'acció social de la
demarcació de Girona (ASICC) per a l’any 2020
Decret de modificació de l’import de la subvenció a l'Ajuntament de Blanes per al finançament
de les despeses derivades del funcionament ordinari dels centres de formació d'adults i dels
centres docents d'educació especial

Decret de minoració de l’import de la subvenció a l'Ajuntament de Blanes en matèria de
condicions i estils de vida a ajuntaments Pm07 2020

Decret de minoració de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de Llagostera per actuacions per
a la lluita i control integrat de plagues urbanes de la demarcació de Girona (PT10) per l’any
2020
Decret de minoració de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de La Vall d’en Bas per
actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes de la demarcació de Girona
(PT10) per l’any 2020
Decret de minoració de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries per
actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes de la demarcació de Girona
(PT10) per l’any 2020
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99

98

97

Núm.

19/02/2021

19/02/2021

19/02/2021

19/02/2021

19/02/2021

Data

Gestió doc. i
arxiu

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Unitat

2021/0425

2020/1381

2020/1320

2020/1214

2020/1195

Expedient

Decret de sol·licitud de renovació del certificat T-CAT P de la senyora Sílvia Oliveras

Decret de minoració de l’import de la subvenció a Grup Iris Associació d’empordaneses
afectades de càncer de mama en matèria de condicions i estils de vida per a l’any 2020

Decret de minoració de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de Puigcerdà per actuacions per
a la lluita i control integrat de plagues urbanes de la demarcació de Girona (Pt10) per l’any 2020

Resum

Decret relatiu a ajut en espècie per concessió directa per interès públic de mascaretes tèxtils,
gels hidroalcòholics, mascaretes quirúrgiques i pantalles protectores a diferents municipis i
consells comarcals de la demarcació de Girona
Decret de minoració de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de Pedret i Marzà per actuacions
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes de la demarcació de Girona (Pt10) per l’any
2020
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4. Expedient 2021/606/B070200 – Proposta d’adhesió de Dipsalut a la Unió
Internacional de Promoció de la Salut i d’Educació per a la Salut (UIPES)
La presidenta cedeix la paraula a la gerent, qui explica que aquesta adhesió és
conseqüència de l’organització per part de Dipsalut del congrés internacional de salut
pública que tindrà lloc al juny.
La vocal senyora Laia Pèlach pregunta quina és la quota d’afiliació.
La gerent respon que són 400 € anuals.
D’altra banda, la senyora Laia Pèlach pregunta quins són els beneficis de formar part
d’aquesta associació.
La gerent explica que és l’associació de referència internacional en temes de promoció
de la salut, i formar-ne part permet tenir accés a les innovacions que es produeixen en
aquest àmbit.
Finalitzen les intervencions.
La Unió Internacional de Promoció de la Salut i d'Educació per a la Salut (UIPES) –
International Union for Health Promotion and Education (IUHPE) és una associació
professional independent fundada l’any 1951, única en el seu gènere i d'abast mundial,
integrada per persones i organitzacions en més de 80 països, compromeses en
millorar la salut i el benestar a través de l'educació, l'acció comunitària i el
desenvolupament de polítiques públiques saludables.
La salut és una necessitat bàsica i un dret humà. La visió de la UIPES és un món en el
qual totes les persones gaudeixin d'una salut i un benestar òptims i, en aquest sentit,
treballa per l’equitat, defensant públicament polítiques i pràctiques que generin major
equitat en salut, establint i donant suport a aliances i partenariats efectius que millorin
els resultats de salut, ampliant l'accés als coneixements en promoció de la salut basats
en l'evidència i l'experiència pràctica, promovent l'excel·lència en les polítiques i en les
pràctiques per a una promoció de la salut efectiva i de qualitat, i enfortint les capacitats
de persones, organitzacions i països per emprendre activitats de promoció de la salut i
dur a terme iniciatives de defensa pública dels seus postulats.
La UIPES aspira a ser considerada la veu internacional de la promoció de la salut, la
qual cosa significa ser una organització dinàmica i rellevant que afegeix valor als seus
membres i socis.
La fortalesa de la UIPES resideix en les habilitats i coneixements dels seus membres i
en la capacitat de les Oficines Regionals i del Secretariat Internacional per establir
partenariats i garantir recursos que li permetin assolir les seves metes.
Entre els membres de la UIPES hi ha organismes governamentals, universitats i
instituts, ONG i persones de tots els continents que treballen per promoure la salut i
abordar les desigualtats en aquest àmbit a escala mundial.
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A més de facilitar l'accés a una xarxa mundial de professionals, la UIPES ofereix una
àmplia gamma de serveis que mantenen els seus membres connectats i a
l'avantguarda del desenvolupament de la promoció de la salut. La UIPES adapta els
seus serveis per tal de respondre millor a les necessitats de la diversitat dels seus
membres.
La UIPES és una organització oberta que manté una relació de mutu benefici amb els
seus membres. Els membres es beneficien, entre d’altres, formant part d'una xarxa
mundial de persones i organitzacions amb metes comunes que facilita l'intercanvi
d'idees, informació i experiències, incidint a escala internacional en les reflexions sobre
promoció de la salut, participant en grups de treball mundials, en xarxes de la UIPES,
projectes de col·laboració rellevants a escala mundial i regional i en els serveis de
consultoria de la UIPES, amb presència en la vida democràtica de l'organització a
través de l'Assemblea Genera, rebent informació actualitzada i actual a través del
butlletí, la revista oficial de la UIPES, Global Health Promotion... o amb la intensificació
del contacte amb professionals promotors de la salut de tot el món
Els membres institucionals són organitzacions d'àmbit internacional, nacional o local
que promouen un o més aspectes de la salut. Poden centrar la seva activitat en temes,
destinataris o entorns específics. Aquesta categoria inclou agències nacionals de
promoció de la salut i de salut pública, institucions acadèmiques (universitats, centres
de formació professional, escoles de promoció de la salut i de salut pública i altres
institucions que ofereixen ensenyament, formació, investigació i capacitació en
promoció de la salut) i institucions regionals o locals amb alguna atribució en promoció
de la salut.
Tots els membres institucionals han de designar una persona de contacte oficial a
través de la qual es manté l’enllaç amb la UIPES. La persona de contacte oficial té les
responsabilitats de promoure els interessos de la UIPES entre els individus de la seva
organització i comunicar a les persones de la seva organització oportunitats de
participació a la UIPES.
En l’expedient administratiu consten els Estatuts de l’organització, l’informe tècnic de
la cap del Servei de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a les persones i
l’informe jurídic preceptiu de la Secretaria en relació amb el que als efectes d’adhesió
a organitzacions associatives i majories qualificades estableixen la lletra g) del punt 2
de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local, i
la lletra d) del punt 2 de l’article 114 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com la
proposta tècnica corresponent dels Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització.
Dipsalut, organisme autònom de caràcter administratiu creat per la Diputació de
Girona, realitza, d’acord amb els seus Estatuts i en aplicació de l’article 36 de la Llei
7/1985 i dels articles 91 i 92 del text refós al qual fa referència el paràgraf anterior,
funcions d’assistència i cooperació als municipis de la demarcació, en relació amb
totes les competències que, en matèria de salut pública, els siguin atribuïdes per la
legislació de règim local i sectorial vigent.
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A la vista d’aquests antecedents i dels fonaments de dret aplicables exposats en el
paràgraf anterior, i a proposta de la Presidència, ateses les competències que li
reserva el punt 15 dels Estatuts de l’Organisme, el Consell Rector aprova per
unanimitat l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Aprovar l'adhesió de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de
Girona (Dipsalut) a la Unió Internacional de Promoció de la Salut i d'Educació per a la
Salut (UIPES) – International Union for Health Promotion and Education (IUHPE), amb
SIN1 1042544-3, associació professional independent per a la millora de la salut i el
benestar a través de l'educació, l'acció comunitària i el desenvolupament de polítiques
públiques saludables.
Segon. Delegar en la Presidència l’aprovació en cada exercici pressupostari de la
despesa corresponent a la quota anual de membre institucional.
Tercer. Designar la senyora Maria Estrada i Ocón, cap del Servei de Promoció de la
Salut, Benestar i Atenció a les Persones, com a persona de contacte per part de
Dipsalut.
Quart. Notificar aquesta resolució a la UIPES – IUHPE.
5. Expedient 2021/374/F010400 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de
Girona de l’aprovació inicial de l’expedient de crèdit extraordinari DI 3CE 1/2021
La presidenta explica que els punts 5 i 6 són propostes d’elevació al Ple de la
Diputació de modificacions pressupostàries i cedeix la paraula a la gerent, qui explica
que el punt 5 és una proposta relativa a crèdit extraordinari mentre que el punt 6 es
refereix a suplement de crèdit, i que el total de les dues operacions és d’1.069.323,97
€. Seguidament, la gerent explica als assistents el contingut detallat de les
modificacions pressupostàries, l’origen de les quals és, majoritàriament, degut a la
situació de pressupost prorrogat amb la qual Dipsalut ha començat l’exercici; també
han sorgit necessitats pressupostàries per causes d’emergència social per la situació
sanitària: menjadors socials, pobresa farmacèutica i aportació al projecte d’integració
informàtica en l’àmbit social.
En aquest sentit, la presidenta explica que en aquests moments cal mobilitzar els
crèdits extraordinaris però que, prèviament a executar-los, s’ha d’analitzar quina part
correspon a necessitats per a menjadors socials i quina s’haurà de destinar a altres
emergències socials, treballant conjuntament amb la “Taula Covid”.
D’altra banda, la gerent explica que una altra necessitat pressupostària sorgeix de la
proposta de conveni que la Gerència de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) fa a la
Presidència de la Diputació i a la Presidència de Dipsalut per al desenvolupament de
El SIN (Social Insurance Number) o NAS (Numéro d’Assurance Sociale) és l’equivalent
canadenc al CIF.
1
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la medicina genòmica, l’aprovació del qual es proposarà al Consell Rector: l’IdibGi
disposa d’un laboratori de diagnòstic genètic i l’IAS proposa convertir-lo en laboratori
de referència en l’àmbit de la medicina biomèdica a Girona, amb la participació de
Dipsalut.
Per la seva banda, la tresorera explica que 47.000 € de suplement de crèdit s’han de
destinar a despeses financeres, atès que des de l’1 de gener d’enguany Dipsalut ha de
fer front a la liquidació mensual d’una comissió bancària per custòdia i manteniment de
fons aplicable a les administracions públiques, de la qual n’havia estat exempt fins a la
data: es tracta d’una comissió del 0,50% anual a partir de 900.000 € (es tracta d’una
franquícia, per tant la comissió s’aplica a la quantitats que superi els 900.000 €,
liquidable mensualment. Totes les entitats bancàries apliquen aquesta comissió, però
cal analitzar si, arran de les condicions específiques d’algunes d’elles (CaixaBank, per
exemple, aplica la franquícia indicada, i Banc Sabadell també planteja condicions
beneficioses), és convenient que el grup institucional finalment faci un canvi d’entitat
bancària.
La vocal senyora Laia Pèlach anuncia la intenció del seu grup d’absentir-se en els dos
punts, atès que, d’una banda, en el moment de la votació dels pressupostos ja van
manifestar que els consideraven insuficients per a fer front a les necessitats socials
sorgides arran de la pandèmia i, a més, van presentar en el seu moment una moció
relativa a abordar la situació de les persones sense llar i les despeses que en aquest
assumpte han hagut d’assumir els municipis; i d’altra banda, hi ha diversos dels
projectes que es volen finançar amb els quals no estan d’acord, com la subvenció
directa a l’empresa pública SUMAR o bé el suport a l’IAS, atès que considera que no
és competència de la Diputació, en tractar-se d’un tema sanitari; finalment, considera
que caldria obrir una línia de subvencions per a projectes en matèria de violència de
gènere i així poder decidir quins són realment subvencionables, quins tenen interès
territorial i quins aporten valor afegit, enlloc de donar ajudes directes.
La presidenta puntualitza que en el seu moment no es va donar suport a la moció
esmentada no pel seu contingut, sinó perquè es tracta d’un projecte en el qual ja s’està
treballant, però que en tot cas es tracta d’un tema relatiu al Ple de la Diputació, no
específicament al Consell Rector de Dipsalut.
Respecte de les ajudes directes en matèria de violència masclista, la presidenta
explica que no es tracta de concedir a dit una ajuda directa, sinó que s’ha fet un treball
previ coordinat amb l’Institut Català de la Dona i que s’ha demanat fer-lo extensiu als
municipis, assumint les despeses que això comporta; en aquest sentit, cedeix la
paraula a la vicepresidenta segona qui explica que es tracta d’un projecte que encara
s’està portant a terme i que no es considerarà finalitzat fins a 2023, que s’està
treballant amb una mirada de grans ciutats i per aquest motiu Dipsalut vol participar-hi
per poder-lo portar també a tota la resta de municipis. Finalment, la senyora Brunsó
s’ofereix a donar-ne més informació a la senyora Pèlach si així ho desitja.
La vocal senyora Pèlach agraeix les explicacions i demana poder disposar de més
informació respecte del projecte esmentat, i comparteix la voluntat de poder-lo fer
extensiu a tota mena de municipis i no només a grans ciutats.
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Finalment, la presidenta recull el sentit del vot dels diferents membres: la senyora
Pèlach, com ha anunciat, s’absté, mentre que la senyora Saladich i la resta
d’assistents voten favorablement.
Finalitzen les intervencions.
La Presidenta per delegació de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació
de Girona (Dipsalut), mitjançant Decret de data 31 de març de 2021 ha ordenat la
incoació de l’expedient de crèdit extraordinari número DI 3CE 1/2021, atès 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):
-

-

Cal fer front als al concepte salarial de triennis del programa d’acció social. No
es va preveure en el Pressupost 2021 l’aplicació adequada dins la classificació
per programes 2310 de les retribucions bàsiques per triennis als funcionaris de
la Secció d’Acció Social a Govern (classificació orgànica 1). Aquests triennis
van quedar sumats als que conten al programa 3110. Per aquest motiu es fa
necessari crear una nova aplicació adequada i dotar-la crèdit suficient per
retribuir el concepte de “triennis” a aquest personal funcionari.
Es vol atorgar una subvenció directa a l’entitat SUMAR, pertanyent als Serveis
Públics d’Acció Social de Catalunya, per al manteniment del gestor
d’expedients dels serveis GESS.

-

Degut a la situació de la Covid-19, cal fer front un conjunt d’ajudes per a
despeses bàsiques, d’alimentació sobretot, per tal de pal·liar tots les
mancances que tenen els diferents menjadors socials de la província, que es
troben desbordats en el moment d’ atendre les situacions d’emergència i de
sensellarisme creixent.

-

Es vol atorgar una subvenció directa a l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) per
a la construcció d’un nou laboratori Core Molecular a la planta soterrània de
l’actual edifici Sociosanitari del Parc Hospitalari Martí i Julià per tal de poder
avançar en el diagnòstic genètic en l’àrea d’oncologia i cardiovascular i amb
finalitat d’assistència al pacient però també de recerca i docència.

D’acord amb l’article 36.1 del Reial decret 500/1990, el crèdit extraordinari es pot
finançar amb romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos efectivament
recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del pressupost corrent i
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdit d’altres aplicacions del pressupost vigent no
compromeses i les dotacions de les quals s’estimin reduïbles.
Atès l’informe tècnic i la sol·licitud de data 31 de març de 2021 que consta a
l’expedient, i on es detalla la justificació de cadascuna de les despeses incloses en el
present expedient de crèdit extraordinari, i a proposta de la Presidència, ateses les
competències que li atribueix l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut, el Consell Rector
aprova, amb l’abstenció de la vocal senyora Laia Pèlach i el vot favorable de la resta
d’assistents, l’adopció del següent
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ACORD:
Primer. Proposar al Ple de la Diputació de Girona l’aprovació inicial de l’expedient de
de crèdit extraordinari DI 3CE 1/2021 del pressupost de despeses de Dipsalut de
l’exercici 2021, finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals i
amb baixa de crèdit d’altres aplicacions pressupostàries de despesa, el detall del qual
és el següent:
Org.

Prog.

Aplicacions de despesa objecte de crèdit extraordinari
Econ.
Descripció

1

2310

12006

1

2310

44900

1

2310

46200

1

2310

46700

1

3110

75300

Retribucions bàsiques funcionaris triennis Acció
Social Govern
Altres subvencions a ens públics i societats
mercantils de l’entitat local.
Ajuts emergència Covid-19 menjadors socials per a
ajuntaments.
Ajuts emergència Covid-19 menjadors socials per a
consorcis.
Subvenció a societats mercantils, entitats públiques
empresarials i altres organismes dependents de les
comunitats autònomes.
TOTAL

Org.
2

Import
2.323,97 €
60.000,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €
250.000,00 €
512.323,97 €

FINANÇAMENT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA
Econ.
DESCRIPCIÓ
IMPORT
Romanent líquid de tresoreria per a despeses
87000
510.000,00 €
generals
TOTAL

510.000,00 €

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT D’APLICACIONS
APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
IMPORT
Org Prog Eco.
1
3110 12006 Retribucions bàsiques funcionaries triennis Govern
2.323,97 €
TOTAL

2.323,97 €

Segon. Exposar al públic l’expedient de modificació del pressupost aprovat inicialment
en l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis electrònic i en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona, tal com preveu l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, i als efectes que es puguin presentar les reclamacions previstes a l’article
170 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Tercer. En cas de no presentar-se reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial de
l’expedient de modificació de crèdit, l’acord es considerarà definitivament aprovat,
d’acord amb l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. En cas
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contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del
període d’exposició pública, per resoldre-les.
Quart. Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 169.4 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març.
Cinquè. La modificació de crèdit entrarà en vigor una vegada publicat l’edicte del
pressupost modificat, resumit per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona, segons l’article 169.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Contra
l’aprovació definitiva del pressupost modificat es podrà presentar directament recurs
contenciós administratiu, tal com preveu l’article 171 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març.
6. Expedient 2021/375/F010400 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de
Girona de l’aprovació inicial de l’expedient de suplement de crèdit DI 3SC 1/2021
No hi ha intervencions prèvies.
La Presidenta per delegació de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació
de Girona (Dipsalut), mitjançant Decret de data 31 de març de 2021 ha ordenat la
incoació de l’expedient de suplement de crèdit número DI 3SC 1/2021, atès 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):
-

Es vol suplementar el crèdit per a l’adquisició de nous desfibril·ladors, tan fixes
com mòbils, per atendre la demanda dels ens locals en poder evitar víctimes de
parada cardiorespiratòria. Aquest projecte està emmarcat en l’avaluació dels
primers 10 anys del programa “Girona Territori Cardioprotegit” i en les diferents
demandes del territori i de la pròpia evolució del servei, que requereix d’una
ampliació dels equips existents (desfibril·ladors) per tal de seguir prestant el
programa amb eficiència i eficàcia.

-

Es vol suplementar el crèdit per a foment a organitzacions no lucratives que
duen a terme actuacions per pal·liar les desigualtats entre les persones que es
desenvolupen en societat com poden ser la de l’escola bressol El Carrilet on hi
ha instal·lada una aula per infants amb discapacitats, el projecte de ciutats
lliures de violència sexual, el Banc Farmacèutic que permet respondre a la
necessitat de medicaments i productes sanitaris a favor de persones en
situació de vulnerabilitat, entre d’altres projectes de necessitats socials.

-

Es vol suplementar el crèdit destinat a la subvenció directe als col·legis
professionals per tal que aquests professionals realitzin activitats de formació
incorporant la perspectiva de Dipsalut en la seva concepció de la promoció de
la salut i de l’acció social.
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També es fa necessari suplementar el crèdit per fer front a les despeses
financeres que actualment estan cobrant les entitats bancàries.

D’acord amb l’article 36.1 del Reial decret 500/1990, el suplement de crèdit es pot
finançar amb romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos efectivament
recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del pressupost corrent i
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdit d’altres aplicacions del pressupost vigent no
compromeses i les dotacions de les quals s’estimin reduïbles.
Atès l’informe tècnic i la sol·licitud de data 31 de març de 2021 que consta a
l’expedient, i on es detalla la justificació de cadascuna de les despeses incloses en el
present expedient de suplement de crèdit, i a proposta de la Presidència, ateses les
competències que li atribueix l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut, el Consell Rector
aprova, amb l’abstenció de la vocal senyora Laia Pèlach i el vot favorable de la resta
d’assistents, l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Proposar al Ple de la Diputació de Girona l’aprovació inicial de l’expedient de
suplement de crèdit DI 3SC 1/2021 del pressupost de despeses de Dipsalut de
l’exercici 2021, finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, el
detall del qual és el següent:
Org.
4
4
1
2

Prog.
3110
3110
2310
3110

Aplicacions de despesa objecte de crèdit extraordinari
Econ.
Descripció
48912 Ajuts a col·legis professionals
62300 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge
48908 Altres ajuts a ONL
35900 Altres despeses financeres
TOTAL

Org.
2

Import
60.000,00 €
350.000,00 €
100.000,00 €
47.000,00 €
557.000,00 €

FINANÇAMENT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA
Econ.
DESCRIPCIÓ
IMPORT
Romanent líquid de tresoreria per a despeses
87000
557.000,00 €
generals
TOTAL

557.000,00 €

Segon. Exposar al públic l’expedient de modificació del pressupost aprovat inicialment
en l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis electrònic i en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona, tal com preveu l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, i als efectes que es puguin presentar les reclamacions previstes a l’article
170 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Tercer. En cas de no presentar-se reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial de
l’expedient de modificació de crèdit, l’acord es considerarà definitivament aprovat,
d’acord amb l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. En cas
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contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del
període d’exposició pública, per resoldre-les.
Quart. La modificació de crèdit entrarà en vigor una vegada publicat l’edicte del
pressupost modificat, resumit per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona, segons l’article 169.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Contra
l’aprovació definitiva del pressupost modificat es podrà presentar directament recurs
contenciós administratiu, tal com preveu l’article 171 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març.
Cinquè. Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 169.4 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març.
7. Expedient 2021/1051/D030400 – Proposta d’aprovació del conveni tipus de
col·laboració interinstitucional amb consell comarcals, consorcis de benestar i
acció social i ajuntaments per a la licitació i desenvolupament del servei de
teleassistència domiciliària
La presidenta explica que aquest conveni és una de les eines que ha de permetre,
d’acord amb el que ja s’ha explicat en altres sessions, avançar en la línia de treball
actual en l’àmbit de la teleassistència, amb l’objectiu de simplificar-ne el funcionament
alhora que s’universalitza el servei.
La gerent dóna els detalls sobre la feina prèvia a la licitació del servei, encarregada a
Dipsalut, amb la signatura dels convenis amb els diferents actors, els serveis socials
de la província, que participaran del contracte i posteriorment del servei, i que regula
les condicions d’execució del contracte, i en especial de finançament, que permetrà
que l’aportació del món local sigui només del 25% del cost del servei.
La vocal senyora Laia Pèlach planteja dues qüestions: d’una banda, confirmar si el
criteri de pagament del servei és exclusivament en funció de la pensió rebuda, i no de
la renda; d’altra banda, tenint en compte que hi ha municipis, com per exemple Girona,
que no s’inclouen en aquest conveni, perquè tenen servei propi, si es preveu que
també apliquin les noves condicions previstes o bé que s’adhereixin ara al servei ofert
per Dipsalut.
La gerent respon que, efectivament, el criteri de pagament està lligat a la pensió, no a
la renda, i admet que poden sorgir petites disfuncions. Pel que fa als municipis que
disposen de servei propi, Dipsalut complementa amb una aportació la diferència de
despesa a què ha de fer front l’Ajuntament. Si bé en el passat aquests municipis no
s’han adherit a la licitació agrupada de Dipsalut, de cara a la licitació està previst
tornar-ho a plantejar per si finalment sí els interessés adherir-s’hi, tot i que en el cas de
l’Ajuntament de Girona el contracte que tenen està encara vigent.
Finalment, la presidenta recull el sentit del vot dels diferents membres: la senyora
Pèlach, la senyora Saladich i la resta d’assistents voten favorablement.
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Finalitzen les intervencions.
El Servei de Teleassistència Domiciliària s’adreça a persones en situació de risc,
fragilitat o aïllament per factors com l’edat, socials, territorials, sanitaris o funcionals,
per possibilitar la seva permanència en l’entorn de vida habitual.
Aquest servei és una prestació bàsica de caràcter tecnològic garantida en la Cartera
de Serveis Socials del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de
Catalunya i, per tant, exigible com a dret subjectiu amb l’acreditació de la situació de
necessitat que correspongui, d’acord amb el Decret 27/2003, de 21 de gener, d’atenció
social primària.
L’objecte del servei és promoure una millor qualitat de vida de les persones usuàries i
la seva família mitjançant el foment de la seva autonomia, tant per mitjans tecnològics
com per altres tipus d’intervenció. És fonamentalment, una eina de suport per a les
persones que decideixen envellir en els seus domicilis i, per tant, facilitadora de la
permanència en els seus municipis.
En data 23 de maig de 2017, el Consell Rector de Dipsalut va aprovar el conveni tipus
de col·laboració interinstitucional entre Dipsalut i els ajuntaments/consells
comarcals/consorcis per al desenvolupament del Servei Local de Teleassistència
Domiciliària a les comarques gironines, vinculat al contracte. Properament s’iniciarà un
nou procediment de licitació per a la contractació del Servei de Teleassistència
Domiciliària, atès que el contracte actual finalitza el dia 1 de gener de 2022.
En aquest sentit i en virtut de la potestat d’autoorganització dels ens del sector públic,
es vol dur a terme una col·laboració horitzontal, a través del perfeccionament d’un
conveni de col·laboració entre Dipsalut i diversos ens locals de la província
(ajuntaments, consells comarcals i consorcis) amb la voluntat de la consecució d’un
doble objectiu:
-

Encarregar a Dipsalut que assumeixi la gestió del procediment de licitació
conjunta del contracte en les seves fases de preparació, adjudicació,
formalització i extinció/resolució en nom de la resta de poders adjudicadors que
en formen part.

-

Fixar el marc d’actuació en quant a la gestió de la teleassistència domiciliària.

Per aquest motiu i, amb caràcter previ a l’aprovació de l’expedient de contractació, es
fa necessari aprovar el model tipus de conveni. Posteriorment els ens locals
participants procediran a la seva aprovació i el signaran, de manera bilateral cadascun
d’ells, amb Dipsalut.
Les parts que intervenen, amb relació al servei són:
-

Dipsalut, com a administrador del procediment de contractació en nom dels ens
locals participants, actuant en la seva vessant d’assistència i cooperació i
coordinant el control de l’execució del contracte per part de l’empresa
adjudicatària.
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Els ens locals participants que encarreguen el desenvolupament i gestió de la
licitació a Dipsalut i són titulars de la competència i responsables del seu
correcte desenvolupament dins del seu àmbit territorial.
Aquests ens locals són els següents:
-

Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Consell Comarcal del Baix Empordà
Consell Comarcal de la Cerdanya
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa - Olot
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
Consell Comarcal de la Selva
Consorci de Benestar Social del Ripollès
Consell Comarcal del Pla de l’Estany
Ajuntament de Blanes
Ajuntament de Figueres
Ajuntament de Lloret de Mar
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Ajuntament de Palafrugell

Vist l’informe-proposta de la cap de Unitat d’Acció Social i de Gerència de data 8
d’abril de 2021 i la memòria justificativa del conveni de data 8 d’abril de 2021.
-

L’article 36.1 de la Llei 7/1985, de bases de règim local (en endavant LBRL)
disposa que són competències de les diputacions:
a) La coordinació dels serveis municipals entre sí per a la garantia d’una prestació
integral i adequada.
b) L’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis,
especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió.
c) La coordinació de la prestació unificada de serveis dels municipis en el seu
respectiu àmbit territorial.
Així mateix, l’article 36.2.d) LBRL estableix que les diputacions donen suport als
ajuntament per la tramitació de procediments administratius i realització d’activitats
materials i de gestió, assumint-les quan aquests els hi encomanin.

- L’article 38.2 de la Directiva 2014/24/UE, de contractes, estableix que dos o més
poders puguin acordar la realització conjunta de determinades contractacions
específiques i que un sol poder adjudicador administri el procediment, per compte
pròpia i per compte dels altres poders adjudicadors implicats.
- L’article 31 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en
endavant LCSP) regula la potestat d’autoorganització de les entitats que pertanyen al
sector públic i, en aquest sentit, aquestes podran cooperar entre si, mitjançant
sistemes de cooperació horitzontal, prèvia celebració dels corresponents convenis, en
les condicions i amb els límits establerts a l’apartat 1 de l’article 6 d’aquesta norma. A
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aquests efectes, les entitats del sector públic podran acordar la realització conjunta de
contractacions específiques.
Així mateix, l’apartat 3 d’aquest article 31 disposa que, quan un procediment de
contractació es desenvolupi en la seva totalitat de forma conjunta en nom i per compte
de vàries entitats, aquestes tindran la responsabilitat conjunta del compliment de les
seves obligacions. Això també és aplicable en aquells casos en que una sola entitat
administri el procediment, per compte pròpia i per compte de les demés entitats
interessades.
La realització conjunta de contractacions específiques permet generar economies
d’escala per aconseguir una millor relació qualitat-preu en la prestació contractada i
per unificar i donar equitat a la prestació del servei als municipis.
A la vegada aquest conveni permetrà millorar l’eficiència en la gestió pública del
servei i facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics.
Que pel que fa a l’execució del contracte s’aplicarà el règim previst en aquest conveni i
als plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars de la
licitació.
- Vist el que disposen els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic i els articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic i del procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Pels motius esmentats, amb caràcter previ a l’aprovació de l’expedient de contractació,
es fa necessària la signatura del present conveni on es recullen, entre d’altres, drets i
obligacions jurídiques i econòmiques necessàries per a la gestió i contractació del
Servei de Teleassistència Domiciliària.
Atès que, segons l’article10 dels Estatuts de Dipsalut, li correspon la competència per
a l’aprovació de convenis de col·laboració amb altres administracions, i a proposta de
la Presdiència, el Consell Rector aprova per unanimitat l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Aprovar inicialment el “Conveni de tipus de de col·laboració interinstitucional
entre l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) i el
consell comarcal/ consorci de benestar/acció social, ajuntament de... per a la licitació i
desenvolupament del Servei de Teleassistència Domiciliària” que s’adjunta com
Annex.
Segon. Facultar a la presidenta de Dipsalut per la signatura d’aquest conveni, per a
l’aprovació i signatura de la seva modificació, pròrroga i aprovació d’addendes que
siguin necessàries i altres actes pel seu desenvolupament, dels quals se’n donarà
compte posteriorment en el primer Consell Rector que es celebri.
Tercer. Publicar el conveni en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la web del
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya que
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és accessible des del Portal de Transparència, en compliment del que disposa l’article
110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i del procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Quart. De conformitat amb el que preveu l'article 53 de Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
règim jurídic del Sector Públic, dins el termini dels tres mesos següents a la
subscripció de qualsevol conveni els compromisos econòmics del qual superin els
600.000 euros, s'haurà de remetre al Tribunal de Comptes o òrgan extern de
fiscalització de la Comuniqueu Autònoma, còpia del document de formalització del
conveni, acompanyada de la corresponent memòria justificativa.
S'entén per compromisos econòmics assumits, l'import total de les aportacions
financeres que es comprometin a realitzar el conjunt dels subjectes que subscriuen el
conveni, independentment de l'aportació que correspongui a l'entitat local remitent de
la documentació.
Cinquè. Notificar aquest acord a totes les parts que subscriuran aquest conveni tipus.

ANNEX (7.1)
Conveni tipus de de col·laboració interinstitucional entre l’Organisme Autònom de Salut
Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) i el consell comarcal/ consorci de
benestar/acció social, ajuntament de... per a la licitació i desenvolupament del servei de
teleassistència domiciliària
ENTITATS QUE INTERVENEN:
D’una part, l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), amb
NIF Q1700565C, representada per la seva presidenta, la senyora Maria Puig i Ferrer, amb
DNI núm. 40537626B, amb domicili, a efectes d’aquest contracte, a la seu de Dipsalut, carrer
Pic de Peguera núm. 15, Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, Edifici Jaume
Casademont, la Creueta, de Girona (17003), assistida pel senyor Jordi Batllori i Nouvilas,
secretari de la Corporació.
El Consell Comarcal/ Consorci de Benestar/Acció Social, Ajuntament de ........... representat per
la/el president/a .... i assistit per la/el senyor/a .... secretari/a de la Corporació.
Dipsalut, com a organisme autònom de la Diputació de Girona, actua amb base a les
competències que li atorguen els articles 31, 36.1.a, 36.1.b, 36.1.d i 36.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, de Bases de règim local, l’article 17, 32.a i 65 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de
serveis socials i l’article 31 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic
(en endavant LCSP).
Per la seva banda el Consell Comarcal/ Consorci de Benestar/Acció Social, Ajuntament de
.............. , actua amb base a la competència que li atorguen els articles 31.2, 32.a i 34.3 de la
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, quan estableixen que els Consell Comarcals
supleixen els municipis de menys de 20.000 habitants en la titularitat de les competències
pròpies dels serveis socials bàsics, entre les que es troba la de la teleassistència domiciliària,
recollida a l’article 17.i de la mateixa Llei.
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En virtut de l’esmentat,
MANIFESTEN:
I. Que les institucions que representen comparteixen la voluntat de cooperació, a través dels
seus corresponents Serveis d’atenció social per a la prestació dels Serveis Socials, propiciant
l’atenció adequada a les persones en situació de risc o fragilitat per factors d’edat, socials,
territorials, sanitaris o funcionals.
II. Que el Ple de la Diputació de Girona, en sessió de 24 de novembre de 2015 va acordar
“Aprovar inicialment la transferència de la Unitat d’Acció Social, adscrita a l’Àrea de Cultura,
Noves Tecnologies, Esports i Benestar de la Diputació de Girona a l’Organisme Autònom de
Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut). Així, en data 1 de gener de 2016, aquesta
unitat queda adscrita a Dipsalut.
III. Que en data 25 de gener de 2016, el President de Dipsalut va aprovar per decret
l’adscripció del contracte per a la prestació del Servei Local de Teleassistència als 220
municipis de les comarques gironines a l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat
de Vida de Dipsalut.
Posteriorment la Secció d’Acció Social s’ubica a l’Àrea de Govern i, per tant, en l’actualitat la
prestació queda emmarcada en l’esmentada àrea.
IV. Que amb data 23 de maig de 2017, el Consell Rector de Dipsalut va aprovar el conveni
tipus de col·laboració interinstitucional entre Dipsalut i els ajuntaments/consells
comarcals/consorcis per al desenvolupament del Servei Local de Teleassistència Domiciliària a
les comarques gironines, vinculat al contracte.
V. Que properament s’iniciarà un nou procediment de licitació per a la contractació del servei
de teleassistència domiciliària, atès que el contracte actual finalitza el dia 1 de gener de 2022.
VI. Que és voluntat de les parts un doble objectiu:
-

Encarregar a Dipsalut que assumeixi la gestió del procediment de licitació conjunta del
contracte en les seves fases de preparació, adjudicació, formalització i
extinció/resolució en nom de la resta de poders adjudicadors que en formen part.

-

Fixar el marc d’actuació en quant a la gestió de la teleassistència domiciliària.

Que aquest encàrrec es fonamenta en:
- L’article 36.2 de la Llei 7/1985, de bases de règim local, que preveu el suport als
ajuntaments per a la tramitació de procediments administratius i realització d’activitats
materials i de gestió, assumint-les quan aquells les encomanin.
- L’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i l’article 11 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic que estableixen que la realització de les activitats de
caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius o de les
entitats de dret públic, pot ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa o de
diferent administració, per raons d’eficàcia o quan no es disposin dels mitjans tècnics
idonis per al seu desenvolupament.
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- L’article 38.2 de la directiva 2014/24/UE, de contractes, que preveu que dos o més
poders puguin acordar la realització conjunta de determinades contractacions específiques
i que un sol poder adjudicador administri el procediment, per compte pròpia i per compte
dels altres poders adjudicadors implicats.
- L’article 31 de la LCSP en quan a la potestat d’autoorganització en el sentit de que les
entitats que pertanyen al sector públic podran en tot cas, acordar la realització conjunta de
contractacions específiques.
- Per tal d’aconseguir generar economies d’escala que permetin una millor relació
qualitat-preu en la prestació contractada i per unificar i donar equitat a la prestació del
servei als municipis menors de 100.000 habitants de la demarcació de Girona.
Que pel que fa a l’execució del contracte s’aplicarà el règim previst en aquest conveni i als
plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars de la licitació.
Que pels motius esmentats, amb caràcter previ a l’aprovació de l’expedient de contractació es
fa necessària la signatura del present conveni on es recullen, entre d’altres, drets i obligacions
jurídiques i econòmiques necessàries per a la gestió i contractació del servei de teleassistència
domiciliària.
En virtut de tot això, formalitzen el present conveni amb subjecció als següents:
PACTES:
1. Objecte:
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració institucional entre els
ajuntaments/consells/consorcis i Dipsalut per a la licitació i coordinació de la prestació del
servei de teleassistència domiciliària a les comarques gironines i a l’àmbit territorial de
cadascuna de les parts.
-

Pel que fa a la gestió de la licitació:

El Consell Comarcal/ Consorci de Benestar/Acció Social, l’Ajuntament de ..............., i la resta
d’ens locals que consten a la clàusula 3 d’aquest conveni, de conformitat amb l’article 31 de la
LCSP, encarreguen a Dipsalut com a poder adjudicador, la funció d’òrgan de contractació, en el
procediment de licitació conjunta que inclourà els tràmits relatius a la preparació, adjudicació,
formalització i extinció/resolució del contracte.
Per aquest motiu s’acorda en el present conveni que Dipsalut realitzi tots els tràmits
administratius relatius al procediment de contractació, des de la seva aprovació i formalització,
fins a la seva liquidació.
Tot això, sense perjudici d’allò establert a l’article 31.3 de la LCSP en quant a la responsabilitat
conjunta del compliment de les obligacions del contracte.
-

Pel que fa al servei de teleassistència:

El servei s’adreça a persones en situació de risc, fragilitat o aïllament per factors d’edat,
socials, territorials, sanitaris o funcionals, per possibilitar la seva permanència en l’entorn de
vida habitual i vetllar per la seva qualitat de vida.

27

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Secretaria

Acta: Acta Celebració sessió 2021/04 Consell
Rector 13 abr ordinària

SIGNATURES

ALTRES DADES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 356983 20SB5-P51RR-QGBXZ 48FEF4EAEE320CB4A2A690C12A9317484303886E) 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

Codi per a validació: 20SB5-P51RR-QGBXZ
Data d'emissió: 24 de mayo de 2021 a les 9:17:57
Pàgina 28 de 51

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Presidenta de DIPSALUT.Signat 20/05/2021 15:04
2.- Secretari de DIPSALUT.Signat 20/05/2021 15:10

APROVAT
20/05/2021 15:10

El servei de teleassistència és una prestació bàsica de caràcter tecnològic garantida en la
Cartera de Serveis Socials del Departament de Treball Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya, per tant, exigible com a dret subjectiu amb l’acreditació de la situació
de necessitat que correspongui, d’acord amb el Decret 27/2003, de 21 de gener, d’atenció
social primària.
La teleassistència constitueix una modalitat d’atenció ininterrompuda a les persones la qual,
amb la tecnologia adequada, permet detectar situacions d’emergència a les persones i donar
una resposta ràpida a aquestes situacions, garantint la comunicació permanent amb una
persona de referència i que es faci el seguiment fins a la seva resolució.
És un servei que funciona 24 hores - 365 dies de l’any mitjançant un terminal que permet la
comunicació bidireccional amb l’exterior i que està connectat a un Centre d’Atenció Telefònica
– CAT- i que s’acompanya d’un Servei d’Intervenció Domiciliaria – SID – per aquells casos en
que cal desplaçar-se al domicili de la persona i/o fer el seguiment dels usuaris.
De conformitat amb l’article 48.3 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim jurídic del sector
públic el conveni es subscriu, entre d’altres raons, per millorar l’eficiència en la gestió pública
del servei i facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics.
2. Objectiu i finalitat del servei:
L’objectiu del servei és promoure una millor qualitat de vida de les persones usuàries i la seva
família mitjançant el foment de la seva autonomia tant per mitjans tecnològics com per altres
tipus d’intervenció. És fonamentalment, una eina de suport per a les persones que decideixen
envellir en els seus domicilis i, per tant, facilitadora de la permanència en els seus municipis.
Les funcions principals de la teleassistència són:
•

Proporcionar un contacte permanent i bidireccional entre els usuaris i una persona
externa al domicili vinculada a un centre d’atenció telefònica.

•

Respondre de forma immediata en cas d’emergència i seguiment de la situació.

•

Donar seguretat i suport a la persona usuària i a la seva família, detectant possibles
riscos potencials i coneixent la seva evolució especialment a nivell sociosanitari.

•

Donar suport, assessorament i acompanyament en moments de crisis, necessitats
especials o en d’altres circumstàncies que així ho requereixin.

•

Evitar o retardar la institucionalització, fomentant l’autonomia de les persones tot
vetllant pel seu benestar i qualitat de vida.

•

Facilitar la coordinació dels serveis públics que intervenen en l’atenció d’emergències o
dels serveis socials per al seguiment de la situació de les persones usuàries i la
detecció de situacions de risc.

3.

Actors implicats en el correcte desenvolupament del servei:

El servei de teleassistència domiciliària és conseqüència de la col·laboració interinstitucional
entre Dipsalut i els ens locals participants:
•

Dipsalut, com a administrador del procediment de contractació en nom dels ens locals
participants, actua en la seva vessant d’assistència i cooperació i coordina la supervisió
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de l’execució del contracte per part de l’empresa adjudicatària. La Secció d’Acció Social
treballa per a la implementació quantitativa i qualitativa del servei i l’aplicació de
protocols específics coordinats entre les diverses administracions.
•

Els ens locals participants encarreguen el desenvolupament i gestió de la licitació a
Dipsalut, i són titulars de la competència i responsables del seu correcte
desenvolupament dins del seu àmbit territorial:
Aquests ens són els següents:
-

Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Consell Comarcal del Baix Empordà
Consell Comarcal de la Cerdanya
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa - Olot
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
Consell Comarcal de la Selva
Consorci de Benestar Social del Ripollès
Consell Comarcal del Pla de l’Estany
Ajuntament de Blanes
Ajuntament de Figueres
Ajuntament de Lloret de Mar
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Ajuntament de Palafrugell

L’empresa contractada, s’encarrega de la prestació del servei a les persones usuàries, prèvia
convocatòria i formalització del corresponent expedient de contractació administrativa.
4.

Beneficiaris/es del Servei Local de Teleassistència

Tipologies d’usuaris/es beneficiaris/es del servei local de teleassistència:
Tipus A: Persona usuària titular del servei
Tipus B : Persona que conviu amb una persona usuària tipus A
Tipus C : Persona que conviu amb una persona usuària tipus A i no pot fer ús de forma
autònoma del servei.
Es defineixen dos tipus de beneficiaris/es del servei C0, amb servei gratuït, i C100, que
assumeix el cost unitari mensual del servei, que es concreten segons la renda disponible.
Aquestes tipologies queden descrites a la clàusula 6.2.3 Equitat segons renda disponible.
5. Condicions d’accés al servei local de teleassistència
Els serveis socials dels ens locals signataris del present conveni són els responsables de la
identificació, la valoració d’idoneïtat, la prescripció, l’assignació de serveis a la ciutadania així
com la corresponent facturació i el seguiment dels casos.
6. Desenvolupament del servei
Malgrat l’autonomia de cada ens local, en el marc del Servei de Teleassistència Domiciliaria cal
aplicar el principi d’equitat entès com la orientació aplicada a una política pública perquè les
persones i/o els territoris puguin desenvolupar el seu màxim potencial i puguin gaudir dels
mateixos drets independentment de les circumstàncies del context. Així l’equitat implica que els
recursos s’han d’assignar segons la necessitat.
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Des d’aquest punt de vista considerarem dues dimensions: l’equitat territorial i l’equitat
personal.
Dipsalut vetllarà per tal que el servei es desenvolupi en les mateixes condicions arreu de les
comarques gironines, considerant les necessitats dels diversos territoris de la demarcació així
com establint uns llindars socioeconòmics per a l’accés al servei que siguin iguals per a la
ciutadania independentment de la localitat en la que resideixin.
6.1Equitat territorial – taxa de cobertura territorial
La taxa de cobertura a 1 de març de 2021 de la població més gran de 65 anys és:
COMARCA /
AJUNTAMENT
ALT EMPORDÀ

ACTIUS
TOTAL
%
GRAU
TOTALS
TOTAL
POBLACIÓ
POBLACIÓ
COBERTURA
A FINAL
POBLACIÓ
DE > 65
>65 ANYS
%
DE MES
ANYS
1.186
19,58
95.357
18.673
6,35
1.060

19,20

90.464

17.365

CERDANYA

202

17,31

18.525

3.206

6,30

GARROTXA

550

21,64

22.694

4.912

11,20

GIRONÈS

803

15,32

61.597

9.436

8,51

PLA DE L'ESTANY

477

17,32

32.637

5.654

8,44

BAIX EMPORDÀ

6,10

511

25,34

25.253

6.399

7,99

1.101

17,86

94.166

16.817

6,55

BLANES

607

18,58

39.914

7.416

8,19

FIGUERES

717

15,18

47.235

7.168

10,00

LLORET DE MAR

118

14,13

39.089

5.524

2,14

PALAFRUGELL

429

17,84

23.244

4.147

10,34

OLOT

840

19,06

35.926

6.847

12,27

SALT
ST FELIU DE
GUIXOLS

374

12,08

32.138

3.883

9,63

297

19,94

22.097

4.407

6,74

9.272

17,91

680.336

121.854

7,61

RIPOLLÈS
SELVA

TOTAL DIPSALUT

La taxa de cobertura és la proporció del nombre de terminals actius sobre la població major de
65 anys expressada en percentatge.
Durant els 2 mesos següents a la formalització del contracte, atès que ja es coneixerà l’import
unitari per terminal, s’aprovarà una addenda del conveni amb la previsió de distribució territorial
per als anys 2022 i 2023 establint la disponibilitat de dispositius i la taxa de cobertura de les
persones majors de 65 anys, d'acord amb la consignació pressupostària prevista.
Així mateix, en cas de pròrroga contractual les taxes de cobertura es readaptaran de nou
mitjançant una nova addenda pel període de pròrroga, amb la nova previsió de cobertura.
En el cas de Dipsalut, la Presidència serà la competent per a l’aprovació de les esmentades
addendes.
6.2

Equitat personal. Condicions socioeconòmiques d’accés al servei
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El servei tendirà a afavorir que totes les persones tinguin les mateixes condicions
d’accessibilitat i que es prioritzi l’accés d’aquelles persones que d’acord amb les circumstàncies
el necessiten més. Així caldrà garantir l’equitat en tres línies:
1.
2.
3.

Edat
Perfil de prioritat
Nivell de renda disponible de la unitat familiar.

Els criteris d’edat i perfil de prioritat seran els que s’usaran per a l’accés al servei. El criteri de
renda s’usarà per definir el copagament.
6.2.1

Equitat segons edat

En iguals condicions sempre tindran prioritat les persones de més edat.
6.2.2

Equitat segons perfil de prioritat

El Servei Local de Teleassistència té un caràcter universal, però en seran destinatàries
prioritàries aquelles persones que, mitjançant l’aplicació dels criteris de priorització, es
determini la urgència de la instal·lació per part de serveis socials, si s’escau, d’acord amb
l’informe de l’empresa contractada.
Els factors a valorar a criteri de Serveis Socials, seran els següents:
•
•
•
•
•

Malalties cròniques i/o situació de dependència
Insuficiència i/o manca de xarxa social o familiar
Aïllament del domicili
Dificultats de mobilitat i/o caigudes freqüents
Altres situacions de risc valorades per Serveis Socials

Complementàriament a aquests criteris es podran valorar els riscos potencials de la llar on
resideix la persona (barreres arquitectòniques, instal·lacions de baixa seguretat), del seu estat
de salut (malalties amb alt risc de desmai o caiguda, cardiopaties, hipertensió, problemes
ossis...), per tal d’indicar els casos en que resulta necessari reforçar el servei de teleassistència
convencional amb suports tecnològics de seguretat i/o amb seguiments especials.
6.2.3

Equitat segons renda disponible

Els usuaris/es, poden restar exempts/es d’haver de realitzar un copagament segons la renda
disponible de la unitat familiar o la disposició de informe de gratuïtat emès per Serveis Socials
del territori corresponent.
En aquest servei s’entendrà com a renda disponible, la suma dels ingressos econòmics de
la/es persona/es beneficiària/es i el seus respectius cònjuges o parelles que convisquin en el
mateix domicili, que provinguin del treball i/o del sistema de pensions.
S’entendrà com a persona beneficiària qualsevol persona atesa pel servei en tipologia d’usuari
A, B o C.
Així mateix, no es tindran en compte altres rendes ni de capital ni de propietats.
Per a l’obtenció de la quantitat de renda a tenir en compte pel copagament es dividirà la suma
de la renda de la persona/es beneficiària/es i els seus cònjuges o parelles, convivents, entre el
seu número.
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Si bé el càlcul establert anteriorment per obtenir la renda de la unitat familiar, afectarà a les
noves altes del servei, en el cas de usuaris/es que haguessin accedit al servei mitjançant un
mètode de càlcul diferent, s’estudiarà l’aplicació retroactiva, sempre que millorin les seves
condicions d’accés, i en funció de la disponibilitat pressupostària.
L’equitat segons renda vindrà donada per l’aplicació a tots els territoris de la següent taula:
Es defineixen dos tipus de copagament del servei, que es descriuen com a usuaris/es tipus C0 i
tipus C100, segons gratuïtat i renda disponible.
Percentatge de
pagament
sobre el preu
final adjudicat

Intervals
Tipus
usuari
C0
C100

Pensió
Pensió
Mensual
Anual
Informe gratuïtat serveis socials o

Valoració

≤ 1,7 IRSC
> 1,7 IRSC

≤ 967,50
> 967,50

≤ 13.545,05
> 13.545,05

%
0
100

D’acord amb IRSC 2020. En cas de modificació de l’IRSC, la nova magnitud s’aplicarà per a les
noves incorporacions a partir de l’acord de revisió.
Amb motiu de la compactació en 2 tipologies de copagament, els usuaris/es corresponents a la
tipologia C5 en l’anterior conveni, passaran automàticament a tipologia C0 a partir de l’1 de
gener de 2022 i, per tant, a disposar d’un servei gratuït.
Quan es formalitzi la contractació del servei els ens locals hauran de informar del canvi de
model de copagament i del nou cost unitari mensual adjudicat, als usuaris/es del servei, per tal
que s’apliquin des de l’1 de gener de 2022.
Un cop rebuda la informació si l’usuari/a no expressa el seu desacord, es considerarà que el
servei queda renovat automàticament amb les noves condicions.
Informe de gratuïtat de Serveis Socials:
L’informe de gratuïtat considerarà el diagnòstic de salut, les característiques de l’habitatge,
l’edat, factors de risc afegit i/o la valoració de la professional de referència. S’aprovarà un
model normalitzat i un sistema d’aplicació i revisió comú.
7. Sistemes de modificació de taxes de cobertura
La configuració del servei de Teleassistència s’orienta a poder augmentar el percentatge de
cobertura i, per tant, ampliar la taxa per sobre del que s’acordi a l’addenda esmentada a
l’apartat 6.1.
Malgrat amb l’addenda prevista es concretarà un percentatge de cobertura adaptat al nou
contracte, cada territori, segons la seva realitat i la seva priorització tècnica i política pot
modificar addicionalment la seva previsió.
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Un territori podrà superar la taxa de cobertura inicial, sempre tenint en compte la disponibilitat
pressupostària pròpia i l’aportació de Dipsalut, en funció d’allò previst al contracte i al present
conveni i sense perjudici de les facultats de modificació dels mateixos.
Així, un territori podrà créixer segons aquesta disponibilitat pressupostària, de diferent manera
segons la tipologia d’usuari/a, atès que aquesta circumstància va estretament lligada a la font
de finançament:
Tipus d’usuari/a
C0
C100

Tipus de creixement
Creixement amb base a disponibilitat pressupostària 75 % Dipsalut 25 %
ens locals
Creixement amb base a disponibilitat pressupostària exclusivament dels
ens locals

A partir del quadre anterior, el creixement dependrà de la demanda i de les següents variables:
-

Sense que impliqui modificació contractual:

Donat que el contracte de teleassistència es troba inclòs a la tipologia prevista a la disposició
addicional 33a de la LCSP, el creixement dependrà del compromís de despesa màxim anual de
Dipsalut i dels ens locals disponible al contracte en cada moment, que, així mateix, vindrà
condicionat per la possible baixa produïda al preu per terminal objecte d’adjudicació.
Aquesta circumstància es concretarà a l’addenda esmentada a l’apartat anterior on es farà
constar:
•

•

El creixement en usuaris C0 que cada territori podrà fer com a màxim en funció de la
disponibilitat pressupostària de Dipsalut. Per determinar aquesta distribució es tindrà en
compte el principi d’equitat per tal de compensar els territoris amb menors taxes de
cobertura.
El creixement en usuaris C100, en tant que dependrà de la disponibilitat
pressupostària, inclosa al contracte, de cada ens local, i que es podrà fer de forma
autònoma per cada territori.

A partir de la modificació del contracte, prevista al plec de clàusules
administratives particulars (art. 204 LCSP):
Per tal d’ampliar l’import compromès al contracte, la modificació pot fer-se de forma que només
afecti al finançament de Dipsalut o a petició d’un o més ens locals, que sol·licitin créixer de
forma autònoma, finançant el cost amb fons propis.
Les modificacions de contracte es canalitzaran a través de Dipsalut i es podran plantejar
anualment abans del 15 de setembre. Dipsalut agruparà les demandes per tal de fer un tràmit
conjunt.
La modificació del contracte respecte a cada territori, implicarà que realitzi els ajustos
pressupostaris necessaris i tramiti el compromís de despesa corresponent, per tal d’assumir-la.
8. Terminals
El dispositiu domiciliari de teleassistència – terminal - és el dispositiu bàsic que s’instal·la al
domicili de la persona i que permet la comunicació bidireccional amb el Centre d’Atenció.
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Malgrat les característiques del terminal seran definides al plec de prescripcions tècniques, la
composició general del mateix serà:
•
Unitat fixa principal (dispositiu de teleassistència) amb un mínim de dos botons: botó
d'alarma i botó de cancel·lació d'alarma. Haurà de tenir leds avisadors de trucada i
d'incidències tècniques. Aquesta unitat es podrà connectar amb la central per qualsevol mitjà
que permeti la connexió (línies fixes, mòbils o altres...). En tots els casos s’haurà de buscar la
solució tècnica que permeti la instal·lació del terminal. Si per aquest motiu hi concorren
despeses necessàries per adaptar el domicili, aquestes aniran a càrrec de l’usuari/a. En cap
cas podran alterar el preu unitari mensual del servei, ni per l’usuari/a ni per l’administració.
•
Unitat de control remot que tindrà la finalitat d'emetre la senyal codificada via ràdio des
de qualsevol punt del domicili.
A banda del terminal, el servei comptarà amb altres modalitats de teleassistència i aparells de
seguretat complementaris, descrits en el plec de prescripcions tècniques.
Així mateix, el plec de prescripcions tècniques podrà definir l’adaptació tecnològica en cas que
durant el període de vigència del contracte es produeixin millores susceptibles de incorporació.
9. Cost del servei
El cost unitari mensual del servei, que es determina segons el nombre de terminals operatius,
es preveu en un màxim de 15,4 euros (iva no inclòs) per unitat i mes, que es cofinançarà de
conformitat amb la següent taula:
Tipus
usuari/a

% de cofinançament sobre el preu
Usuari/a

Dipsalut

Ens Locals

C0

Gratuït

75,00%

25,00%

C100

100%

0

100%

A partir del dia 1 de gener de 2022 s’aplicarà la taula anterior amb caràcter immediat sobre el
preu unitari adjudicat al contracte administratiu que s’hagi formalitzat.
Aquesta taula podrà ser objecte de modificació durant la vida del conveni si es considera
necessari per optimitzar l’execució de la despesa vinculada al contracte, mitjançant una
addenda.
En el cas de Dipsalut, la Presidència serà la competent per a l’aprovació de l’esmentada
addenda.
L’ingrés dels usuaris C100 repercutirà als ens locals participants que hauran d’aprovar les
seves ordenances fiscals i recaptar l’ingrés de dret públic corresponent.
10. Regim de facturació
La facturació del servei es distribuirà entre Dipsalut i els ens locals. Així els percentatges de
pagament de les factures seran els definits al quadre de l’apartat anterior.
• Facturació per Dipsalut:
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L’empresa presentarà a Dipsalut una sola factura amb els usuaris C0 on, a banda de la
informació que es requereix per la facturació, també detallarà el nombre de terminals i el
número de usuaris/es de cada tipus a cada territori.
Posteriorment Dipsalut remetrà les dades als ens locals per tal que puguin lliurar en el termini
de quatre dies hàbils, el formulari de validació que se’ls haurà facilitat prèviament, degudament
complimentat i signat pel/per la responsable territorial que designin.
En cas que hi hagi canvis de les persones responsables o en el personal administratiu que
recepciona aquest tràmit, ja siguin esporàdics (períodes vacacionals) o d’altra tipus, caldrà
comunicar-ho prèviament a Dipsalut, per tal de garantir la major celeritat possible.
• Facturació per la resta d’ens locals:
L’empresa presentarà la factura a cadascun dels ens locals amb els usuaris/es C0 i C100 del
seu territori, segons les instruccions que aquests li facilitin, per tal que facin front al seu
percentatge respecte a cada usuari/a.
En qualsevol cas la factura serà a nom de l’ens local i mai a nom de la persona usuària del
servei.
D’acord amb l’article 198 de la LCSP, els ens locals es comprometen al pagament de la
facturació corresponent en els terminis previstos legalment.
11. Finançament del servei de teleassistència domiciliària
Les parts signants del conveni es comprometen a que el finançament relatiu al servei a incloure
a la futura licitació del contracte sigui d’un total de 4.793.402,10 € IVA inclòs, pel període
contractual que comprendrà les anualitats 2022 i 2023.
La distribució de l’esmentat finançament serà la següent:
Dipsalut:
Finançarà una despesa per un total de 1.845.000 €, IVA inclòs amb la següent distribució:
2022: 900.000 €
2023: 945.000 €
Ens locals signataris del conveni:
Finançaran una despesa total de 2.948.402,10 €, IVA inclòs, segons la taula següent:
Total IVA inclòs
2022

Total IVA inclòs
2023

Total 2
anualitats

Consell Comarcal de l'Alt
Empordà

218.353,90 €

218.353,90 €

436.707,80 €

Ajuntament de Figueres

115.000,00 €

126.500,00 €

241.500,00 €

Consell Comarcal del Baix
Empordà

193.961,00 €

213.357,10 €

407.318,10 €

Territori
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Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols

47.558,22 €

47.558,22 €

95.116,44 €

Ajuntament de Palafrugell

65.000,00 €

71.500,00 €

136.500,00 €

Consell Comarcal de la
Cerdanya

27.000,00 €

28.000,00 €

55.000,00 €

Consorci de la Garrotxa

162.442,87 €

162.442,87 €

324.885,74 €

Consorci del Gironès - Salt

161.640,46 €

161.640,46 €

323.280,92 €

Consell Comarcal del Pla de
l'Estany

65.000,00 €

67.000,00 €

132.000,00 €

Consell Comarcal del Ripollès

74.860,09 €

82.346,09 €

157.206,18 €

Consell Comarcal de la Selva

192.073,84 €

211.281,22 €

403.355,06 €

Ajuntament de Blanes

81.871,72 €

90.058,89 €

171.930,61 €

Ajuntament de Lloret

30.286,31 €

33.314,94 €

63.601,25 €

1.435.048,41 €

1.513.353,69 €

2.948.402,10 €

Total

De conformitat amb l’article 116 de la LCSP, totes les parts signatàries acreditaran a Dipsalut,
abans de la tramitació de l’expedient de contractació, la plena disponibilitat de la despesa en
els exercicis pressupostaris 2022 i 2023, mitjançant certificat de l’acord de la seva autorització.
Així mateix, tant Dipsalut com la resta d’ens locals participants es comprometen a disposar de
crèdit suficient als seus pressupostos per fer front a la despesa plurianual derivada de la
formalització del contracte esmentada anteriorment i a la despesa que es pugui aprovar en cas
de pròrroga del contracte.
12. Funcions i obligacions dels agents participants al servei local de teleassistència.
12.1 Obligacions de Dipsalut
Dipsalut serà responsable de les següents funcions generals:
•

Assumir la gestió del procediment de licitació conjunta del contracte en nom de la resta
de poders adjudicadors que en formen part, amb base a l’article 31 de la LCSP.

•

Finalitzat el procediment de contractació, Dipsalut comunicarà als ens locals participants
les dades identificatives de l’empresa adjudicatària i els preus definitius del contracte.

•

Vetllar per l’equitat territorial i la prestació integral i adequada del servei de
teleassistència domiciliària, de competència municipal, a la província de Girona de
conformitat amb l’opció prevista a l’article 36.1.a de la Llei 7/1985.

•

L’acompliment de les condicions i requeriments generals i de finançament del present
conveni.
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•

Assistir i cooperar tècnicament amb els municipis per al control de l’execució del
contracte ja sigui de forma directa o per encàrrec a un tercer, d’acord amb l’article 36.1.b
de la Llei 7/1985.

•

Supervisar l’execució del contracte.

•

Establir els mecanismes de coordinació que siguin necessaris amb l’empresa
contractada, els ens locals de la demarcació, altres administracions públiques i/o serveis
d’atenció a emergències, amb l’objectiu d’assolir un òptim funcionament del servei.

•

Gestionar i formalitzar addendes de desenvolupament del present conveni, quan s’estimi
necessari, per a un correcte desenvolupament del Servei Local de Teleassistència al
territori.

•

Coordinar el desplegament de protocols específics i programes, estudis o projectes per a
la millora qualitativa del servei i l’adequació a les noves necessitats derivades dels
processos d’envelliment en el context actual i futur.

•

Coordinar i supervisar els creixements autònoms de cada territori.
12.2 Obligacions dels ajuntaments, consells comarcals i consorcis

Els ens locals seran els responsables de portar a terme les següents funcions generals:
•

Identificar les persones susceptibles de rebre el servei de teleassistència, la valoració
inicial i autoritzar les altes i les baixes.

•

Actualitzar i mantenir les dades personals de la persona així com el seguiment de la
persona usuària a l’àmbit territorial de la seva competència i facilitar la informació a
l’empresa adjudicatària dels canvis que es produeixin.

•

L’acompliment de les condicions i requeriments generals i de finançament del present
conveni.

•

Controlar i fer el seguiment de la implementació del servei en el seu àmbit de
competència fent un seguiment dels usuaris/es i de la qualitat de la seva implementació i
comunicant a Dipsalut tot allò que sigui necessari per a una correcta execució.

•

Incorporar els logotips, signes i llegendes normalitzats de Dipsalut o la marca pròpia del
servei local de teleassistència, que s’escaiguin a tota publicitat i documentació que es
pugui generar pel servei local de teleassistència, excepte aquella que contingui dades
personals dels usuaris/es del servei.

•

Gestionar íntegrament el copagament dels usuaris/es del servei: assignar a cada
usuari/a el tipus de terminal que correspongui i cobrar als usuaris/es C100 els preus
públics corresponents, prèviament aprovats.

•

Facilitar a Dipsalut qualsevol informació que considerin necessària per a la verificació de
la correcta execució del servei.

•

Comunicar a Dipsalut la persona responsable de la validació de les factures i facilitar
mensualment la comprovació del nombre d’usuaris/es actius segons tipus de
copagament en el seu territori, en el termini màxim de quatre dies hàbils, segons
l’establert a la clàusula 9.
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•

Si s’escau, quan es vulgui plantejar un increment del compromís de despesa, i d’acord
amb el previst a la clàusula 6.1.1. d’aquest conveni, presentar a Dipsalut proposta de
modificació del contracte abans del dia 15 de setembre de l’anualitat anterior a la que es
proposi implementar la modificació.

•

Durant els 2 mesos següents a la formalització del contracte, acordar amb les parts
signatàries del conveni la previsió de distribució territorial de les taxes de cobertura per
als anys 2022 i 2023, segons allò previst a la clàusula 6.1.

•

Amb una antelació mínima de 2 mesos a la finalització del període contractual, acordar la
nova previsió de distribució territorial de les taxes de cobertura per al període prorrogat.

•

Informar del canvi de model de copagament, del canvi en tipologia de usuari/a, i del nou
cost unitari mensual, als usuaris/es del servei, per tal que s’apliquin des de l’1 de gener
de 2022, comunicant per escrit el nou cost, el copagament mensual que li correspon a la
persona usuària, en el seu cas, i en cas que el preu sigui subvencionat, l’import aportat
per cada una de les administracions.

•

Facilitar a l’empresa adjudicatària, si és possible, un espai per a la custòdia de claus o, si
es requereix al seu territori, per a l’emplaçament dels vehicles d’Unitats Mòbils.

•

Assignar un interlocutor/a que faciliti la coordinació operativa amb l’empresa
adjudicatària i Dipsalut.

13. Responsable/s del contracte
Als efectes de l’article 62 de la LCSP, el Consell Comarcal/ Consorci de Benestar/Acció Social,
Ajuntament de ....... haurà de designar a una persona responsable del contracte, a efectes de la
validació de la facturació del servei i de seguiment i supervisió de l’execució del contracte i de
coordinació operativa en el seu àmbit de intervenció territorial.
Tanmateix, Dipsalut designarà com a responsable del contracte a la cap de la secció d’Acció
Social de Dipsalut, amb l’objectiu de vetllar per la correcta execució de la prestació contractada
en la seva globalitat i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a aquesta
finalitat.
14. Termini de vigència
La vigència del present conveni s’iniciarà en el moment de la seva signatura i s’estendrà fins a
la finalització del període contractual del contracte de teleassistència domiciliària, previst en un
termini màxim de 2 anys des de la seva formalització.
En cas que se superi el termini de vigència de 2 anys previst a l’article 49.h de la Llei 40/2015,
de 1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic, 2 mesos abans de la finalització del termini
els signants podran acordar i aprovar per l’òrgan competent i de manera expressa la seva
pròrroga, que en cap cas es podrà estendre més de 3 anys addicionals.
15. Mecanismes de coordinació, seguiment i interpretació
Per al bon funcionament del servei es preveuen mecanismes de coordinació entre Dipsalut i els
Ens Locals amb l’objectiu de fer un seguiment i avaluació constants de la seva implementació,
introduir aspectes de millora i resoldre aquelles incidències que puguin sorgir.
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Es preveuen dos mecanismes:
•

Comissions tècniques de seguiment i grups de treball:

Dipsalut convocarà tots els ens locals participants. D’acord amb els i les assistents es podran
crear grups de treball que es considerin oportuns per a l’anàlisi de qualsevol aspecte del servei.
Es treballaran aspectes que afectin a la globalitat de servei. La freqüència mínima serà
semestral podent-se modificar d’acord amb les necessitats del servei.
•

Reunió de seguiment individual:

D’acord amb el funcionament del servei i a petició tant de Dipsalut con de l’ens local que
corresponguin es podran convocar totes les reunions que es considerin convenients per a
abordar aspectes de funcionament del servei que afectin a un sol Consell Comarcal /
Ajuntament o Consorci de Benestar Social.
En qualsevol cas i sens perjudici de les potestats que en quant a seguiment i control,
corresponguin a Dipsalut com a òrgan de contractació, la resta d’ens locals podran formular-hi
qualsevol suggeriment que es derivi de l’execució del contracte, tant pel que fa a les
incidències produïdes en el seu desenvolupament, com pel que fa a eventuals denúncies i
queixes derivades de possibles incompliments o execució defectuosa. En tots aquests casos,
Dipsalut ho comunicarà a l’empresa contractista, als efectes de prendre les mesures o les
actuacions que, en dret, calgui dur a terme.
Les possibles discrepàncies en la interpretació i els dubtes derivats sobre el compliment d'allò
pactat seran resolts de mutu acord, sota els criteris de bona fe i de col·laboració mútua.
16. Conseqüències de l’incompliment respecte el conveni:
En cas d’incompliment per alguna de les parts signatàries del conveni, les parts es
comprometen a treballar per la solució de la problemàtica generada i el compliment de les
obligacions, de forma amistosa.
Si continués l’incompliment, es requerirà a la part incomplidora per tal que compleixi la seva
obligació. Així mateix, aquest requeriment serà comunicat a la resta d’ens locals.
Si aquest incompliment persistís, es podrà acudir a la jurisdicció contenciosa, previ requeriment
previst a l’article 44.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa.
Per últim, si l’incompliment per part d’algun dels signataris/es del conveni ocasionés un
perjudici a alguna de les parts, la part incomplidora haurà d’indemnitzar pels perjudicis causats.
17. Règim de modificació:
Un cop avaluat el funcionament del servei, Dipsalut es reserva la possibilitat de proposar
modificacions del present conveni mitjançant la introducció d’addendes al mateix, tant de
manera directa com a petició d’un o varis ens locals participants al contracte.
Les modificacions del conveni mai podran afectar a condicions essencials del contracte
definides a la documentació contractual.
Qualsevol modificació general proposada que afecti als ens locals que formen part del conveni,
caldrà que sigui acordada per majoria, en reunió de grup prèvia, de la que derivarà l’acta
corresponent.
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El procediment de modificació es durà a terme per escrit, i inclourà, si s’escau, l’acta on quedi
constatat l’acord, la proposta de modificació, l’aprovació per l’òrgan competent de cada ens
local i Dipsalut i la signatura de l’addenda.
Dipsalut designa la Presidència com a òrgan competent per a l’aprovació de la modificació
d’aspectes relacionats amb el conveni.
18. Règim d’extinció
El conveni s’extingirà per causa de resolució degudament justificada.
Poden ser causes de resolució del conveni:
a)
b)
c)
d)
e)

El transcurs del termini de vigència, o de la seva pròrroga.
L’acord unànime dels/les signataris/es.
Per incompliment de les obligacions establertes en el present conveni.
Per impossibilitat sobrevinguda de dur a terme l’objecte pel qual es va signar.
Per altres causes previstes en altres normes legals.

19. Protecció de dades personals
En compliment dels objectius del conveni cada part tractarà les dades personals que obtingui
de les altres parts 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 formalitzar 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 en el present document.
Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament General de Protecció de Dades (accés a les
dades, rectificació, 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. Les parts es
declaren informades que poden consultar més detalls sobre el tractament de dades i exercici
dels drets a les respectives pàgines web o seus electròniques.
A efectes de coordinació i verificació de la correcta prestació del servei Dipsalut consultarà
regularment els serveis obtinguts pels usuaris. Dipsalut accedirà a les dades en qualitat
d’encarregat del tractament, en el sentit de l’article 4.8 del Reglament general de protecció de
dades, per compte de l’ens local (responsable del tractament). Dipsalut, com a encarregat del
tractament, complirà en tot moment els principis i aplicarà les mesures previstes al Reglament
general de protecció de dades i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades personals i de garantia dels drets digitals. El tractament únicament comportarà l’accés a
les dades, no es podrà subcontractar i s’efectuarà des d’equips i sistemes de Dipsalut, aplicant
sota la seva responsabilitat mesures de seguretat adequades per garantir-ne la confidencialitat
i integritat.
Sempre que sigui possible Dipsalut treballarà amb dades seudonimitzades o agregades
(estadístiques). En el cas que constatés una violació de seguretat Dipsalut la notificarà de
forma immediata a l’ens local.
Dipsalut accedirà a les dades únicament durant el temps necessari i deixarà de fer aquest
tractament quan acabi la vigència del conveni. No obstant, Dipsalut podrà conservar dades
dissociades, sense possibilitat de vincular-les a cap persona, per a la realització d’estudis o
estadístiques relacionades amb la prestació del servei previst en aquest conveni.
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20. Publicitat
D’acord amb el que disposa l’article 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, aquest conveni serà publicat en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona per part de Dipsalut.
Així mateix, d’acord amb l’article 14.3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, caldrà fer públic el contingut d’aquest conveni per
mitjà del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que s’ha
d’integrar en el Portal de la Transparència de cada part signant.
21. Naturalesa, règim jurídic i jurisdicció competent
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les
disposicions dels articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya; els articles 47 a 53 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic; els articles 303 a 311 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals i altres entitats (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995,
de 13 de juny, i per les disposicions que resultin materialment aplicables al conveni de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i
per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
La jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per tal de resoldre les qüestions
litigioses que poguessin suscitar-se entre les parts en el transcurs del present conveni.
I perquè quedi constància, les parts sota signants signen el present document en els llocs i les
dates que s’assenyalen a continuació.

8. Expedient 2021/737/B010100 – Proposta d’aprovació del conveni de
col·laboració amb l’Ajuntament d’Olot per a l’execució de programes de salut
pública del Catàleg de serveis 2021
Aquest conveni respon a una situació que ja s’ha comentat en ocasions anteriors:
l’Ajuntament d’Olot executa els serveis de salut pública de manera directa per mitjà
del Consorci Sigma; el conveni estableix una col·laboració amb l’Ajuntament de
manera tal que Dipsalut fa front a la diferència entre les despeses que assumeix
l’Ajuntament i les que ha hauria d’assumir si els serveis els executés Dipsalut per
mitjà del seu Catàleg, com en la resta de municipis.
La gerent recorda que els crèdits assignats pressupostàriament a aquest conveni són
60.000 €.
La presidenta recull el sentit del vot dels assistents: les vocals senyora Gisela
Saladich i senyora Laia Pèlach voten favorablement; la resta d’assistents també vota
favorablement.
Finalitzen les intervencions.
Antecedents
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En data 6 de juliol de 2017 l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de
Girona (en endavant Dipsalut) i l’Ajuntament d’Olot van signar el conveni de referència
i que tenia per objecte determinar el marc d’actuació d’ambdues institucions respecte
la gestió, execució i control que, dels programes de salut pública del Catàleg de
Serveis de Dipsalut, durà a terme l’Ajuntament.
El Consell Rector de Dipsalut, l’1 de juliol de 2019, va aprovar la pròrroga del Conveni
de col·laboració entre Dipsalut i l’Ajuntament d’Olot, signat en data 6 de juliol de 2017,
per a l’execució dels programes de Salut Pública del Catàleg de Serveis de Dipsalut
amb una vigència fins el dia 31 de desembre de 2020.
El Catàleg de Serveis de Dipalut per a l’any 2021 recull l’essència dels seus
predecessors i dóna continuïtat a una oferta de serveis que donen resposta a les
necessitats que els ajuntaments han de cobrir en matèria de salut pública.
L’Ajuntament d’Olot 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 d’Olot 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 Dipsalut coincidents entre els dos ens públics 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 la seva avaluació puguin ser d’interès per a Dipsalut,
fan recomanable la signatura d’aquest conveni entre Dipsalut i l’Ajuntament d’Olot 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.
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 d’Olot així com la previsió econòmica de l’ajut de Dipsalut per a
cada anualitat, entre d’altres previsions que es considerin oportunes on s’establirà el
detall dels programes inclosos amb la previsió per a cada anualitat.
Fonaments de dret
Atès que els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic
del sector públic, preveuen diferents previsions referents als requisits de validesa,
eficàcia, contingut, efectes i tràmits preceptius en relació amb l’aprovació de convenis.
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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 que s’acompanya la memòria justificativa exigida a l’article
50 de la mateixa norma.
Vist l’informe proposta, de data 6 d’abril de 2021, emès pel cap de Servei de Salut
Ambiental i la gerent de Dipsalut en què proposen l’aprovació del conveni
col·laboració entre Dipsalut i l’Ajuntament d’Olot per a l’execució dels programes de
salut pública.
Atesa la memòria justificativa del conveni de col.laboració entre Dipsalut i l’Ajuntament
d’Olot per a l’execució de programes de salut pública del catàleg de serveis de
Dipsalut signada pel cap de Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització i la gerent de
Dipsalut el dia 6 d’abril de 2021.
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, a proposta de la Presidència i ateses les
competències que li atribueix l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut, el Consell Rector
aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Aprovar el text del Conveni de col·laboració entre Dipsalut i l’Ajuntament
d’Olot, amb NIF P1712100E 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 Sílvia Oliveras Casadellà, actuant com a presidenta, i el senyor Francesc
Xavier del Acebo Peña com a vocal. Exercirà com 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 Imma Vilà Vendrell com
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 d’Olot.
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ANNEX (8.1)
Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organtizació.Subvencions
DA/IP/mm
Expedient núm. 2021/737/B010100
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPSALUT I L’AJUNTAMENT D’OLOT PER
L’EXECUCIÓ DE PROGRAMES DE SALUT PÚBLICA DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE
DIPSALUT
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, la senyora Maria Puig
Ferrer, nomenada d’acord amb la resolució de la Presidència de la Diputació de Girona de 23
de juliol de 2019, en virtut de les facultats atribuïdes per acord del Consell Rector de Dipsalut
de data ……………… per a la signatura d’aquest conveni, i assistida pel secretari de Dipsalut,
el senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
D’altra part, l’Ajuntament d’Olot, amb CIF P1712100E, representat per l’alcalde, senyor Pep
Berga Vayreda i assistit per la secretària de la Corporació, la senyora M. Glòria Gou i Clavera.
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 ambiental;
f) 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.
II. Segons la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, 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
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col·lectivitats, per a altres establiments o 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 competència dels ajuntaments en matèria de salut pública d’acord amb la
legislació vigent en aquesta matèria.
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 supramunicipal que els doni assistència i
cooperació, com seria Dipsalut.
IV. El Consell Rector de Dipsalut, el 3 de novembre de 2020 va aprovar el Programa anual
d’actuació (PAA) del Catàleg de Serveis, el qual recull l’oferta dels programes específics
destinats als municipis de la demarcació de Girona en matèria de salut pública i polítiques de
promoció i de protecció de la salut, per tal de donar cobertura a les seves competències.
V. L’Ajuntament d’Olot 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 d’Olot 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.
VI. Aquestes accions del Catàleg de Dipsalut coincidents entre els dos ens públics 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
la seva avaluació puguin ser d’interès per a Dipsalut, fan recomanable la signatura d’aquest
conveni entre Dipsalut i l’Ajuntament d’Olot 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.
VII. Per acord del Consell Rector de Dipsalut de data …………………es va aprovar aquest
conveni de col·laboració.
Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de data ...................es va aprovar
aquest conveni.
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 d’Olot 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 la seva avaluació puguin ser d’interès
per a Dipsalut.
Segon. Actuacions a realitzar pel compliment del conveni.
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1. Es constituirà una “Comissió Tècnica” formada per dos representants de Dipsalut i dos
representants de l’Ajuntament de Olot.
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 d’Olot 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.
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.
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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 d’Olot.
1. Per poder ser beneficiari del suport econòmic pactat en cada addenda, l’Ajuntament d’Olot
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
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 d’Olot 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.
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4. L’Ajuntament d’Olot, 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 d’Olot 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 d’Olot 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.
Cinquè. Compromisos de Dipsalut
1. Dipsalut es compromet a consignar en el seu pressupost anual l’import suficient que derivi en
l’instrument jurídic de foment o col·laboració que es consideri oportú, 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 d’Olot 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
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La modificació del contingut d’aquest conveni requerirà l’acord unànime 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. Tota modificació d’aquest conveni s’acordarà mitjançant la seva
aprovació per part de la Presidència de Dipsalut i l’òrgan competent de l’Ajuntament d’Olot i es
formalitzarà en una addenda.
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 d’any a any 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. Conseqüències de l’incompliment respecte el conveni:
En cas d’incompliment per alguna de les parts signatàries del conveni, les parts es
comprometen a treballar per la solució de la problemàtica generada, de forma amistosa.
Si continués l’incompliment, es requerirà a la part incomplidora per tal que compleixi la seva
obligació.
Si aquest incompliment persistís després del requeriment, es podrà acudir a la jurisdicció
contenciosa.
Per últim, si l’incompliment per part d’algun dels signataris/es del conveni ocasionés un
perjudici a alguna de les parts, la part incomplidora haurà d’indemnitzar pels perjudicis causats.
Desè. Causes d’extinció del conveni
Sens perjudici del termini de vigència d’aquest conveni, són causes per a la seva extinció
anticipada la resolució de mutu acord per les parts signants, la impossibilitat sobrevinguda,
legal o material, l’execució de les accions que en constitueixen l’objecte i l’incompliment greu o
manifest de les seves clàusules. Així mateix, de forma justificada, el conveni es pot extingir per
voluntat unilateral d’alguna de les parts.
Onzè. 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)
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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.
Dotzè. 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.
Tretzè. Naturalesa, règim jurídic i jurisdicció competent
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les
disposicions dels articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya; els articles 47 a 53 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic; els articles 303 a 311 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals i altres entitats (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995,
de 13 de juny, i per les disposicions que resultin materialment aplicables al conveni de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i
per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
La jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per tal de resoldre les qüestions
litigioses que poguessin suscitar-se entre les parts en el transcurs del present conveni.
I perquè quedi constància, les parts sotasignants signen el present document en els llocs i les
dates que s’assenyalen en aquest conveni.
Per Dipsalut

Per l’Ajuntament d’Olot

Maria Puig i Ferrer
Presidenta

Pep Berga Vayreda
Alcalde

Jordi Batllori i Nouvilas
Secretari

M. Glòria Gou i Clavera
Secretària

9. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
No n’hi ha cap.
10. Torn obert de paraules
Ni ha ha més intervencions.
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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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