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Secretaria
Exp. 2021/1499/A011201

Acta de la reunió ordinària del Consell Rector d’11 de maig de 2021
Núm. sessió:
Caràcter:
Data:
Horari:
Modalitat:

2021/05
Ordinària
11 de maig de 2021
De les 11:00 a les 11:40 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+
Pere Casellas i Borrell
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 Batllori i Nouvilas

•

Interventora:
Núria Josa i Arbonés

•

Tresorera:
M. Teresa Villar i Roda

També hi assisteixen, convidats per la Presidència, els senyors David Álvarez i
Carreño, cap dels Serveis Jurídics, Econòmics i Organització, i Pau Batlle i Amat,
responsable de l’[O]bservatori de Desigualtats Socials i de Salut.
+ S’incorpora
* S’incorpora

a la sessió cinc minuts després de l’inici.
a la sessió deu minuts després de l’inici.
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Excusa la seva absència el vicepresident primer, senyor Albert Piñeira i Brosel.
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Ordre del dia
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2021/04,
del dia 13 d’abril de 2021, ordinària
2. Informacions de Govern
3. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència
4. Expedient 2021/1340/D060100 – Proposta d’aprovació de l’encàrrec de
gestió a CSC Serveis Instrumentals SAU de les actuacions d’avaluació
higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic corresponents al
programa Pt05 del Catàleg de Serveis 2021
5. Expedient 2021/1487/X020203 – Proposta de resolució del procediment de
reintegrament parcial de la subvenció concedida a la Fundació Privada
Banc dels Aliments per al finançament de l’activitat ordinària de l’entitat
(SAE 2016/30)
6. Expedient 2021/1488/X020203 – Proposta de resolució del procediment de
reintegrament parcial de la subvenció concedida a la Mancomunitat
Intermunicipal Voluntària del servei de control de mosquits de la Badia de
Roses i del Baix Ter per al el control i gestió de la presència de simúlids
7. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la
convocatòria
8. Torn obert de paraules
Desenvolupament de la sessió
1.

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2021/04, del
dia 13 d’abril de 2021, ordinària

S’aprova, per unanimitat, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2021/04,
ordinària, del dia 13 d’abril de 2021, que ha estat lliurat prèviament a les persones
convocades.
2.

Informacions de Govern

La presidenta dóna la benvinguda al nou membre del Consell Rector, arran del canvi
en el grup del PSC, senyor Pere Casellas.
Seguidament, informa de la visita a Blanes, en el marc de les visites a les àrees
bàsiques de salut que s’estan portant a terme per part de l’Organisme i que estan ja
pròximes a completar-se en la seva totalitat.
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D’altra banda, també informa de la visita a l’Institut d'Investigació Biomèdica de Girona
Dr. Josep Trueta (IDIBGI), amb el qual l’Organisme comparteix diversos projectes: es
tracta d’una visita que la Presidència tenia pendent des de feia un temps, arran dels
canvis anunciats de la direcció de l’Institut, i que s’ha portat a terme quan ja s’hi ha
incorporat les persones que ara en formen part, per fer-los conèixer tant Dipsalut com
els projectes que l’Organisme i l’IDIBGI comparteixen.
Pel que fa a l’11th IUHPE European Conference i la 6th International Conference on
Salutogenesis, organitzades amb la Unió Internacional de Promoció de la Salut i
Educació per a la Salut (UIPES), la Universitat de Girona, Dipsalut, l'Ajuntament de
Girona i l'Agència Catalana de Salut Pública, la presidenta cedeix la paraula a la
gerent, qui informa els assistents que ja s’han superat les 250 inscripcions, dada que ja
es pot considerar exitosa, s’hi faran moltes presentacions, amb continguts que
s’esperen molt interessants; es tracta de dos congressos consecutius, un de promoció
de la salut i un altre de salutogènesi, al llarg d’una setmana. La gerent informa que en
aquests moments s’estan tancant ja les qüestions protocol·làries, com la roda de
premsa prèvia, la inauguració oficial amb les autoritats corresponents...
Finalment, la presidenta anuncia la presentació, d’acord amb el que ja es va anunciar
en la sessió anterior, d’un dels projectes que està portant a terme Dipsalut:
L’[O]bservatori de Desigualtats Socials i de Salut.
La gerent es dirigeix al vocal senyor Pere Caselles, atès que és la primera sessió del
Consell Rector a la qual assisteix, per a explicar-li que es tracta d’un projecte que
s’emmarca en els projectes europeus FEDER, cofinançat amb fons de la Unió
Europea, i que pretén crear un servei de referència per donar dades i indicadors sobre
les desigualtats socials i de salut en la província.
La presidenta cedeix seguidament la paraula al senyor Pau Batlle i Amat, responsable
del projecte, qui durant aproximadament 20 minuts porta a terme la presentació
relativa al context, la naturalesa, l’equip, el funcionament i els reptes del projecte.
Un cop finalitzada, la presidenta comenta que es tracta d’un projecte molt ambiciós,
amb una mirada, com sempre defensa l’Organisme, que conjuga àmbit de salut amb
àmbit social, que ha de ser una eina per al món local i el desplegament del qual està
centrat en els Objectius de desenvolupament saludable (ODS); per tant, és un projecte
actual que està 100% en la línia del que s’està demanant en aquests moments a les
administracions en les seves polítiques públiques. Explica que el projecte està
avançant a poc a poc perquè s’està portant a terme molt minuciosament, perquè no
només s’estan recollint dades, sinó que també se n’estan generant de noves i que es
tracta de dades relatives al nostre territori; normalment les dades ens venen donades
amb un àmbit de país i, de vegades, a nivell de demarcació, el repte de Dipsalut és
aconseguir que aquestes dades arribin a tenir un àmbit local, per tal de permetre als
municipis observar els seus índex i decidir les seves polítiques, i contribuir també a les
polítiques de Dipsalut i de la Diputació. Es tracta, per tant, d’una eina veritablement
d’ús, d’avaluació i d’enfocament polític; la presidenta creu, en aquest sentit, que és un
projecte no només actual, com ja ha dit, sinó també necessari: el debat dels ODS, per
exemple, ha de poder disposar d’eines per avaluar-los, per saber on posar-hi forces i
recursos, veure com evolucionen...
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Finalitza la seva intervenció comentant que s’aprofundirà en futures sessions en
aquesta eina, ara que ja es disposa d’una primera mirada sobre com es visualitzarà
per al territori, i com es presentaran els indicadors al món local, i que se segueix
treballant per aconseguir que aquests indicadors siguin verificats i científics, i que facin
referència, tant com sigui possible, al món local al nivell més baix, tenint en compte
que hi ha un termini pel que fa a la subvenció europea en la qual s’emmarca.
La vocal senyora Laia Pèlach pren la paraula per felicitar per la feina feta i l’esforç
perquè aquesta eina sigui útil, atès que les dades no són res si no són interpretables i
utils per a la posda en pràctica, i fa una pregunta relativa als indicadors: vols saber si
dels que s’han presentat durant l’exposició del projecte, a més de les dades a nivell
estatal ja es disposa de dades a nivell municipal.
El senyor Batlle li respon que només es dóna per tancat un indicador quan ja estan les
dades disponibles, a punt ja per entrar-les a la base de dades i amb el màxim nivell de
desagregació disponible, tenint en compte que en alguns casos hi ha dades, per
exemple, per a qualsevol municipi, independentment de la seva població, i en ocasions
només estan disponibles per a municipis, per exemple, a partir de 5.000 habitants o a
partir de 10.000 habitants. Això depèn de cadascun dels indicadors, no pot fer-se
extensiu a tots alhora, i per tant una de les tasques de l’[O]bservatori és decidir de
quina manera treballar les dades disponibles de cadascun dels indicadors, atenent
també a la la normativa sobre secret estadístic i sobre protecció de dades de caràcter
personal.
La senyora Pèlach pregunta també sobre les periodicitats.
El senyor Batlle respon que també depèn de cadascun dels indicadors i de com
treballa cadascun dels registres administratius dels quals s’extreuen aquestes dades:
en aquest sentit, l’eina E-cohort ha de permetre que no hi hagi una periodicitat
marcada per la font de les dades, sinó que vagin apareixent en temps real a mesura
que s’extreguin, cosa que permetrà que alguns dels indicadors no tinguin una
periodicitat anual, sinó que s’aconsegueixi que sigui cada sis mesos, cosa que dóna un
gran avantatge en la presa de decisions, atès que les dades estaran disponibles cada
sis mesos i actualitzades a temps real, és a dir, que correspondran als sis mesos
anteriors, no a l’any anterior com passa actualment.
La presidenta acomiada el senyor Batlle, qui abandona la sessió, recordant als
assistents que l’equip de Dipsalut resta a la disposició dels membres del Consell
Rector per a més consultes. Seguidament, dóna per tancat aquest punt de l’ordre del
dia i passa al següent.
3.

Donar compte dels Decrets signats per la Presidència

La vocal senyora Laia Pèlach diu que vol formular algunes preguntes en relació amb la
llista de Decrets dels quals es dóna compte, però que, atès que s’està esgotant el
temps previst per a la sessió, i que un cop finalitzada alguns dels membres han
d’assistir a diverses Comissions Qualificadores previstes, les farà arribar a la
Presidència per tal que es resolguin per escrit.
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104

103

102

Núm.

23/02/2021

23/02/2021

23/02/2021

23/02/2021

23/02/2021

23/02/2021

23/02/2021

23/02/2021

23/02/2021

23/02/2021

Data

Recursos
Humans

Recursos
Humans

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Unitat

2021/0598

2021/0334

2020/2218

2020/2212

2020/2208

2020/1620

2020/1515

2020/1514

2020/1511

2018/2317

Expedient

Decret de nomenament del senyor Marc Abad com a funcionari interí per plaça vacant

Decret d’aprovació de la compareixença davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de
Girona en el recurs ordinari 17/2021 interposat per l’Ajuntament d’Anglès

Decret d’aprovació de la convocatòria de subvenció en matèria d’intervencions terapèutiques
per a ONL (SOI) per a l'any 2021

Decret d’aprovació de la convocatòria de subvenció per al finançament de la seguretat,
vigilància, salvament i socorrisme a les platges (Pt08) per a l'any 2021

Decret d’aprovació de la convocatòria de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i
control de plagues urbanes (Pt10) per a l'any 2021

Decret de modificació de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols per a
actuacions relatives als programes del Catàleg de serveis de Dipsalut 2020 (SIGMA 2020)

Decret de modificació de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts per a
actuacions relatives als programes del Catàleg de serveis de Dipsalut 2020 (SIGMA 2020)

Decret de modificació de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca per a
actuacions relatives als programes del Catàleg de serveis de Dipsalut 2020 (SIGMA 2020)

Decret de modificació de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de Sant Aniol de Finestres per
a actuacions relatives als programes del Catàleg de serveis de Dipsalut 2020 (SIGMA 2020)

Decret de rectificació d’error material al Decret d’ampliació del termini de vigència del contracte
per a l’execució del servei d’assessorament en el disseny de polítiques, programes i processos
de l’Àrea de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a les Persones de Dipsalut

Resum
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116
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Núm.

01/03/2021

01/03/2021

01/03/2021

26/02/2021

25/02/2021

25/02/2021

25/02/2021

25/02/2021

24/02/2021

23/02/2021

Data

Tresoreria

Tresoreria

Tresoreria

Contractació

Contractació

Subvencions

Contractació

Subvencions

Recursos
Humans

Recursos
Humans

Unitat

2019/3005

2019/2907

2019/2580

2019/1728

2021/0265

2020/2488

2020/1819

2020/1134

2020/1704

2021/0789

Expedient

Decret de liquidació d’interessos de demora d'una devolució d'ingressos indeguts de
l'Ajuntament de Figueres.

Decret de liquidació d’interessos de demora d'una devolució d'ingressos indeguts de
l’Ajuntament de Cervià de Ter

Decret de liquidació d'interessos de demora d'una devolució d'ingressos indeguts de
l’Ajuntament d’Ogassa

Decret de resolució del contracte derivat de l’Acord Marc (exp. 2016/3820) d’assegurança
mèdica dels empleats de la Diputació de Girona i els seus familiars.

Decret d’aprovació i disposició de la despesa derivada de la modificació de la relació de llocs de
treball per al 2021

Decret de reconeixement de serveis previs prestats en altres administracions pel senyor Xavier
Vidal Canet

Decret d’acceptació de la renúncia de l’Ajuntament de Sant Gregori a la subvenció per finançar
les despeses del servei de socorrisme a les piscines d'ús públic de titularitat i/o gestió municipal
(Pt15) per a l’any 2020
Decret de classificació i requeriment de la documentació prèvia a l’adjudicació de la
contractació mixta de la gestió integral del manteniment i la vigilància dels desfibril·ladors del
programa “Girona, territori cardioprotegit” (Pm05) del Catàleg de serveis.
Decret d’aprovació de la convocatòria de subvenció a ajuntaments i organitzacions no lucratives
per al suport econòmic a inversions en equipaments dels centres d'acció social (ASIA, ASIO)
per a l'any 2021
Decret d’adjudicació a Jordi Fortià i Martí (Bicicletes Fortià) del contracte menor de
subministrament de dues bicicletes elèctriques per al desplaçament interurbà del personal de
Dipsalut
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Núm.

01/03/2021

01/03/2021

01/03/2021

01/03/2021

01/03/2021

01/03/2021

01/03/2021

01/03/2021

01/03/2021

01/03/2021

Data

Tresoreria

Tresoreria

Tresoreria

Subvencions

Tresoreria

Subvencions

Tresoreria

Subvencions

Contractació

Subvencions

Unitat

2020/1678

2020/1677

2020/1676

2020/1543

2020/1457

2020/1217

2020/0985

2020/0615

2020/0580

2020/0526

Expedient

Decret de liquidació d’interessos de demora d'una devolució d'ingressos indeguts de
l'Ajuntament d'Amer

Decret de liquidació d’interessos de demora d'una devolució d'ingressos indeguts de
l'Ajuntament de Mont-ras

Decret de liquidació d’interessos de demora d'una devolució d'ingressos indeguts de
l'Ajuntament d'Hostalric

Decret de modificació de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de Besalú per a actuacions
relatives als programes del Catàleg de serveis de Dipsalut 2020 (SIGMA 2020)

Decret de liquidació d’interessos de demora d'una devolució d'ingressos indeguts de
l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis

Decret relatiu a ajut en espècie per concessió directa per interès públic de mascaretes de
protecció individual adreçades a residències de gent gran a la demarcació de Girona

Decret de liquidació d’interessos de demora d'una devolució d'ingressos indeguts de
l’Ajuntament Pont de Molins

Decret d’acceptació de la renúncia de l’Ajuntament de Pontós a la subvenció en matèria de
condicions i estils de vida per a ajuntaments Pm07 2020

Decret d’adjudicació de la contractació del servei de consultoria, suport i formació en software
de gestió d’intel·ligència de negoci - Bussines intelligence (BI), basat en Qlik Sense o similar

Decret d’acceptació de la renúncia de l’Ajuntament de Banyoles a la subvenció en materia de
condicions i estils de vida per a ajuntaments Pm07 2020
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ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

141

140

139

138

137

136

135

134

133

132

Núm.

08/03/2021

04/03/2021

04/03/2021

04/03/2021

03/03/2021

03/03/2021

01/03/2021

01/03/2021

01/03/2021

01/03/2021

Data

Gestió
Econòmica

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Gestió
Econòmica

Subvencions

Contractació

Contractació

Subvencions

Tresoreria

Unitat

2021/0381

2020/1544

2020/1524

2020/1510

2021/0387

2020/0894

2021/0341

2021/0169

2021/0153

2020/1825

Expedient

Decret d’aprovació de la modificació de crèdit d’incorporació de romanents 2IR 1/2021

Decret de modificació de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de Mieres per a actuacions
relatives als programes del Catàleg de serveis de Dipsalut 2020 (SIGMA 2020)

Decret de modificació de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de les Planes d’Hostoles per a
actuacions relatives als programes del Catàleg de serveis de Dipsalut 2020 (SIGMA 2020)

Decret de modificació de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de Montagut i Oix per a
actuacions relatives als programes del Catàleg de serveis de Dipsalut 2020 (SIGMA 2020)

Decret d’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant transferència entre aplicacions
pressupostàries de despesa 2TC 1/2021

Decret relatiu a l’acceptació de la renúncia de l’Ajuntament de Banyoles a la subvenció exclosa
de concurrencia pública per a les despeses del projecte de Diagnosi salut comunitària de
Banyoles

Decret d’adjudicació a Aplicaciones Eléctricas ENE del contracte menor de subministrament de
dues antenes wi-fi

Decret d’adjudicació a Interactiu Comunicació Digital SL del contracte menor del servei de
programació web de l’Observatori Social i de Salut de Dipsalut

Decret de concessió a l’Ajuntament de Salt de la subvenció exclosa de concurrència pública
prevista amb caràcter nominatiu al pressupost per a les despeses del projecte Juguem segurs a
Salt

Decret de liquidació d’interessos de demora d'una devolució d'ingressos indeguts de
l'Ajuntament de Vilamacolum.
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ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

151

150

149

148

147

146

145

144

143

142

Núm.

10/03/2021

10/03/2021

10/03/2021

10/03/2021

10/03/2021

09/03/2021

09/03/2021

09/03/2021

09/03/2021

09/03/2021

Data

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Contractació

Gestió
Econòmica

Subvencions

Subvencions

Unitat

2020/1540

2020/1525

2020/1419

2020/0662

2020/0291

2021/0504

2021/0450

2021/0287

2020/1619

2020/1513

Expedient

Decret de modificació de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de Maià de Montcal per a
actuacions relatives als programes del Catàleg de serveis de Dipsalut 2020 (SIGMA 2020)

Decret de modificació de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca per a
actuacions relatives als programes del Catàleg de serveis de Dipsalut 2020 (SIGMA 2020)

Decret de minoració de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de Vila-sacra per a actuacions
de 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 Pau per a actuacions de 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 d’Arbúcies per al finançament
de despeses derivades del funcionament ordinari dels centres de formació d'adults i dels
centres docents d'educació especial (CMFA i CDEE)

Decret de convalidació de la despesa corresponent al subministrament de sensors Aivia per a
les cabines dels desfibril·ladors fixos

Decret d’adjudicació a Bestwind Solutions SL del contracte menor de servei de manteniment i
connectivitat dels desfibril·ladors del programa Pm05 "Girona, territori cardioprotegit"

Decret d’aprovació de reposició de fons i aprovació de compte justificatiu de bestreta de caixa
fixa

Decret de modificació de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de La Vall de Bianya per a
actuacions relatives als programes del Catàleg de serveis de Dipsalut 2020 (SIGMA 2020)

Decret de modificació de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de La Vall d’en Bas per a
actuacions relatives als programes del Catàleg de serveis de Dipsalut 2020 (SIGMA 2020)
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SIGNATURES
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161

160

159

158

157

156

155

154

153

152

Núm.

16/03/2021

16/03/2021

16/03/2021

12/03/2021

12/03/2021

10/03/2021

10/03/2021

10/03/2021

10/03/2021

10/03/2021

Data

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Contractació

Contractació

Contractació

Contractació

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Unitat

2020_0441

2020/1542

2020/0814

2021/0395

2018/2256

2021/0484

2021/0406

2021/0295

2021/0182

2020/2256

Expedient

Decret de minoració de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de Llançà per a actuacions de
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 Ferriol per a
actuacions relatives als programes del Catàleg de serveis de Dipsalut 2020 (SIGMA 2020)

Decret relatiu a l’acceptació de la renúncia de la Fundació Privada Llars Amistat Cheshire FP a
la subvenció en matèria d’intervencions terapèutiques per a ONL (SOI 2020)

Decret d’adjudicació a Manuel Muntada i Colell del contracte menor de servei de sessions de
treball amb equip directiu

Decret d’aprovació de la pròrroga del contracte del serveis auxiliars de control de Dipsalut

Decret d’adjudicació a Jordi Collell Millet del contracte menor del subministrament de suports
electrònics per a les cabines de desfibril·ladors del programa Pm05 "Girona, territori
cardioprotegit"

Decret d’adjudicació a Fiatc Mútua de Seguros y Reaseguros del contracte menor del servei de
l’assegurança col·lectiva d’assistència sanitària dels empleats de Dipsalut i els seus familiars

Decret d’aprovació de la convocatòria de subvencions per al foment de la cooperació
internacional al desenvolupament (COOP) per l'any 2021

Decret relatiu a l’ajut en espècie per concessió directa per interès públic de mascaretes de
protecció individual i material sanitari adreçades a Consells Comarcals i Ajuntaments de la
demarcació de Girona

Decret d’aprovació de la convocatòria de subvencions en matèria de condicions i estils de vida
per ONL (CEV) per a l'any 2021
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ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

170

169

168

167

166

165

164

163

162

Núm.

19/03/2021

19/03/2021

19/03/2021

19/03/2021

19/03/2021

17/03/2021

17/03/2021

17/03/2021

17/03/2021

17/03/2021

Data

Recursos
Humans

Recursos
Humans

Recursos
Humans

Contractació

Contractació

Recursos
Humans

Recursos
Humans

Recursos
Humans

Recursos
Humans

Contractació

Unitat

2021/0695

2021/0575

2021/0249

2020/0174

2019/1683

2021/0548

2021/0547

2021/0546

2021/0545

2021/0208

Expedient

Decret d’establiment de jornada especial de treball del personal al servei de Dipsalut

Decret d’aplicació de l’increment de retribucions del personal al servei de Dipsalut
corresponents a 2021 previst a la Llei 11/2020

Decret d’aprovació dels imports de les ajudes socials per a estudis de fills i filles del personal al
servei de Dipsalut corresponents a 2021

Decret d’aprovació de la certificació final del contracte administratiu de les obres d’“Adequació
d’espais per a oficines a l’edifici a l’edifici Jaume Casademont del Parc Científic i Tecnològic de
la UdG

Decret de resolució de la contractació del servei de realització de les entrevistes domiciliàries
als participants de l’Estudi Maduresa i Envelliment Satisfactori a Girona (Estudi MESGI50)

Decret d’aprovació de l’ajuda social de salut 2021/0030 a la senyora Pilar Castro Sot

Decret d’aprovació de l’ajuda social de salut 2021/0029 a la senyora Ester Ruiz de Morales
Casademont

Decret d’aprovació de l’ajuda social de salut 2021/0028 a la senyora Ruth Blanch Pasqual

Decret d’aprovació de l’ajuda social de salut 2021/0027 al senyor Toni Fernàndez Garcia

Decret d’alta de dues bicicletes elèctriques a l’inventari de Dipsalut de 2021
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181

180

179

178

177

176

175

174

173

172

Núm.

26/03/2021

23/03/2021

23/03/2021

23/03/2021

23/03/2021

23/03/2021

23/03/2021

22/03/2021

22/03/2021

22/03/2021

Data

Contractació

Recursos
Humans

Recursos
Humans

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Contractació

Recursos
Humans

Contractació

Unitat

2019/1728

2021/0789

2021/0598

2020/1620

2020/1515

2020/1514

2020/1511

2021/0671

2021/0269

2020/1819

Expedient

Decret de resolució del contracte derivat de l’Acord Marc (exp. 2016/3820) d’assegurança
mèdica dels empleats de la Diputació de Girona i els seus familiars

Decret de reconeixement de serveis previs prestats en altres administracions pel senyor Xavier
Vidal Canet

Decret de nomenament del senyor Marc Abad com a funcionari interí per plaça vacant

Decret de modificació de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols per a
actuacions relatives als programes del Catàleg de serveis de Dipsalut 2020 (SIGMA 2020)

Decret de modificació de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts per a
actuacions relatives als programes del Catàleg de serveis de Dipsalut 2020 (SIGMA 2020)

Decret de modificació de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca per a
actuacions relatives als programes del Catàleg de serveis de Dipsalut 2020 (SIGMA 2020)

Decret de modificació de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de Sant Aniol de Finestres per
a actuacions relatives als programes del Catàleg de serveis de Dipsalut 2020 (SIGMA 2020)

Decret de convalidació de la despesa corresponent al subministrament de bateries per als
desfibril·ladors de Dipsalut

Decret d’aprovació de les admissions i les exclusions en la convocatòria 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

Decret d’adjudicació de la contractació mixta de la gestió integral del manteniment i la vigilància
dels desfibril·ladors del programa Pm05 “Girona, territori cardioprotegit” del Catàleg de serveis
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191

190

189

188

187

186

185

184

183

182

Núm.

31/03/2021

30/03/2021

30/03/2021

30/03/2021

30/03/2021

30/03/2021

29/03/2021

29/03/2021

29/03/2021

29/03/2021

Data

Subvencions

Contractació

Contractació

Gestió
Econòmica

Subvencions

Contractació

Gestió Docum. i
Arxiu

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Unitat

2020/1775

2021/0621

2021/0604

2021/0586

2020/1275

2018/2247

2021/1001

2021/0244

2020/1512

2020/0706

Expedient

Decret de minoració de la subvenció exclosa de concurrència pública a l’Ajuntament de Girona
per a les despeses del projecte Centre Jove de salut integral

Decret d’adjudicació a Carlos Pérez i Rodríguez del contracte menor del servei de formació de
lideratge i motivació d'equips

Decret d’adjudicació a UTE CECAM – Braut Eix Ambiental núm. 3 del contracte menor del
servei de neteja i desinfecció de l’auditori per impartir cursos de formació en matèria de
legionel·la 2021

Decret d’aprovació de reposició de fons i aprovació de compte justificatiu de bestreta de caixa
fixa

Decret de modificació de l’import de la subvenció a Solidaritat Arbúcies Palacagüina Soarpal
per al foment de la cooperació internacional al desenvolupament (COOP) per l’any 2020

Decret d’aprovació de la pròrroga del contracte d’arrendament d’un espai d’emmagatzematge
extern a l’empresa Tot hi Cap

Decret de sol·licitud dels certificats T-CAT i T-CAT P del senyor Marc Abad

Decret de concessió al Consorci de l’Estany de la subvenció exclosa de concurrència pública
prevista nominativament al pressupost per a les despeses del projecte Manteniment de la xarxa
d'itineraris a peu o en bicicleta de l'entorn de l'Estany de Banyoles

Decret de modificació de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de Sales de Llierca per a
actuacions relatives als programes del Catàleg de serveis de Dipsalut 2020 (SIGMA 2020)

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

Resum

14

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 362155 JL90W-NZ9ZW-TBCET 5E14066D6D5BC656637BC41F7E8D1315A5784BF6) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

IDENTIFICADORES
DOCUMENT

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Secretaria
Acta: Acta Celebració sessió 2021/05 Consell
Rector 11 maig ordinària

09/06/2021 11:39

APROVAT
El document ha estat signat per :
1.- Presidenta de DIPSALUT.Signat 08/06/2021 13:27
2.- Secretari de DIPSALUT.Signat 09/06/2021 11:39
Codi per a validació: JL90W-NZ9ZW-TBCET
Data d'emissió: 10 de junio de 2021 a les 8:49:06
Pàgina 14 de 49

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

Acta: Acta Celebració sessió 2021/05 Consell
Rector 11 maig ordinària

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: JL90W-NZ9ZW-TBCET
Data d'emissió: 10 de junio de 2021 a les 8:49:06
Pàgina 15 de 49

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Presidenta de DIPSALUT.Signat 08/06/2021 13:27
2.- Secretari de DIPSALUT.Signat 09/06/2021 11:39

APROVAT
09/06/2021 11:39

192

Núm.

31/03/2021

31/03/2021

Data

Gestió
Econòmica

Gestió
Econòmica

Unitat

2021/0375

2021/0374

Expedient

Decret d’incoació de l’expedient de suplement de crèdit 3SC 1/2021

Decret d’incoació de l’expedient de crèdit extraordinari 3CE 1/2021
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4. Expedient 2021/1340/D060100 – Proposta d’aprovació de l’encàrrec de gestió a
CSC Serveis Instrumentals SAU de les actuacions d’avaluació higiènica i
sanitària de les piscines d’ús públic corresponents al programa Pt05 del Catàleg
de serveis 2021
Dipsalut és una administració pública local en forma d’Organisme Autònom de la
Diputació de Girona i s’encarrega de donar cobertura a obligacions municipals en
matèria de salut pública proporcionant serveis i suport tècnic i econòmic als
ajuntaments de la demarcació de Girona.
El ventall de programes que ofereix es recull en el “Catàleg de serveis” on s’hi inclouen
programes de protecció de la salut dirigits a reduir els riscos presents en el nostre
entorn.
Dipsalut vol desenvolupar aquest 2021 les activitats previstes al Programa Pt05
d’Avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic, adreçat als municipis de la
demarcació de Girona que ho sol·licitin i que estiguin adherits al Catàleg de serveis de
Dipsalut.
Dipsalut vol prestar aquest servei de control de les piscines d’ús públic de manera
directe, a través d’un sistema de cooperació vertical basat en un encàrrec de gestió a
un mitjà propi instrumental, per aconseguir una major eficàcia i eficiència en la
prestació d’aquests serveis sanitaris i a través d’una retribució adequada per tarifa
atenent al cost efectiu que hagi de suportar el mitjà propi.
D’altra banda, el CSC Serveis Instrumentals SAU és una societat anònima de capital
íntegrament públic que incorpora al seu objecte social les facultats d’execució i gestió
de serveis i activitats hospitalàries, sociosanitàries, assistencials, preventives, de salut
pública i salut comunitària, rehabilitadores, docents, d’investigació i coordinació en els
àmbits sanitari, social i, en general, d’atenció a les persones.
El cap de Salut Ambiental proposa a la Presidència de l’organisme, en data 29 d’abril
de 2021, la signatura d’un conveni d’encàrrec de gestió a un mitjà propi per prestar el
servei del Programa Pt05 d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic
amb el CSC Serveis Instrumentals SAU, mitjà propi del Consorci de Salut i Atenció
Social de Catalunya (en endavant CSC) i dels seus ens associats, entre elles,
Diputació de Girona, considerant la seva experiència en aquest àmbit, atès que
Dipsalut no disposa dels mitjans tècnics ni humans propis suficients per a realitzar les
actuacions previstes en aquest programa del Catàleg de serveis.
La motivació en quan a la validesa i justificació de l’encàrrec que consta acreditada a
l’expedient es basa en els següents aspectes:
-

Amb caràcter previ a l’anàlisi del compliment dels requisits legals
d’aquest encàrrec de gestió, cal assenyalar que dintre de les facultats
d’autoorganització que es reconeix a les administracions públiques hi és la de
determinar l’opció auto-organitzativa més adequada per a l’execució de les
activitats materials necessàries per a l’execució de les seves competències, i
per tant determinar si la prestació dels diferents serveis públics es realitza
mitjançant la utilització de mitjans propis (orgànics o personificats com seria
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l’encàrrec a mitjans propis ) o requereix la col·laboració d’un tercer per la
realització de les seves competències i la consecució de l’interès general.
En aquest sentit val a dir, que en l’Informe de la Comissió Nacional de la
Competència «Los medios propios y las encomiendas de gestión: implicaciones
de su uso desde la óptica de la promoción de la competencia», de juliol de 2013
va manifestar que la necessitat de creació de mitjans propis i la utilització dels
encàrrecs de gestió s’han de justificar rigorosament, però no pels perjudicis que
es poden derivar a la competència sinó per l’interès general que regeix
qualsevol actuació de les diferents Administracions Públiques i per tant per a la
prestació dels diferents serveis públics, es a dir, els principis de competència i
interès general no sempre coincideixen, prevalent en tot cas la defensa de
l’interès general en quan es tracta d’un principi rector de l’actuació de les
Administracions Públiques (art.103 CE ).
-

L’article 31 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector
Públic (en endavant LCSP), regula que les entitats del sector públic podran
cooperar entre elles a través de sistemes de cooperació vertical, sense que
aquesta cooperació pugui qualificar-se de relació contractual. La cooperació
vertical es basa en la utilització de mitjans propis personificats, d’acord amb els
requisits establerts als articles 32 i 33 de la LCSP.

-

En data 16 de juny de 2009, el Ple de la Diputació de Girona va adoptar
per unanimitat l’acord d’adhesió al CSC com a membre de ple dret de
l’esmentat ens, i la corresponent acceptació dels seus estatuts, tot nomenant el
president delegat de Dipsalut com a representant de la Diputació de Girona i
delegant a Dipsalut l’assumpció de tots els drets i obligacions que es derivin de
l’adhesió. En data 18 de març de 2010 el CSC va aprovar aquesta adhesió per
acord de la seva Junta General Ordinària.
Per últim, per acord el Ple de la Diputació de Girona de data 6 d’agost de 2019
es va designar a la presidenta de Dipsalut com a representant de Diputació de
Girona dins el CSC.

-

L’article 3bis dels Estatuts del CSC Serveis Instrumentals SAU disposa
que aquesta societat té la consideració de mitjà propi personificat del CSC i
dels poders adjudicadors associats al CSC (entre ells Diputació de Girona), que
esdevenen accionistes directes o indirectes de la societat matriu CSCSA.
L’article 32.4.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (en endavant LCSP) reconeix expressament que els encàrrecs de les
persones jurídiques controlades pels poders adjudicadors, en el nostre cas
Dipsalut ja que és controlada per Diputació de Girona, també són encàrrecs a
mitjà propi, que computen com a tals als efectes del compliment del requisits de
la LCSP relatiu a que més del 80% de les activitat del mitjà propi siguin per
encàrrecs realitzats pels poders adjudicadors que el controlen (Diputació de
Girona) o per persones jurídiques controlades per aquest mateixos poders
adjudicadors (Dipsalut). Si la normativa permet que un mitjà propi pugui rebre
encàrrecs de persones jurídiques controlades pel poders adjudicadors que
controlen al mitjà propi, en conseqüència, CSC Serveis Instrumentals SAU pot
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esdevenir mitjà propi de Dipsalut
En especial, cal destacar en aquest punt que el CSC va aprovar, el 20 de juny de
2019, una reorganització interna de la que va resultar la següent estructura:
a) CSC: consorci associatiu amb configuració d’ens públic amb funció de
representació sectorial formada per un 85% de poders adjudicadors
provisors de serveis de salut i socials i també d’administracions públiques i
un 15% per fundacions privades provisores de serveis de salut i socials.
b) Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya SA (en endavant CSCSA):
deixa de ser mitjà propi del CSC per convertir-se en poder adjudicador de
capital 100% públic constituint-se en la societat matriu de tots els mitjans
propis del CSC. Les fundacions privades que formen part del CSC no tenen
cabuda dins el CSCSA. Dins aquesta societat es crea el Comitè del Control
Conjunt dels Mitjans Propis del CSC i dels seus ens associats (en el nostre
cas Dipsalut) en que aquest Comitè:
- s’integra i depèn del CSCSA i és aliè al CSC
- composat per tots els poders adjudicadors associats al CSC que són
accionistes directes i/o indirectes. Dipsalut també té representació dins
aquest Comitè.
- ostenta facultats estatutàries per influir directament i decisiva sobre els
objectius estratègics i decisions significatives de tots mitjans propis del CSC.
És l’òrgan que exerceix el control conjunt de tots els mitjans propis del CSC.
c) Els mitjans propis del CSC, tots de capital 100% públic són: Laboratori de
Referència de Catalunya, IMI, Vitae, CSC Serveis Instrumentals SAU i
Fundació S21.
Amb aquesta nova estructura queda clar el compliment dels requisits per esdevenir
mitjà propi (en línia amb l’Informe 1/2019 de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de Catalunya), ja que:
a) Hi ha absència de participació privada directa en el CSCSA. Pel que fa al
CSC Serveis Instrumentals SAU és un ens de personificació jurídicoprivada en que el seu capital és de titularitat públic, sense participació
directe ni indirecte de capital privat, d’acord amb el certificat de 28 d’abril
de 2021 emès pel secretari del Consorci de Salut i d’Atenció Social de
Catalunya.
b) El control conjunt es situa en un sol nivell per sobre de tots els mitjans
propis del CSC i s’exerceix a través d’un òrgan creat a l’efecte amb
facultats estatutàries reforçades i específiques sobre les decisions
significatives i objectius estratègics dels mitjans propis. En aquest òrgan
anomenat, tal com s’ha dit, “Comitè de Control Conjunt dels Mitjans
Propis del CSC”, estaran representats tots els poders adjudicadors
associats al CSC i que participen directament i/o indirecta en el capital
de l’entitat que exerciria el control conjunt (Dipsalut). Els estatuts de les
entitats participades amb consideració de mitjà propi, entre ells CSC
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Serveis Instrumentals SAU, es sotmetran a les determinacions d’aquest
Comitè en tot allò referent a l’activitat que aquestes prestin en virtut
d’aquesta condició.
La configuració de la participació pública de l’estructura dels mitjans propis del CSC,
així com la configuració de l’exercici del control conjunt, s’ajusten a les previsions de
l’article 32 de la LCSP tal com reconeix la recent Resolució 391/2020, de 2 de
desembre, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en relació a un
encàrrec realitzat per l’Ajuntament del Prat de Llobregat a la Fundació S21 del CSC, la
qual també està participada i controlada, en els mateixos termes que el CSC Servei
Instrumentals SAU, per la societat matriu. En aquest sentit, els arguments jurídics que
esgrima del Tribunal en aquesta Resolució poden fer-se extensius al cas que ens
ocupa en aquest expedient.
- L’article 34.b) de la LCSP també exigeix que el 80% de les activitats de l’ens
destinatari de l’encàrrec es duguin a terme en l’exercici de les comeses que li han
estat confiades pels poders adjudicadors que la controlen o per altres persones
jurídiques controlades per aquests mateixos poders adjudicadors. El càlcul del 80% es
farà d’acord amb allò establert en la lletra b) apartat 2 de l’article 32 LCSP.
En el cas del CSC Serveis Instrumentals SAU, al tractar-se d’un mitjà propi de nova
creació, caldrà estar al darrer paràgraf de l’article 32.2.b) LCSP que determina que
quan no es pugui acudir al promig del volum global de negoci dels tres exercicis
anteriors, serà suficient amb justificar que el càlcul del nivell d’activitat es correspon
amb la realitat, en especial mitjançant projeccions de negoci.
En aquest cas, CSC Serveis Instrumentals, SAU, va assolir la condició de mitjà propi
en virtut de la modificació d’estatuts del 20 de juny de 2019 i aquesta configuració
s’establia per tal que assumís l’activitat de mitjà propi de CSCSA. A aquests efectes,
l’objecte social s’ha aprovat i establert en termes idèntics als de CSCSA i el personal
d’aquesta s’està traslladant a la nova societat a mesura que els nous encàrrecs es
formalitzen amb el nou mitjà propi.
Per tant, la projecció de negoci en virtut d’aquesta configuració és que el 100% de
l’activitat es realitzarà com a mitjà propi, per comeses confiades pels poders
adjudicadors que la controlen.
- L’article 32.4.a) LCSP preveu una compensació econòmica al mitjà propi mitjançant
tarifes aprovades per l’entitat pública de que depengui el mitjà propi personificat
(Dipsalut) respecte a les activitats objecte d’encàrrec realitzades pel mitjà propi
directament. Tot i que en aquest cas estem davant d’un mitjà propi de diversos poders
adjudicadors, el precepte esmentat permet que l’entitat que fa l’encàrrec en qüestió
(Dipsalut) aprovi directament les tarifes sense necessitat de participació de la resta de
poders adjudicadors.
D’altra banda cal esmentar que, d’acord amb l’article 3bis del Estatuts del CSCSA, el
Comitè de Control Conjunt de Mitjans Propis el CSC aprova aquelles tarifes pels
serveis que són d’ús comú, amb pocs factors correctors i que no són tan
individualitzables.
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En el cas d’aquest expedient, les tarifes pel servei de control sanitari de les piscines
d’ús públic han de ser aprovades directament per Dipsalut i no pel Comitè de Control
Conjunt ja que tenen un contingut singular al tenir només en compte un poder
adjudicador (Dipsalut) en funció del seu servei, sense ampliar-ho a altres poder
adjudicadors que estiguin vinculats.
Per tant, quan es tracta de tarifes d’ús comú per varis poders adjudicadors les
aprovarà el Comitè de Control Conjunt i quan es tracti de tarifes individualitzades les
aprovarà, tal com estableix l’article 32.4.a) LCSP l’entitat pública de que depèn el
mitjà propi.
- El conveni objecte d’aquest acord és interadministratiu, pel fet que està signat per
dos administracions, i compleix amb els requisits formals establerts a l’article 49 de
la Llei 40/2015, segons queda acreditat a l’expedient, i acompanya la memòria
justificativa exigida a l’article 50 de la mateixa norma.
- Per últim cal destacar que la cooperació resultant de l’encàrrec es fa amb la
finalitat de garantir serveis públics per aconseguir la consecució d’objectius comuns
i relacionats amb l’interès públic en una matèria com la protecció de la salut.
Atesos els antecedents i fonaments de dret anteriors, vist l’informe proposta del cap
de Salut Ambiental de Dipsalut, de data 29 d’abril de 2021, que consta a
l’expedient, i vist que es donen tots els requisits per entendre l’encàrrec com a
exclòs de la normativa de contractació pública, segons l’article 12 de la Directiva
2014/24/UE i l’article 32 de la LCSP, i considerant que, d’acord amb l’article 10 dels
Estatuts de l’Organisme, li correspon la competència per a l’aprovació dels convenis
amb altres administracions, de conformitat amb la proposta tècnica que figura en
l’expedient i a proposta de la Presidència, el Consell Rector aprova, per unanimitat,
l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Aprovar l’encàrrec de gestió per a les actuacions relatives a l’avaluació
higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic dels municipis adherits al Catàleg de
serveis de Dipsalut, a favor del CSC Serveis Instrumentals SAU (CIF núm.
A62289830), mitjà propi de Dipsalut.
Aquest acord d’encàrrec es formalitzarà per mitjà d’un conveni el text del qual
s’adjunta com annex a aquest acord.
Segon. Aprovar les tarifes com a compensació per la prestació d’aquest servei a
favor de CSC Serveis Instrumentals SAU per un import màxim de vuitanta-dos mil
tres-cents cinc euros amb cinquanta-un cèntims (82.305,51 €), IVA exempt, que
suposa el cost efectiu suportat pel CSC Serveis Instrumentals SAU , d’acord amb el
detall següent:
IMPORT DE L'ENCÀRREC
Programa d'avaluació de salubritat de piscines d'ús públic.

76.845,51 €
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IMPORT DE L'ENCÀRREC
Dues edicions del curs d’operadors de piscines segon semestre any 2021
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Dues edicions del curs d’operadors de piscines primer semestre any 2022
IMPORT TOTAL DE L'ENCÀRREC

2.730,00 €
2.730,00 €
82.305,51 €

Aquest import resta exempt de l’aplicació de l’impost sobre el valor afegit IVA,
d’acord amb la DF 10 LCSP i l’article 7.8 de la Llei 37/1992.
Tercer. La vigència d’aquest encàrrec de gestió és des de la signatura del conveni
d’encàrrec i fins el 15 de maig de 2022.
Quart. Autoritzar i disposar la despesa per import de vuitanta-dos mil tres-cents cinc
euros amb cinquanta-un cèntims (82.305,51 €), IVA exempt, amb càrrec de
l’aplicació pressupostària 5/3110/22706 – Serveis tècnics i assistència municipal
Protecció, d’acord amb la següent periodificació de despesa:
Anualitat

Import

IVA

Total

2021

79.575,51 €

-

79.575,51 €

2022

2.730,00 €

-

2.730,00 €

Atès que aquest conveni comportarà despeses de caràcter plurianual, al
comprendre més d’un exercici pressupostari, la seva autorització o realització se
subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos,
d'acord amb l'article 174 del text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals,
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Havent valorat les repercussions i efectes econòmics de l’encàrrec, es considera
que s’adequa de forma estricta al compliment de les exigències dels principis
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, d’acord amb la DA3 de la LCSP
i l’article 7.3 de la Llei Orgànica 2/2002, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera
Cinquè. Nomenar el cap de Salut Ambiental de Dipsalut com a representant de
l’Organisme, si escau, en la comissió paritària regulada en el conveni que regularà
aquest encàrrec de gestió.
Sisè. Facultar la presidenta de Dipsalut per a la signatura del conveni d’encàrrec i
de tots els documents que siguin necessaris per a la seva execució.
Setè. Comunicar aquest acord al CSC Serveis Instrumentals SAU i al Consorci de
Salut i d’Atenció Social de Catalunya, SA (CSCSA).
Vuitè. Publicar el conveni, un cop formalitzat, a la seu electrònica de Dipsalut, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de convenis de
col·laboració i cooperació de la Generalitat, de conformitat amb l’article 110 de la Llei
26/2010, de 3 d'agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
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ANNEX
Conveni d’encàrrec de gestió entre Dipsalut i el mitjà propi CSC Serveis
Instrumentals SAU per al desenvolupanent del programa Pt05 d’avaluació higiència i
sanitària de piscines d’ús públic – Any 2021-2022
INTERVENEN
D’una part, l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant
Dipsalut, amb CIF núm. Q1700565C, representat pel seva presidenta, senyora Maria Puig
Ferrer, nomenada d’acord amb la Resolució de la Presidència de la Diputació de Girona de 23
de juliol de 2019, facultada per acord del Consell Rector de data 11 de maig de 2021 per a la
signatura d’aquest conveni i assistida pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
D’altra part, CSC Serveis Instrumentals SAU, amb CIF núm. A-62289830, representat pel seu
director general Sr..................... en virtut de l’acord del consell d’administració de data
................., pel qual s’acorda el seu nomenament i atorgament de facultats, segons consta a
l’escriptura pública de nomenament de càrrec i atorgament de poders de data ................. del
Notari .................., número de protocol ........, i amb domicili a l’Avinguda del Tibidabo, 21, i
assistit pel secretari de l’entitat Sr. Joaquim Monllau Bayerri
MANIFESTEN
I. Dipsalut és un organisme autònom de caràcter administratiu que ha estat creat per la
Diputació de Girona. D’acord amb els Estatuts de Dipsalut, aprovats pel Ple de la Diputació de
Girona en data 24 de novembre de 2015 i publicats al BOP núm. 34 del dia 19 de febrer de
2016 i, en aplicació de l’article 36 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases sobre el
règim local i dels articles 91 i 92 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, Dipsalut realitza funcions d’assistència i
cooperació als municipis de la demarcació de Girona en relació a totes les competències que
en matèria de salut pública els siguin atribuïdes per la legislació de règim local i sectorial vigent
i que es relacionen, a mode d’exemple, les següents: a) La informació i la vigilància
epidemiològica; b) La protecció i promoció de la salut; c) La prevenció de les malalties; d) El
control sanitari d’edificis, llocs d’habitatge i convivència humana, especialment dels centres
d’alimentació, perruqueries, saunes i centres d’higiene personal, hotels i centres turístics, i
àrees d’activitats fisicoesportives i d’esbarjo; e) La promoció i protecció de la sanitat ambientalf)
La promoció i protecció de la salut laboral; g) La promoció i control de la seguretat alimentària;
h) El control sanitari dels cementiris i la policia sanitària mortuòria; i) El control sanitari dels
equipaments municipals: Piscines, centres cívics, teatres...; j) Control sanitari en relació amb
els animals de companyia; k) Control sanitari de plagues urbanes i d’animals peridomèstics; l)
Campanyes educatives per la promoció de la salut.
II. Segons la Llei 18/2009 de Salut Pública de Catalunya, els ajuntaments són competents per
prestar els serveis mínims en l’àmbit de la salut pública, els quals es troben relacionats a al seu
article 52 i que són els següents: a) L’educació sanitària en l’àmbit de les competències locals;
b) La gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi; c) La gestió del risc per a
la salut pel que fa a les aigües de consum públic; d) La gestió del risc per a la salut als
equipaments públics i als llocs habitats, incloses les piscines; entre d’altres.
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Així mateix, l’article 25.2.j) Llei 7/85, 2 d’abril, reguladora de les bases sobre el règim local,
atribueix al municipi la competència pròpia en salubritat pública.
III. Aquesta competència municipal de prestació de serveis mínims en matèria de salut pública
es pot exercir amb mitjans humans i tècnics propis de l’ajuntament o bé, entre moltes d’altres
formes, a través d’una cooperació vertical amb un mitjà propi.
IV. El Estatuts el CSC Serveis Instrumentals SAU preveuen que el seu objecte social el
constitueix, pel que fa a l’objecte d’aquest conveni: a) L’execució i gestió de serveis i activitats
hospitalàries, sociosanitàries, assistencials, preventives, de salut pública i salut comunitària,
rehabilitadores, docents, d’investigació i coordinació en els àmbits sanitari, social i, en general,
d’atenció a les persones; e) La gestió i administració de serveis relatius a la formació, el
desenvolupament dels professionals en totes les seves modalitats i la prestació de serveis de
formació a les empreses, professionals, institucions i entitats relacionades amb els serveis de
salut i els serveis socials; g) La realització d’estudis, jornades, conferències, treballs de recerca,
consultoria, innovació i investigació en l’àmbit de la salut, en l’àmbit de la farmàcia i del
medicament i en l’àmbit dels serveis socials, així com la realització d’assajos clínics en els
centres sanitaris, sociosanitaris i socials que directament o indirecta siguin gestionats en
qualsevol de les seves modalitats;; i) La prestació de serveis de control i qualitat assistencial,
inclosos l’assessorament, l’avaluació, l’elaboració de projectes i models, la tramitació
d’autoritzacions sanitàries i socials i la promoció de polítiques i iniciatives dirigides a
l’excel·lència assistencial; j) L’assessorament jurídic i tècnic del sector públic i dels centres
sanitaris, sociosanitaris i socials en els àmbits del dret sanitari i dels serveis socials, del dret
laboral i la negociació col·lectiva, del dret civil i mercantil, del dret tributari i l’assessorament
financer, del dret administratiu en general i la contractació pública en particular, l’assistència i
secretaria d’òrgans de govern, i qualsevol altra matèria de naturalesa legal que els pugui
afectar;
La societat podrà realitzar totes aquelles operacions connexes, necessàries i conseqüents de
les pròpies de l’esmentada.
L’objecte social podrà realitzar-se per la societat de manera directa i indirecta, mitjançant la
participació en altres societats d’idèntic o anàleg objecte, subscrivint accions o participacions
en la fundació o augment de capital, o adquirint-les per qualsevol títol.
Per tot l’exposat, les parts acorden subscriure el present conveni, que es regirà per les
següents:
CLÀUSULES
Primera.- Objecte
Constitueix l’objecte del Conveni d’encàrrec de gestió el desenvolupament del programa
Pt05 d’avaluació de la salubritat de les piscines d’ús públic que, promogut per Dipsalut i
executat pel CSC Serveis Instrumentals SAU, que posa a l’abast dels ajuntaments de l’àmbit
territorial de Girona el suport tècnic per a l’exercici de les seves competències en matèria
de salut pública, concretament pel què fa a fomentar la capacitat dels municipis en
l’avaluació de les condicions higienicosanitàries de les piscines d’ús públic i el compliment
de la normativa en la matèria.
Aquesta col·laboració es concretarà en els següents àmbits, dins dels quals es
desenvoluparan els encàrrecs que es detallen a continuació:
a) Execució del programa d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús
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públic promogut per Dipsalut i dirigit als Ajuntaments de les comarques
gironines, el qual es concreta en la realització dels encàrrecs següents:
• Direcció i coordinació de la campanya d’avaluació higiènica sanitària de les piscines

de pública concurrència.
• Avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic que sol·liciti l’ajuntament.

Es prioritzarà la visita d’aquelles instal·lacions classificades com a com de major risc
segons els criteris d’avaluació de l’any 2020, segons el formulari que s’adjunta com
Annex.
• Prova pilot d’avaluació d’instal·lacions, amb la participació de personal tècnic de
l’ajuntament.
• Elaboració d’un dossier tècnic dossier tècnic per a cada municipi amb tota la
informació i registres necessaris per a una correcta gestió del risc de les
instal·lacions.
• Mantenir actualitzada la informació sobre les accions del programa i informar
l’Ajuntament i a Dipsalut a través de les aplicacions pròpies de l’organisme.
Planificació de les accions (PAS) i Sistema d’Informació Municipal en Salut Pública
(SIMSAP) segons els protocols establerts.
b) Realització d’activitats amb l’objectiu de facilitar eines de gestió per a la protecció

de la Salut:
• Formació: organitzar i impartir quatre edicions del “Curs per a operadors i mantenidors

de piscines d’ús públic”
• Suport tècnic per a l’elaboració del pla d’autocontrol per part dels titulars de les

piscines de pública concurrència.
• Atenció de consultes (via mail, via telefònica): manteniment d’un servei de suport

tècnic d’assessorament i consultes per als responsables de les instal·lacions en
matèria de control higiènic sanitari de les piscines de pública concurrència. Es
generarà un registre que recollirà totes les peticions d’assessorament. Aquest
registre recollirà com a mínim: nom del demandant i de l’entitat que representa,
motiu de la consulta, dia de la petició, nom del tècnic que atén la consulta, resultat
de la mateixa i temps invertit en donar resposta.
Segona.- Justificació organitzativa i manca de mitjans
Dipsalut no disposa dels mitjans tècnics ni personals necessaris per dur a terme aquest
programa d’actuació d’acord amb l’objecte establert en l’apartat anterior, ni poden ser
executades les accions necessàries pel personal que presta serveis a l’Organisme, ja que
es requereix de material específic i d’un equip humà format per 5 tècnics avaluadors de
piscines, dels quals un assumirà les tasques de coordinador.
Aquesta manca de mitjans propis fa inviable l’execució d’aquest servei per part de Dipsalut,
de manera que en virtut de la potestat d’autoorganització recollida a l’article 31 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic (LCSP), Dipsalut té previst
encarregar al CSC Serveis Instrumentals SAU l’execució dels treballs necessaris per a
desenvolupar el programa Pt05, mitjançant un sistema de col·laboració vertical.
Tercera.- Obligacions de les parts
Mitjançant aquest encàrrec de gestió, el CSC Serveis Instrumentals SAU s’obliga a
realitzar les tasques següents:
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Contractació, direcció i coordinació del personal tècnic que realitzarà les tasques
d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines de pública concurrència.
Identificació d’un coordinador, entre el personal tècnic avaluador, que haurà de
desenvolupar les seves tasques a les instal·lacions de Dipsalut, sempre que aquest
Organisme ho requereixi.
Elaboració de la proposta del document final que s’enviarà als ajuntaments.
Proposta del document resum de l’avaluació higiènica i sanitària de cada
establiment. Aquest document ha de servir
a l’ajuntament per notificar les
deficiències als establiments que incompleixin normativa.
Revisió dels protocols dels diferents establiments.
Facilitar, explicar i corregir els models d’autocontrol.
Avaluació higiènica i sanitària i Control “in situ” dels nivells de desinfectant i de PH, i
d’àcid isocianúric, transparència, terbolesa, i temperatura ambient, humitat relativa i
CO2 si s’escau, dels vasos dels diferents establiments.
Redacció dels informes d’avaluació higiènica i sanitària.
Muntatge del Dossier Tècnic, en format digital, amb el contingut i ordre definit per
Dipsalut, amb el conjunt d’avaluacions dels establiments del municipi.
Introducció de les dades resultants de les visites d’avaluació i del Dossier Tècnic de
cada municipi al sistema d’informació municipal de salut pública (SIMSAP).
Assistència a les reunions de seguiment i coordinació que Dipsalut proposi.
Presentació d’un document de Memòria anual del programa que reculli els riscos
detectats, les mesures correctores, i aquells altres paràmetres que Dipsalut consideri
oportú, així com propostes de millora per al desenvolupament del programa.
Organització i aportació del personal docent, i pagament dels seus honoraris.
Aportació del material docent del curs en el format estipulat per Dipsalut.
Disposar de l’assistència tècnica informàtica necessària per atendre de forma àgils
els requeriments propis del desenvolupament de l’encàrrec.

Així mateix i per facilitar l’execució de l‘encàrrec, Dipsalut es compromet a realitzar les
accions següents:
1.
2.
3.
4.

Trametre les sol·licituds que els municipis formalitzin del programa Pt05 al CSC
Serveis Instrumentals SAU.
Difusió i informació sobre les diferents edicions del curs d’operador i mantenidor de
piscines.
Reserva de les sales i de les instal·lacions on es realitzaran els cursos de formació.
Tasques d’inscripció d’alumnes dels cursos.

Quarta.- Tarifes i forma de pagament
Dipsalut retribuirà al CSC Serveis Instrumentals SAU pels imports i amb la forma que a
continuació es detalla:
La quantitat màxima de vuitanta-dos mil tres-cents cinc euros amb cinquanta-un cèntims
(82.305,51 €), exempts d’IVA, per la implantació del programa, que suposa el cost real
suportat pel CSC Serveis Instrumentals SAU.
IMPORT DE L'ENCÀRREC
Programa d'avaluació de salubritat de piscines d'ús
públic.
Dues edicions del curs d’operadors de piscines segon semestre any

76.845,51 €
2.730,00 €
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Dues edicions del curs d’operadors de piscines primer semestre any
2022

2.730,00 €

IMPORT TOTAL DE L'ENCÀRREC

82.305,51 €

PERIODIFICACIÓ DE
L'ENCÀRREC
ANY 2021

79.575,51 €

ANY 2022

2.730,00 €

El pagament d’aquesta quantitat es realitzarà prèvia conformitat de Dipsalut amb el
desenvolupament de les activitats realitzades i amb la presentació de la documentació que
acrediti la despesa efectuada, per la quantitat total esmentada.
L’import de l’encàrrec de gestió ascendeix a un màxim de 82.305,51 € ( Exempt d’IVA ) a
càrrec de l’aplicació pressupostària 5/3110/22706 – Serveis tècnics i assistència municipal
Protecció.
Cinquena.- Situació crisi COVID-19
1. No obstant l’esmentat anteriorment, degut a la incertesa que suposa la crisi sanitària del
COVID-19 que pot fer possible una obertura irregular de les piscines d’ús públic en les
dates i condicions habituals, es fixa l’import de l’encàrrec en un màxim, sense que hi
hagi cap compromís per part de Dipsalut a l’execució total o parcial del mateix, atès que
l’avaluació de les piscines proposades al conveni dependrà de la demanda dels
ajuntaments.
En tot cas Dipsalut assumirà el pagament de la totalitat de despeses incloses a
l’encàrrec i que siguin acreditades de forma efectiva.
2. En el supòsit que no es pogués fer la totalitat de piscines, Dipsalut establirà la prioritat
dels establiments que caldrà avaluar.
3. Dipsalut podrà acordar la resolució del conveni, si a conseqüència de la situació creada
per la crisi del COVID-19, es donin circumstàncies que facin impossible la seva
execució, perquè el seu objecte no s’hagi pogut ni iniciar. A títol d’exemple, que els
ajuntaments acordessin no obrir les piscines.
4. En el cas que degut a la situació provocada pel COVID, no es puguin obrir les piscines
abans del 15 de juliol de 2021, s’acordaria la resolució definitiva el conveni ja que el
Programa Pt05 no es portaria a terme.
5. En aquests supòsit de resolució total del conveni per no haver-se pogut iniciar o bé de
suspensió durant un període, Dipsalut abonarà a CSC Serveis Instrumentals SAU els
danys i perjudicis que hagi sofert i que aquest pugui acreditar fefaentment, pels
següents conceptes:
a) Despeses salarials, incloses les cotitzacions a la Seguretat Social, del seu personal
ocasionades en motiu d’aquest encàrrec.
b) Altres despeses vinculades que s’hagués pogut incórrer en motiu de l’execució
d’aquest encàrrec.
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6. La situació Covid i les necessitats que aquesta comporti, pot fer modificar detalls tècnics
de les accions previstes al programa i caldrà fer les adaptacions que siguin necessàries.
Sisena.- Vigència
La vigència general d’aquest conveni s’estén des de la data de la seva signatura fins el 15
de maig de 2022, sense perjudici que puguin perdurar les obligacions de cadascuna de
les parts nascudes en aplicació de les previsions del mateix.
Les quatre edicions del curs per a operadors i mantenidors de piscines d’ús públic es faran
a partir del setembre de 2021 i fins el 15 de maig de l’any 2022, segons la planificació
que Dipsalut estableixi.
Les avaluacions higièniques de piscines s’iniciaran el mes de juny 2020. Es prioritzaran les
avaluacions de les piscines identificades l’any 2020 com a piscines de major risc i la primera
avaluació de les piscines en les quals es faci la prova pilot d’avaluació conjunta, en el
període de 15 de juny a 15 de juliol, i la data màxima d’entrega d’informes d’avaluació
d’aquestes piscines serà el 31 de juliol de 2021.
La data màxima d’entrega d’informes d’avaluació de la resta de piscines serà el 10 de
setembre de 2021.
La data màxima d’entrega de la memòria del programa serà el 30 de setembre de 2021.
Setena.- Preu i forma de pagament
Dipsalut retribuirà al CSC Serveis Instrumentals SAU pels imports i amb la forma que a
continuació es detalla:
▪ La quantitat màxima de 76.845,51 € (exempta d’IVA) per la implantació del programa
detallat en la prescripció quarta.
El pagament d’aquesta quantitat es realitzarà prèvia conformitat de Dipsalut amb el
desenvolupament de les activitats realitzades i amb la presentació de la documentació
que acrediti la despesa efectuada
▪ La quantitat de 5.460,00 € (exempta d’IVA) per al finançament de quatre edicions del
Curs per a operadors i mantenidors de piscines d’ús públic.
El pagament d’aquesta quantitat es realitzarà prèvia conformitat de Dipsalut amb el
desenvolupament de les activitats realitzades i amb la presentació de la documentació
que acrediti la despesa efectuada i amb la periodificació prevista a la prescripció
quarta, corresponent a 2.730,00 euros per a cada anualitat (2021 i 2022)
Vuitena.- Resolució de discrepàncies - Comissió paritària
En cas de discrepàncies en l’execució d’aquest encàrrec, es constituirà una comissió
paritària entre Dipsalut i el CSC Serveis Instrumentals, la qual estarà integrada per un
representant de cadascuna de les parts, que tindrà com a objectiu resoldre aquestes
discrepàncies i coordinar el programa Pt05 d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines
d’ús públic dels municipis adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut.
Novena.- Seguiment, vigilància i control
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Dipsalut exercirà les funcions de seguiment i control les obligacions objecte del conveni
que estimi necessaris mitjançant els responsables tècnics que designi.
Les accions incloses al conveni generen resultats dels quals cal mantenir informats
l’ajuntament i Dipsalut.
Dipsalut ha desenvolupat el SIMSAP (Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública),
una aplicació web que permet compartir dades entre els diferents agents implicats en els
programes de salut pública gestionats per Dipsalut (és a dir, els ajuntaments, el proveïdor i
Dipsalut). És en aquest sistema on el CSC Serveis Instrumentals SAU haurà d’introduir, en
els terminis establerts, tota la informació que es generi de les seves actuacions.
En el SIMSAP s’associa per a cada acció que dugui a terme el proveïdor, la informació que
cal que introdueixi, en el format formulari i/o document pdf, que correspongui.
Dipsalut supervisarà el compliment del conveni, mitjançant actuacions de comprovació
aleatòries, a partir de la informació introduïda al SIMSAP i de la que aportin els integrants
de l’equip tècnic, amb la finalitat de verificar que es compleixen les obligacions pactades .
Desena.- Incompliment
En el cas d’incompliment per alguna de les parts de les obligacions i compromisos
assumits, l’altra part requerirà el correcte compliment en el ermini d’un mes. Si persistís
l’incompliment transcorregut el termini indicat en el requeriment, es resoldrà el conveni.
Onzena.- Modificació
La modificació del contingut del present conveni requerirà l’acord exprés dels signants
mitjanes la subscripció de la corresponent addenda.
Dotzena.- Causes de resolució
Aquest conveni podrà resoldre per les següents causes:
1. Per transcurs de la seva vigència.
2. Per les causes que es preveuen a la clàusula cinquena d’aquest conveni en motiu de
la crisi sanitària del COVID-19.
3. Per incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels
signants.
4. Per mutu acord de les parts, en aquest cas la part que ho sol·liciti ho haurà de
comunicar amb una antelació mínima de 2 mesos.
5. Per la concurrència de qualsevol altre causa e resolució legalment establerta.
I, com a prova de conformitat i acceptació, signen aquest conveni.

ANNEX I
FORMULARIS PER A L’AVALUACIÓ HIGIÈNICA I SANITÀRIA DE LES PISCINES D’ÚS PÚBLIC
1 .

Fitxa tècnica de la piscina
Element

Resposta
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1.1 .

Nom de la instal·lació

1.2 .

Tipus d’establiment

1.3 .

Adreça

1.4 .

Municipi

1.5 .

Comarca

1.6 .

Codi Postal

1.7 .

Telèfon/Fax

1.8

Adreça electrònica

1.9 .

Titular

1.10 .

Gestor

1.11 .

Temporada de funcionament

1.12 .

Responsable de manteniment

1.13 .

Data de la visita

1.14 .

Tècnic que realitza l'avaluació

1.15 .

Motiu pel que no s’ha fet la visita

1.16 .

Nombre de vasos

1.16.1 .

Coberts

1.16.2 .

Descoberts

1.17 .

APROVAT
09/06/2021 11:39

Anotar Telèfon ( )

Nombre de jacuzzis

1.17.1 .

Jacuzzis coberts

1.17.2 .

Jacuzzis descoberts

1.18 .

ESTAT

Superfície i aforament

1.18.1 .

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

1.18.2 .

Aforament de la làmina d’aigua

1.18.3 .

Aforament màxim

1.19 .

Origen de l’aigua

1.19.1 .

Xarxa pública de distribució

1.19.2 .

Aigua de mar
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1.19.2.1 .
1.19.3 .
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1.19.3.1 .

2 .

2.1 .

Font d’abastament pròpia
Compta amb l’autorització sanitària de l’ajuntament?

FITXA INSAL·LACIÓ

Característiques generals
Disposa de servei de salvament i socorrisme dimensionat per la instal·lació

2.1.2 .

Nombre de socorristes

2.1.3 .

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

2.1.4 .

Registre d’assistències prestades als usuaris

2.1.5 .

Disposa de rètol informatiu sobre la manca de servei de salvament i socorrisme

2.1.6 .

Disposa d'encarregat de la vigilància dels banyistes

2.1.7 .

Nombre d'encarregats vigilància

2.1.8 .

Disposa de rètol informatiu sobre la manca de servei de salvament i socorrisme i de vigilància dels
banyistes

2.1.9 .

Indicació dels aforaments en lloc visible

2.1.10 .

Disposa de reglament de règim intern en lloc visible

2.1.11 .

El reglament de règim intern conté les indicacions mínimes

2.2 .

Dutxes a la zona de platja

2.2.1 .

Nombre de dutxes suficient

2.2.2 .

Materials antilliscants

2.2.3 .

Materials de fàcil neteja

2.2.4 .

Disposen de desguàs

2.2.5 .

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

2.2.6 .

L’estat higiènic és l'adequat

2.2.7 .

L’estat de manteniment és l'adequat

2.3.1 .
2.4 .

APROVAT
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Compta amb l’autorització sanitària de l’ajuntament?

2.1.1 .

2.3 .

ESTAT
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Papereres

SI

NO

NP

SI

NO

NP

SI

NO

NP

SI

NO

NP

Nombre suficient
Il·luminació
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2.4.1 .

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

2.4.2 .

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

2.5 .

Infermeria

2.5.1 .

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

2.5.2 .

Farmaciola correctament equipada

2.5.3 .

Senyalització adequada de la farmaciola

2.6 .
2.6.1 .
2.7 .

Boques de neteja

APROVAT
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SI

NO

NP

SI

NO

NP

SI

NO

NP

SI

NO

NP

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

2.7.1 .

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

2.7.2 .

La dimensió es l’adequada

2.7.3 .

Paviment antilliscant

2.7.4 .

Paviment de fàcil neteja

2.7.5 .

Absència de tolls en el paviment

2.7.6 .

Absència de condensació i ambient carregat

2.7.7 .

Absència d’humitats a les parets i sostres

2.7.8 .

Hi ha dutxes

2.7.9 .

El nombre de dutxes suficient

2.7.10 .

Les dutxes disposen d’aigua calenta

2.7.11 .

Existeix dutxa adaptada persones amb mobilitat reduïda

2.7.12 .

L’estat higiènic dels vestidors és l'adequat

2.7.13 .

L’estat de manteniment dels vestidors és l'adequat

2.8 .

ESTAT
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Serveis

2.8.1 .

Hi ha lavabos

2.8.2 .

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

2.8.3 .

Hi ha vàters

2.8.4 .

El nombre de vàters és suficient
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2.8.5 .

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

2.8.6 .

Existeix vàter adaptat a persones amb mobilitat reduïda

2.8.7 .

Existeix lavabo adaptat a persones amb mobilitat reduïda

2.8.8 .

Paviment antilliscant

2.8.9 .

Paviment de fàcil neteja

2.8.10 .

Absència de tolls en el paviment

2.8.11 .

Absència de condensació

2.8.12 .

L’estat higiènic dels serveis és l'adequat

2.8.13 .

L’estat de manteniment dels serveis és l'adequat
Magatzem de productes químics per al tractament de l’aigua dels vasos, productes i estris de
SI
neteja i desinfecció

2.9.1 .

D’ ús exclusiu (aïllat)

2.9.2 .

Ventilat

2.9.3 .

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

2.9.4 .

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

2.9.5 .

Els productes químics estan autoritzats

2.9.6 .

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

2.9.7 .

Els productes químics estan convenientment etiquetats o identificats

2.9.8 .

Hi ha separació entre els productes químics

2.9.9 .

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

2.9.10 .

L’estat higiènic del magatzem és l'adequat

2.9.11 .

L’estat de manteniment del magatzem és l'adequat

3.1.1 .

Descripció del vas (adults, infantil, jacuzzi)

3.1.2 .

Cobert

3.1.3 .

Descobert

NP
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Vas 6

Vas 5

Vasos

Vas 4

3.1 .

NO

FITXA DELS VASOS

Vas 3

3 .
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Vas 2

2.9 .

ESTAT
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3.1.8 .

Senyalització dels canvis de pendent

3.1.9 .

Senyalització de la fondària mínima i màxima

3.1.1
.
0

Vas lliure d’elements arquitectònics

3.1.1
.
1

Paviment antilliscant

3.1.1
.
2

Desguàs protegit amb reixa de seguretat

3.1.1
.
3

El responsable de la instal·lació informa que el desguàs disposa de sistema
antiremolí
(Si no se sap no contestar i comentar a
observacions)

3.1.1
.
4

Hi ha sobreeixidor perimetral

3.1.1
.
5

Nombre d’skimmers suficient i distribució adequada

3.1.1
.
6

Nombre d'skimmers
Escales

3.2.1 .

Nombre d’escales suficient

3.2.2 .

Nombre d’escales

3.2.3 .

Els materials presenten resistència a l’oxidació

3.3 .

Zona de platja

3.3.1 .

Paviment en condicions adequades (antilliscant, fàcil neteja i desinfecció, …)

3.3.2 .

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

3.3.3 .

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

3.3.4 .

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

3.3.5 .

Zona de platja lliure de tobogans, palanques o trampolins

3.3.6 .

La recepció dels tobogans, palanques o trampolins és acotada

Vas 6

En cas de vas infantil, separat del vas principal

Vas 6

3.1.7 .

Vas 4

Profunditat màxima (m)

Vas 4

3.1.6 .

Vas 3

Profunditat mínima (m)

Vas 3

3.1.5 .

Vas 2

Superfície (m2)
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Vas 2

3.1.4 .

3.2 .

ESTAT
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3.3.1
.
4

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

3.3.1
.
5

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

3.3.1
.
6

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

3.4.1 .

El sistema de filtratge és independent per aquest vas

3.4.2 .

Hores de filtratge total

3.4.3 .

Material filtrant

3.5 .

Tractament químic

3.5.1 .

Tipus de desinfectant

3.5.2

Estat del desinfectant

3.5.3 .

El vas o skimmers es troben lliures de pastilles de clor

3.5.4 .

Disposa de dosificació de desinfectant junt amb el sistema de circulació

3.5.5 .

Disposa de dosificació de pH junt amb el sistema de circulació

3.5.6 .

Sistema de dosificació del desinfectant

3.5.7 .

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

3.6 .

Renovació de l'aigua

Vas 6

Els salvavides estan dotats d’una corda de longitud adequada

Vas 6

3.3.1
.
3

Vas 6

Nombre salvavides

Vas 5

3.3.1
.
2

Vas 5

Nombre suficient de salvavides

Vas 4

3.3.1
.
1

Vas 4

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

Vas 3

3.3.1
.
0

Vas 3

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

Vas 3

3.3.9 .

Vas 2

Paviment de la zona de pas antilliscant

Vas 2

3.3.8 .

Vas 2

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

3.4 .
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3.6.1 .

Disposa de comptador d’aigua recirculada

3.6.2 .

Disposa de comptador d’aigua nova

3.6.3 .

L'aigua del vas es renova contínuament durant el període d'obertura al públic
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4 .

SISTEMES D’AUTOCONTROL

4.1 .

SISTEMES D’AUTOCONTROL

4.1.1 .
4.2 .

PLA DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
Disposa de registres actualitzats per a totes les accions

4.2.2 .

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

4.2.3 .

Hi ha establert un pla documentat de neteja i desinfecció

4.2.4 .

El pla conté la informació suficient

4.2.5 .

Disposa de registre actualitzat d’incidències i mesures correctores
PLA DE TRACTAMENT DE L’AIGUA DELS VASOS

4.3.1 .

Disposa de registre actualitzats per a totes les accions

4.3.2 .

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

4.3.3 .

Es descriuen els productes emprats

4.3.4 .

Els productes emprats estan etiquetats correctament

4.3.5 .

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

4.3.6

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

4.3.7 .

Es descriu la forma d’aplicació dels productes

4.3.8 .

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

4.3.9 .

Es descriu el sistema de filtració i manteniment

4.3.10 .

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

4.3.11 .

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

4.3.12 .

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

4.3.13 .

Disposa de registre actualitzat d’incidències i mesures correctores

4.4 .

APROVAT
09/06/2021 11:39

SI

NO

NP

SI

NO

NP

SI

NO

NP

SI

NO

NP

Hi ha sistemes d’autocontrol

4.2.1 .

4.3 .
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PLA DE DESINSECTACIÓ I DESRATITZACIÓ

4.4.1 .

Disposa de registres actualitzats per a totes les accions

4.4.2 .

Hi ha establert un pla documentat de desinsectació i desratització

4.4.3 .

El pla conté la informació suficient
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Disposen de registre actualitzat d’incidències i mesures correctores
PLA DE FORMACIÓ DEL PERSONAL DE MANTENIMENT

4.5.1 .

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

4.5.2 .

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

4.5.3 .

El pla preveu un compromís de prestació de formació continuada

4.6 .

PLA DE CONTROL DE LA QUALITAT DE L'AIGUA

4.6.1 .

Disposa de registres actualitzats per a totes les accions

4.6.2 .

Els registres sobre la qualitat de l’aigua es realitzen

4.6.3 .

Els resultats de les anàlisis in situ figuren en lloc visible

4.6.4 .

La freqüència de les anàlisis microbiològiques i fisicoquímiques és mensual

4.6.5 .

Els resultats de les anàlisis laboratorials figuren en lloc visible

4.6.6 .

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

4.6.7 .

El pla conté la informació suficient

4.6.8 .

Es descriuen els punts de mostreig de presa d’aigua

4.6.9 .

Es descriu la freqüència de les anàlisis

4.6.10 .

Es descriu el tipus d'anàlisis

4.6.11

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

4.6.12 .

Disposa de registre actualitzat d’incidències i mesures correctores

4.7 .

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

4.7.1 .

Disposa de registres actualitzats per a totes les accions

4.7.2 .

Hi ha establert un pla documentat de neteja i manteniment del sistema de ventilació i
calefacció

4.7.3 .

El pla conté la informació suficient

4.7.4 .

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

4.7.5 .

Disposa de registre actualitzat d’incidències i mesures correctores

4.8 .
4.8.1 .

PLA DE SEGURETAT I BONES PRACTIQUES

Disposa

de

material

divulgatiu

sobre

prevenció

d'ofegaments,

SI

NO

NP

SI

NO

NP

SI

NO

NP

SI

NO

NP

traumatismes
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cranioencefàlics i lesions medul·lars.
4.8.2 .

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

4.8.3 .

Hi ha establert un pla de seguretat i bones pràctiques

4.8.4 .

Descriu les situacions d'incidència

4.8.5 .

Disposa de fulls de notificació d'incidències en piscines

4.9 .

PLA DE GESTIÓ DE PROVEÏDORS I SERVEIS

4.9.1 .

Hi ha establert un pla de proveïdors i serveis

4.9.2 .

Descriu la informació sol·licitada al proveïdor

4.9.3 .

Disposa de full de registre o llistat de proveïdors

4.10 .

ACCÉS ALS REGISTRES DE DADES

4.10.1 .

SI

NO

NP

SI

NO

NP

S'ha pogut consultar la documentació que genera el sistema d'autocontrol
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1.

Clor lliure residual

2.

Clor combinat

3.

pH

4.

Brom total

5.

Àcid isocianúric

6.

Transparència

7.
8.
9.

Vas 6

Vas 5

Vas 4

Vas 3

Paràmetre

Vas 2

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

Vas 1

5 .

Mínim

Màxim

0,5 ppm

2 ppm
≤ 0,6
ppm
8

7,2
2 ppm

5 ppm
≤ 75
ppm

Adequada

Turbiditat
Temperatura de l’aigua

24º C**

≤5
UNF
30º C**

Temps de recirculació

10.

Temperatura ambiental (en piscines cobertes)

11.

Humitat (en piscines cobertes)

12.

CO2 (en piscines cobertes)

13.

Condicions vas obert

2º per
sobre
de Tª
aigua
< 65%
≤ 500
ppm

1º per
sobre de
Tª aigua

SI/NO/NP

D/MR

Els paràmetres assenyalats amb (*) no compleixen la normativa vigent
(**) Límits aplicables a piscines cobertes

Vas 6

Vas 5

Vas 4

Vas 3

OBSERVACIONS

Vas 2

6 .

Vas 1
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Annex econòmic previsió de despesa

LLOC DE TREBALL
Agent Salut Pública 1
Agent Salut Pública 2
Agent Salut Pública 3
Agent Salut Pública 4
Auxiliar administrativa
Coordindora
TOTAL COST

Salari Brut
6.598,89
6.598,89
7.068,52
7.068,52
5.836,10
13.652,52
46.823,44

Cost
Indemnitza
Desplaçame
Seg.soc.Em
Total cost
ció fi d'obra
nts
presa
203,21
2.185,94
1.250,00 10.238,04
203,21
2.185,94
1.250,00 10.238,04
217,43
2.341,87
1.250,00 10.877,82
217,43
2.341,87
1.250,00 10.877,82
162,55
1.725,46
7.724,12
418,74
4.526,14
1.000,00 19.597,41
1.422,58 15.307,23
6.000,00 69.553,25

Altres despeses directes 2021
Calibracions aparells medició
Compra de blocs
subtotal
Dues edicions del curs de mantenidors i operadors de piscines segon semestre any 2021
Dues edicions del curs de mantenidors i operadors de piscines primer semestre any 2022
subtotal
TOTAL

Alta
empresa
01/06/2021
01/06/2021
01/06/2021
01/06/2021
17/05/2021
03/05/2021

1.100,00
500,00
1.600,00
2.730,00
2.730,00
5.460,00
7.060,00

Total despeses directes
Desp.Indirect. 8% s/desp.
Total avaluacions

71.153,25
5.692,26
76.845,51

Total cursos mantenidors

5.460,00

TOTAL ENCÀRREC

Estimació
baixa
empresa
08/09/2021
08/09/2021
15/09/2021
15/09/2021
15/09/2021
01/10/2021

82.305,51

IMPORT DE L'ENCÀRREC
Programa d'avaluació de salubritat de piscines d'ús públic.
Dues edicions del curs de mantenidors i operadors de piscines segon semestre any 2021
Dues edicions del curs de mantenidors i operadors de piscines primer semestre any 2022
IMPORT TOTAL DE L'ENCÀRREC

76.845,51 €
2.730,00 €
2.730,00 €
82.305,51 €

PERIODIFICACIÓ DE L'ENCÀRREC
ANY 2021
ANY 2022

79.575,51 €
2.730,00 €
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5. Expedient 2021/1487/X020203 – Proposta de resolució del procediment de
reintegrament parcial de la subvenció concedida a la Fundació Privada Banc
dels Aliments per al finançament de l’activitat ordinària de l’entitat (SAE 2016/30)
Antecedents i fonaments de dret
El Consell Rector de Dipsalut, de data 8 de novembre de 2016 (sessió ordinària
número 2016/11), va concedir a la Fundació Privada Banc dels Aliments, amb NIF
G17457672, una subvenció exclosa de concurrència pública per al finançament de
l’activitat ordinària de l’entitat, per un import de quaranta mil euros (40.000,00 €) que
suposa un 51,98 % de la base subvencionable de setanta-sis mil nou-cents cinquanta
euros ( 76.950,00 €).
El punt cinquè de l’acord de concessió determina que el termini màxim per justificar la
subvenció finalitza el dia 30 de novembre de 2016.
La Fundació es comprometia al compliment de la vigent Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona i a la correcte justificació de l’objecte de la
subvenció, entre d’altres.
La justificació es va presentar dins el termini màxim establert per un import total de
setanta-set mil cinc-cents quatre euros amb quaranta-un cèntims (77.504,41 €).
D’acord amb l’article 29 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona el centre gestor va comprovar el compte justificatiu presentat per l’entitat i va
informar favorablement de la justificació.
Un cop revisada la justificació, l’import correctament justificat, segons informe tècnic de
data 3 d’abril de 2017, van ser de setanta-set mil tres-cents noranta-nou euros amb
quaranta-un cèntims (77.399,41 €) i, tot i que es va excloure de la justificació un
import de 105,00 € corresponent a unes taxes del Departament de Justícia, es va
realitzar el pagament de l’import íntegre de la subvenció, ja que el total justificat
continuava essent superior a la base subvencionable fixada en l’acord de concessió de
la subvenció de setanta-sis mil nou-cents cinquanta euros (76.950,00 €).
Vist informe proposta, de data 27 d’octubre de 2020, emès pel cap de Serveis Jurídics,
Econòmics i d’Organització i la Gerent de Dipsalut, on exposen que:
“En fase de control intern posterior s’ha constatat que en el compte justificatiu
presentat per l’entitat hi consta una despesa de taxes que ja es va deduir de l’import
justificat en el moment de comprovar la justificació segons informe tècnic emès en data
3 d’abril de 2017, però també s’ha detectat una factura de Vodafone de data
01/01/2015 per import de 997,21 € que no es va excloure de l’import justificat en la
revisió del compte justificatiu i que estaria fora del període subvencionable.
Un cop excloses aquestes dues despeses de la justificació presentada per la
Fundació, l’import correctament justificat és de setanta-sis mil quatre-cents dos euros
amb vint cèntims (76.402,20 €) en comptes de setanta-set mil cinc-cents quatre euros
amb quaranta-un cèntims (77.504,41 €). Així si apliquem el percentatge de 51,98 %
que figura en l’acord de concessió, l’import a pagar de la subvenció hauria d’haver
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estat trenta-nou mil set-cents tretze euros amb vuitanta-sis cèntims (39.713,86 €) en
comptes de l’import pagat de quaranta mil euros (40.000,00 €).

Justificació

Pagament €
(51,98% justificat)

77.504,41 €

40.000,00 €

105,00 €

-

997,21 €

-

Import total justificat

76.402,20 €

39.713,86

Diferència

1.102,21 €

286,14 €

Import justificat d’acord amb compte
justificatiu
Taxes excloses de la justificació d’acord
informe tècnic 03/04/2017
Factura de Vodafone amb data 01/01/2015
fora del termini d’execució

Vist que no es consideren subvencionables les despeses corresponents a les taxes de
Justícia per un import de 105,00 € ni la factura de Vodafone de data 01/01/2015,
l’import correctament justificat és de setanta-sis mil quatre-cents dos euros amb vint
cèntims (76.402,20 €) que és inferior a la base subvencionable de setanta-sis mil noucents cinquanta euros (76.950,00 €) fixada en l’acord de concessió de l’esmentada
subvenció.
Per tot l’esmentat, es pot concloure que procedeix iniciar el procediment de
reintegrament parcial de la subvenció per un import de dos-cents vuitanta-sis euros
amb catorze cèntims (286,14 €), atès que l’entitat no ha justificat la totalitat de la
despesa que estava obligat a justificar per tal de poder rebre l’import de la subvenció
íntegre, d’acord amb l'article 37.1 apartat c) de la Llei General de Subvencions, que
estableix com a causa de reintegrament l'incompliment de l'obligació de justificació o la
justificació insuficient.”
En data 12 de juliol de 2017, es va realitzar el pagament de l’import íntegre de la
subvenció de quaranta mil euros (40.000,00 €) a la Fundació Privada Banc dels
Aliments.
Atès el que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix als
articles 14.1 b), 15.1 c), 30 i 32 en relació a l'obligació de justificació i comprovació de
l'adequada justificació de la subvenció i el que es desenvolupa en els articles 69 i
següents el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
Atès que la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, preveu al seu article 52 la facultat de convalidar els actes
anul·lables esmenant els vicis que els afectin.
Atès que l’article 30 de la Llei General de Subvencions preveu que l’incompliment de la
obligació de justificació de la subvenció en els termes establerts en aquest mateix
article o la justificació insuficient de la mateixa porta al reintegrament en les condicions
previstes en l’article 37 d’aquesta llei i que l’article 42 de la Llei General de
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Subvencions preveu que en la tramitació del procediment es garantirà, en tot cas, el
dret de l’interessat a l’audiència.
Atès que l’article 37.1.apartat c) de la Llei General de Subvencions preveu que
procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència dels interessos de
demora corresponents des del moment de pagament de la subvenció fins a la data en
que s’acorda la procedència del reintegrament, en el cas d’incompliment de
l’obligació de justificació o la justificació insuficient.
Atès que l’article 37.3 de la Llei General de Subvencions preveu que igualment, en el
supòsit contemplat en l’apartat 3 de l’article 19 d’aquesta llei procedirà el reintegrament
de l’excés obtingut sobre el cost de l’activitat subvencionada, així com l’exigència de
l’interès de demora corresponent.
De conformitat amb el que preveu l’article 36 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions; l’article 91 i següents del Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei general de subvencions; i
l’article 34 i següents de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona, en matèria de reintegrament de subvencions.
Atès que correspon a l'òrgan concedent, en aquest cas el Consell Rector, la
competència per exigir al beneficiari el reintegrament mitjançant la resolució del
procediment regulat a l'article 42 de la Llei General de Subvencions i que es regeix per
les disposicions generals sobre procediment administratiu previstes a l'article 58 i
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, iniciant-se d'ofici.
En data 18 de novembre de 2020, amb registre S-2020-2930, es va notificar a la
Fundació Privada Banc dels Aliments, l’acord aprovat pel Consell Rector, de 3 de
novembre de 2020, en la sessió ordinària 2020/10, d’inici del procediment de
reintegrament parcial de la subvenció exclosa de concurrència pública concedida a la
Fundació Privada Banc dels Aliments, amb CIF G17457672, per al finançament de
l’activitat ordinària de l’entitat, per un import de dos-cents vuitanta-sis euros amb
catorze cèntims (286,14 €), amb la inclusió dels interessos de demora que es meritin
en practicar-se la liquidació definitiva.
Superat el termini de 15 dies de tràmit d’audiència i vist que la Fundació Privada Banc
dels Aliments no ha presentat cap al·legació a l’expedient de reintegrament.
Vist informe proposta de 5 de maig de 2021, emès pel cap de Serveis Jurídics,
Econòmics i d’Organització i la Gerent de Dipsalut en què proposen la resolució del
procediment de reintegrament parcial, iniciat el 3 de novembre de 2020, de la
subvenció exclosa de concurrència pública concedida a la Fundació Privada Banc dels
Aliments, per al finançament de l’activitat ordinària de l’entitat.
Per tot l’exposat, i d’acord amb les competències que l’article 10 dels Estatuts de
Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, a proposta de la Presidència i per
unanimitat, l’adopció del següent
ACORD:
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Primer. Resoldre el procediment de reintegrament parcial de la subvenció exclosa de
concurrència pública concedida a la Fundació Privada Banc dels Aliments, amb CIF
G17457672, per al finançament de l’activitat ordinària de l’entitat, per un import de doscents vuitanta-sis euros amb catorze cèntims (286,14 €), amb la inclusió dels
interessos de demora que es meritin.
Segon. Requerir a la Fundació Privada Banc dels Aliments, amb CIF G17457672,el
reintegrament de la subvenció, per un import de dos-cents vuitanta-sis euros amb
catorze cèntims (286,14 €), més els interessos de demora, calculats des de la data de
pagament de la subvenció (12/07/2017) fins a la data d’aprovació del reintegrament
(11/05/2021), segons el detall següent:
(a)

Import subvenció pagada

40.000,00 €

(b)

Despesa a justificar

76.950,00 €

(c)= (a)/ (b)

% subvencionable

(d)

Despesa justificada

77.504,41 €

(e)
(f) = (c) x (e)

Despesa subvencionable
Import a subvencionar

76.402,20 €
39.713,86 €

(g) = (a) – (f)
Interessos de
demora
Total a reintegrar

51,98 %

A reintegrar

286,14 €

41,13 €
327,27 €

Tercer. L’import de tres-cents vint-i-set euros amb vint-si-set cèntims (327,27 €)
s’haurà de retornar mitjançant ingrés o transferència bancària a l’entitat Caixabank SA,
en el compte corrent número IBAN ES09 2100 0002 5502 0169 3794, dins els terminis
següents, en el cas que encara no s’hagués realitzat:
a) Si la notificació de la resolució es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes,
l'abonament en voluntària s'estendrà fins el dia 20 del mes posterior, o si aquest no fos
hàbil, fins el immediat hàbil següent.
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
l'abonament en voluntària s'estendrà fins el dia 5 del segon mes posterior, o si aquest
no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.
El venciment del termini d’ingrés en període voluntari, sense haver-se fet efectiu el
reintegrament, determinarà l’inici del procediment de constrenyiment, la meritació dels
interessos de demora i dels recàrrecs del període executiu, en els termes previstos a
l’article 161 de la Llei general tributària en relació amb l’article 10 de la Llei general
pressupostària.
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Quart. Notificar aquest acord a la Fundació Privada Banc dels Aliments fent
advertiment que la resolució del procediment de reintegrament exhaureix la via
administrativa (art. 42.5 de la LGS).
Cinquè. Traslladar el present acord a la Intervenció General i a la Tresoreria de la
Diputació de Girona als efectes corresponents.
6. Expedient 2021/1488/X020203 – Proposta de resolució del procediment de
reintegrament parcial de la subvenció concedida a la Mancomunitat
Intermunicipal Voluntària del servei de control de mosquits de la Badia de Roses
i del Baix Ter per al el control i gestió de la presència de simúlids
Antecendents
El Consell Rector de Dipsalut, de data 3 de maig de 2016 (sessió ordinària número
2016/05), va concedir una subvenció exclosa de concurrència pública per dur a terme
el control i gestió derivats de la presència de simúlids a les comarques gironines a la
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de Servei de Control de Mosquit Tigre de la
Badia de Roses i Baix Ter a les comarques del Gironès, d’ara endavant Mancomunitat,
per un import de vuitanta-tres mil cinc-cents noranta-quatre euros amb vint-i-dos
cèntims (83.594,22 €) que suposa un 100% del pressupost presentat.
L’esmentada subvenció es va formalitzar mitjançant un conveni signat entre les parts
el dia 15 de juny de 2016, per al programa de control i gestió de riscos derivats de la
presència de simúlids a les comarques de Gironès i del Baix Empordà.
El pacte cinquè determina que el temini màxim per justificar la subvenció era el 4 de
novembre de 2016 i el pacte sisè preveia la possiblitat d’ampliar de forma tàcita en un
mes aquest termini. Finalment el termini per justificar es va prorrogar al dia 4 de
desembre de 2016.
La Mancomunitat es comprometia al compliment de la vigent Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona i a la correcte justificació de l’objecte de la
subvenció, entre d’altres.
La justificació es va presentar dins el termini màxim establert per un import total de
vuitanta mil quatre-cents vint-i-vuit euros amb onze cèntims (80.428,11 €).
D’acord amb l’article 29 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona el centre gestor va comprovar el compte justificatiu presentat per l’entitat i va
informar favorablement de la justificació.
Atès que va justificar un import inferior a la base subvencionable fixada en l’acord de
concessió de Consell Rector de 3 de maig de 2016, es va haver de modificar l’import
de la subvenció i per decret de Presidència es va aprovar minorar l’import de la
subvenció de vuitanta-tres mil cinc-cents noranta-quatre euros amb vint-i-dos cèntims
(83.594,22 €) a vuitanta mil quatre-cents vint-i-vuit euros amb onze cèntims
(80.428,11 €).
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Vist informe proposta, de data 1 d’octubre de 2020, emès pel cap de Serveis Jurídics,
Econòmics i d’Organització i la Gerent de Dipsalut, on exposen que:
“En fase de control intern posterior s’ha constatat que en la relació de despeses
s’inclouen les nòmines de les pagues extres de desembre de l’any 2016 corresponents
a 6 treballadors per un import de 3.425,30 €, els justificants de les quals no s’han
presentat en el moment de la justificació, d‘acord amb el previst en el pacte cinquè del
conveni, ni s’haguessin pogut acreditar donat que el termini màxim per justificar era l
dia 4 de desembre de 2016 i aquestes despeses encara no s’havien meritat.
Si apliquem el % del 100% que consta com a percentatge subvencionable en l’acord
de concessió, l’import a pagar de la subvenció hauria d’haver estat de 77.002,81 € en
comptes de 80.428,11 €.
Justificació

Pagament €
(100% justificat)

80.428,11 €

80.428,11 €

3.425,30 €

3425,30 €

Import total correctament justificat

77.002,81

77.002,81 €

Diferència

3.425,30 €

3.425,30 €

Import justificat d’acord amb compte
justificatiu
Import justificat de les nòmines pagues
extres desembre 2016

Vist que no es consideren subvencionables les despeses corresponents a les pagues
extres de desembre de l’any 2016 dels sis treballadors atès que no s’han presentat en
el moment de la justificació i tampoc s’haguessin pogut meritar a la data de justificació
fixada en l’acord de concessió i en el conveni.
En data 5 de juliol de 2017, es va realitzar el pagament de l’import de la subvenció de
vuitanta mil quatre-cents vint-i-vuit euros amb onze cèntims (80.428,11 €) a la
Mancomunitat.
Per tot l’esmentat, es pot concloure que procedeix iniciar el procediment de
reintegrament de la subvenció per import de tres mil quatre-cents vint-i-cinc euros amb
trenta cèntims (3.425,30 €), atès que l’entitat no ha justificat la totalitat de la despesa
que estava obligada a justificar per tal de poder rebre l’import de la subvenció íntegre,
d’acord amb l'article 37.1 apartat c) de la Llei General de Subvencions, que estableix
com a causa de reintegrament l'incompliment de l'obligació de justificació o la
justificació insuficient.
Atès el que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix als
articles 14.1 b), 15.1 c), 30 i 32 en relació a l'obligació de justificació i comprovació de
l'adequada justificació de la subvenció i el que es desenvolupa en els articles 69 i
següents el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
Atès que la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, preveu al seu article 52 la facultat de convalidar els actes
anul·lables esmenant els vicis que els afectin.
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Atès que l’article 30 de la Llei General de Subvencions preveu que l’incompliment de la
obligació de justificació de la subvenció en els termes establerts en aquest mateix
article o la justificació insuficient de la mateixa porta al reintegrament en les condicions
previstes en l’article 37 d’aquesta llei i que l’article 42 de la Llei General de
Subvencions preveu que en la tramitació del procediment es garantirà, en tot cas, el
dret de l’interessat a l’audiència.
Atès que l’article 37.1.apartat c) de la Llei General de Subvencions preveu que
procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència dels interessos de
demora corresponents des del moment de pagament de la subvenció fins a la data en
què s’acorda la procedència del reintegrament, en el cas d’incompliment de l’obligació
de justificació o la justificació insuficient.
Atès que l’article 37.3 de la Llei General de Subvencions preveu que igualment, en el
supòsit contemplat en l’apartat 3 de l’article 19 d’aquesta llei procedirà el reintegrament
de l’excés obtingut sobre el cost de l’activitat subvencionada, així com l’exigència de
l’interès de demora corresponent.
De conformitat amb el que preveu l’article 36 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions; l’article 91 i següents del Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei general de subvencions; i
l’article 34 i següents de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona, en matèria de reintegrament de subvencions.
Atès que correspon a l'òrgan concedent, en aquest cas el Consell Rector, la
competència per exigir al beneficiari el reintegrament mitjançant la resolució del
procediment regulat a l'article 42 de la Llei General de Subvencions i que es regeix per
les disposicions generals sobre procediment administratiu previstes a l'article 58 i
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, iniciant-se d'ofici.
En data 15 d’octubre de 2020, amb registre de sortida 2020/104 es va notificar a la
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de Servei de Control de Mosquit Tigre de la
Badia de Roses i Baix Ter l’acord aprovat pel Consell Rector, de 6 d’octubre de 2020
en la sessió ordinària 2020/09, d’inici del procediment de reintegrament parcial de la
subvenció exclosa de concurrència pública concedida a la Mancomunitat
Intermunicipal Voluntària de Servei de Control de Mosquit Tigre de la Badia de Roses i
Baix Ter, amb CIF P1700024A, per dur a terme el control i gestió derivats de la
presència de simúlids a les comarques gironines, per un import de tres mil quatrecents vint-i-cinc euros amb trenta cèntims (3.425,30 €), amb la inclusió dels interessos
de demora que es meritin en practicar-se la liquidació definitiva.
Superat el termini de 15 dies de tràmit d’audiència i vist que la Mancomunitat
Intermunicipal Voluntària de Servei de Control de Mosquit Tigre de la Badia de Roses i
Baix Ter no ha presentat cap al·legació a l’expedient de reintegrament.
Vist informe proposta de 5 de maig de 2021, emès pel cap de Serveis Jurídics,
Econòmics i d’Organització i la Gerent de Dipsalut en què proposen la resolució del
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procediment de reintegrament parcial, iniciat el 6 d’octubre de 2020, de la subvenció
exclosa de concurrència pública concedida a la Mancomunitat Intermunicipal
Voluntària de Servei de Control de Mosquit Tigre de la Badia de Roses i Baix Ter, per
dur a terme el control i gestió derivats de la presència de simúlids a les comarques
gironines.
Per tot l’exposat, i d’acord amb les competències que l’article 10 dels Estatuts de
Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, a proposta de la Presidència i per
unanimitat, l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Resoldre el procediment de reintegrament parcial de la subvenció exclosa de
concurrència pública concedida a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de Servei
de Control de Mosquit Tigre de la Badia de Roses i Baix Ter, amb CIF P1700024A, per
dur a terme el control i gestió derivats de la presència de simúlids a les comarques
gironines, per un import de tres mil quatre-cents vint-i-cinc euros amb trenta cèntims
(3.425,30 €),amb la inclusió dels interessos de demora que es meritin.
Segon. Requerir a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de Servei de Control de
Mosquit Tigre de la Badia de Roses i Baix Ter, amb CIF P1700024A, el reintegrament
de la subvenció, per un import de tres mil quatre-cents vint-i-cinc euros amb trenta
cèntims (3.425,30 €), més els interessos de demora, calculats des de la data de
pagament de la subvenció (05/07/2017) fins a la data d’aprovació del reintegrament
(11/05/2021), segons el detall següent:
(a)

Import subvenció pagada

80.428,11 €

(b)

Despesa a justificar

80.428,11 €

(c)= (a)/ (b)

% subvencionable

(d)

Despesa justificada

80.428,11 €

(e)

Despesa subvencionable

77.002,81 €

(f) = (c) x (e)

Import a subvencionar

77.002,81 €

(g) = (a) – (f)
Interessos de
demora
Total a reintegrar

100 %

A reintegrar

3.425,30 €
494,78 €
3.920,08 €

Tercer. L’import de tres mil nou-cents vint euros amb vuit cèntims (3.920,08 €) s’haurà
de retornar mitjançant ingrés o transferència bancària a l’entitat Caixabank, SA, en el
compte corrent número IBAN ES09 2100 0002 5502 0169 3794, dins els terminis
següents, en el cas que encara no s’hagués realitzat:
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a) Si la notificació de la resolució es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes,
l'abonament en voluntària s'estendrà fins el dia 20 del mes posterior, o si aquest no fos
hàbil, fins el immediat hàbil següent.
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
l'abonament en voluntària s'estendrà fins el dia 5 del segon mes posterior, o si aquest
no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.
El venciment del termini d’ingrés en període voluntari, sense haver-se fet efectiu el
reintegrament, determinarà l’inici del procediment de constrenyiment, la meritació dels
interessos de demora i dels recàrrecs del període executiu, en els termes previstos a
l’article 161 de la Llei general tributària en relació amb l’article 10 de la Llei general
pressupostària.
Quart. Notificar aquest acord a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de Servei de
Control de Mosquit Tigre de la Badia de Roses i Baix Ter, fent advertiment que la
resolució del procediment de reintegrament exhaureix la via administrativa (art. 42.5 de
la LGS).
Cinquè. Traslladar el present acord a la Intervenció General i a la Tresoreria de la
Diputació de Girona als efectes corresponents.
7. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
No n’hi ha cap.
8. Torn obert de paraules
No hi ha intervencions.

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

El secretari
Jordi Batllori i Nouvilas
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