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Secretaria
Exp. 2021/2256/A010101

Acta de la reunió ordinària del Consell Rector de 14 de desembre de 2021
Núm. sessió:
Caràcter:
Data:
Horari:
Modalitat:

2021/12
Ordinària
14 de desembre de 2021
De les 11:00 a les 11:25 hores
Videoconferència

Hi assisteixen:


Presidenta p.d.:
Maria Puig i Ferrer



Vicepresidenta segona:
Maria Teresa Brunsó i Puigvert



Vocals:
Jordi Camps i Vicente
Pere Casellas i Borrell
Jaume Dulsat i Rodríguez
Marta Guillaumes i Pibernat
Josep Maria Piferrer i Puig
Maria Àngels Planas i Crous
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
Excusen la seva absència el vicepresiden primer, senyor Albert Piñeira i
Brosel, i els vocals senyor Lluís Amat i Batalla i senyor Josep Sala i Leal.
També hi assisteix, convidat per la Presidència, el senyor David Álvarez i
Carreño, cap dels Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització de Dipsalut.

(*) S’incorpora 3 minuts després de l’inici
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Ordre del dia
1.

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2021/11,
del dia 2 de novembre, ordinària

2.

Informacions de Govern

3.

Donar compte dels Decrets signats per la Presidència

4.

Expedient 2021/1913/D050601 – Proposta d’adjudicació de la licitació dels
serveis necessaris pel desenvolupament dels programes Pt03 de suport a
la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà i
Pt04 d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor,
del Catàleg de serveis

5.

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria

6.

Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió
1.

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2021/11, del
dia 2 de novembre, ordinària

S’aprova, per unanimitat, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2021/11,
ordinària, del dia 2 de novembre de 2021, que ha estat lliurat prèviament a les
persones convocades.
2.

Informacions de Govern

La Presidenta comenta que van tenir l’oportunitat de fer una reunió a la Generalitat de
Catalunya amb la Carme Cabezas, directora de Salut Pública, per compartir la feina
que fa l’Organisme i també per interessar-se per la feina i les línies estratègiques de la
Generalitat en salut pública. Especialment es va volver compartir la feina relacionada
amb l’[O]bservatori, atès que és una eina, impulsada des de Dipsalut, de territori però
segurament també de país, i va voler que la coneguessin de primera mà.
El mateix dia, i aprofitant que la reunió anterior va tenir lloc als Serveis Territorials a
Girona, es va fer una reunió pendent amb la Secretaria de l’Esport, per repassar
col·laboracions que s’han esdevingut sovint i que venen de lluny, especialment en
l’àmbit de la pràctica de l’esport relacionada amb els nostres programes, en concret les
dinamitzacions entorn dels parcs de salut.
També explica que es va participar, en representació de la Diputació, en l’acte conjunt
del 25N, i es va posar en valor el programa “Sigues tu” i la feina que fa de caire
educatiu, paral·lelament a un article que es va publicar als diaris. En aquest sentit,
comenta, està clar que el 25N es parla generalment de projectes d’intervenció quant a
violència masclista (està clar que quan hi ha víctimes hi hem d’intervenir), però vam
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voler posar en valor la feina que intentem fer perquè n’hi hagi cada dia menys, i que
les conductes que hi ha en molts entorns, des de les més mínimes fins aquelles de les
quals ens hem de lamentar a nivell macro, les hem d’aturar amb una base educativa, i
això és el que vam voler posar en valor.
La presidenta també informa que recentment ha tingut lloc la Comissió
Interdepartamental de la SIDA i les Malalties de Transmissió Sexual, de la qual formem
part i que es reprèn amb aquesta trobada. Els darrers cops no s’havia parlat només
d’intervenció i de la part més sanitària, sinó que també havíem parlat de temes
educatius, estigmes, coneixement... i per tant també és interessant que la nostra veu
formi part d’aquesta taula.
Seguidament la presidenta explica que entre aquestes reunions també se’n fan dins de
la casa, i que es va mantenir una reunió amb el Consorci de les Vies Verdes per temes
que compartim: n’hem parlat en el Consell Rector, tenim intenció de desenvolupar un
programa pilot relacionat amb l’entorn natural i les dinamitzacions que hi fem; vam
posar en comú tota la xarxa de vies verdes i les oportunitats que tenen i els objectius
que ells es marquen i ens vam emplaçar a portar a terme alguna acció conjunta en
aquest sentit.
També explica que se segueixen fent les visites al territori, que les darreres es van
portar a terme a l’Alt Empordà i que darrerament se n’estan fent al Baix Empordà: està
pendent una visita a La Bisbal d’Empordà i se n’ha fet una a Torroella de Montgrí, on
es van repassar els programes. La presidenta puntualitza que en les visites al territori
sempre es repassen amb l’Ajuntament corresponent els programes del Catàleg de
Serveis, quines accions s’han dut a terme i quines no es fan i quins són els motius, i
ens posem a disposició per a ampliar aquestes col·laboracions. Pel que fa a La Bisbal,
la presidenta explica que hi ha un projecte pilot de taula de salut comunitària al qual
s’està acompanyant, i per això l’Organisme té interès a anar seguint aques procés.
D’altra banda, explica que s’està treballant amb l’Ajuntament de Lloret en un treball
impulsat pel Consulat Britànic, per intentar connectar la gent gran d’origen britànic i
que ara són residents en el municipi amb els serveis, entre d’altres els que prestem a
Dipsalut, com la Teleassistència, i es va mantenir una reunió conjunta amb
l’Ajuntament per a posar-nos a disposició d’aquesta població.
Finalment, la presidenta comenta que al gener es vol, si la pandèmia ho permet, fer
una reunió presencial amb la idea de fer no només un repàs dels projectes de 2022,
sinó també parlar més extensament de l’[O]bservatori: en el punt que ens trobem i
compartir algunes novetats, i sobre tot tenir l’opinió dels membres del Consell Rector
abans de posar a disposició aquesta eina per al territori.
Seguidament la presidenta cedeix la paraula a la gerent, qui presenta als assistents el
Catàleg de Serveis corresponent a l’any 2022, comenta que la propera setmana
finalitza el termini de sol·licitud d’alguns dels programes i que, en aquest sentit, i atès
que molts Ajuntaments també estan tancant l’exercici pressupostari, l’equip de
l’Organisme està fent molta feina per arribar a tot, i que és conscient que encara
manquen moltes sol·licituds per arribar i els agents de salut estan trucant els municipis
per ajudar-los a presentar les sol·licituds dels programes que encara no han demanat.
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Pel que fa concretament al Catàleg de 2022, la gerent el repassa breument i comenta
que s’hi ha incorporat la informació relativa al Pla Estratègic de l’Organisme fins al
2025 i que hi apareix la missió de Dipsalut que finalment s’ha definit: Impulsar una
societat basada en l’equitat per promoure la salut, el benestar de les persones i la
sostenibilitat. Es tracta d’una missió minimalista però potent, que té molt de contingut.
També hi apareixen els quatre eixos estratègics que ja són coneguts i dels quals es
deriven les accions de desplegament del Pla que al gener s’exposaran.
Per finalitzar, la presidenta recorda que es va enviar als Ajuntaments la sol·licitud de
nous desfibril·ladors, amb la voluntat de fer un mapeig de necessitats, però amb l’enfoc
d’unes determinades prioritats, que són aquells elements de l’anterior fase de
desplegament que no es va tenir l’oportunitat de portar a terme, i d’acord amb el
fonament tècnic, donant-hi prioritat, però també tenint en compte que hi ha
equipaments que en aquell moment no hi eren i també destacant els desfibril·ladors
mòbils, establint una filosofia d’accés les 24 hores del dia per cardioprotegir els serveis
municipals d’emergència. El termini de sol·licituds s’ha allargat fins a finals de gener
perquè, malgrat no es podran atendre totes les demandes, perquè es va fer una
compra determinada i aquelles són les unitats que es podran repartir, aquesta
informació és molt important, perquè és una guia que ens serveis per veure que queda
per fer i, per tant, poder anar completant actuacions en aquest camp. És per això que
finalitza la seva intervenció demanant la col·laboració dels membres del Consell Rector
perquè tots els Ajuntaments facin arribar les seves sol·licituds a Dipsalut per
aconseguir un mapa complet de les necessitats dels municipis.
3.

Donar compte dels Decrets signats per la Presidència

Núm.
441

442

443

444

445

446

Data
aprovació

Unitat

Expedient

Resum

Decret de convalidació de despeses del servei
04/10/2021 Contractació 2021/1437 de manteniment de desfibril·ladors del període
del 21 de juliol fins al 31 d’agost de 2021
Decret d'adjudicació del contracte de
subministrament de combustible pels vehicles
04/10/2021 Contractació 2021/1917
de Dipsalut a BP Oil Espanya, SA, amb efectes
des de l’1/1/2022
Decret de minoració directa de l’import de la
subvenció concedida a l'Ajuntament de Vilajuïga
04/10/2021 Subvencions 2021/228
en matèria de condicions i estils de vida (Pm07)
per a l’any 2021
Decret de minoració directa de l’import de la
subvenció concedida a l'Ajuntament de Torroella
04/10/2021 Subvencions 2021/931
de Montgrí en matèria de condicions i estils de
vida (Pm07) per a l’any 2021
Decret de concessió a l'Ajuntament d'Hostalric
06/10/2021 Subvencions 2021/1932 de la subvenció de suport tècnic a polítiques
municipals de protecció de la salut (SAT)
Decret de concessió a l'Ajuntament de Verges
de la subvenció pel finançament de
06/10/2021 Subvencions 2021/1939
l’assessorament i suport tècnic a polítiques
municipals de protecció de la salut (SAT 2021)
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Resum

Decret de concessió a l'Ajuntament de la Vall
06/10/2021 Subvencions 2021/1548 d'en Bas de la subvenció per als municipis de la
Garrotxa (SIGMA 2021)
Decret de concessió a Diari de Girona, SA de la
subvenció de caràcter directe per interès públic
06/10/2021 Subvencions 2021/0530
pel Suport a la publicació del suplement
setmanal de salut per l'any 2021
Decret de concessió a l'Ajuntament de Sant
06/10/2021 Subvencions 2021/1953 Jordi Desvalls de la subvenció de suport tècnic a
polítiques de protecció de la salut (SAT)
Decret de concessió a l'Ajuntament de Salt de la
06/10/2021 Subvencions 2021/1959 subvenció de suport tècnic a polítiques
municipals de protecció de la salut (SAT)
Aprovar la despesa en concepte de comissió o
preu pel servei de custòdia i guarda de fons,
06/10/2021 Tresoreria 2021/1772
segons condicions aplicades per CaixaBank
S.A., a partir del dia 1 de març de 2021
Gestió Doc. i
Decret de sol·licitud del certificat digital de la
06/10/2021
2021/2023
Arxiu
senyora Berta Martín
Aprovar la despesa en concepte de comissió o
preu pel servei de custòdia i guarda de fons,
06/10/2021 Tresoreria 2021/1863
segons condicions aplicades per CaixaBank
S.A., a partir del dia 1 de gener i 1 de març
Decret de minoració directa de l’import de la
subvenció a l'Ajuntament de Llambilles en
06/10/2021 Subvencions 2021/0627
matèria de condicions i estils de vida (Pm07) per
a l’any 2021
Decret de concessió a l'Ajuntament de
06/10/2021 Subvencions 2021/1921 Viladamat de la subvenció de suport tècnic a
polítiques municipals de protecció de la salut
Recursos
Decret d’aprovació de l’ajuda social de salut
06/10/2021
2021/1976
Humans
2021/0054 al senyor David Álvarez Carreño
Recursos
Decret d’aprovació de l’ajuda social de salut
06/10/2021
2021/1975
Humans
2021/0053 a la senyora Nerea Ruiz Torres
Recursos
Decret d’aprovació de l’ajuda social de salut
06/10/2021
2021/1974
Humans
2021/0052 a la senyora Gemma Brunet Rivero
Decret d’esmena del reconeixement de serveis
Recursos
06/10/2021
2019/2983 previs prestats en altres administracions per la
Humans
senyora Imma Parramon i Burch
Decret d’aprovació de gratificacions per serveis
Recursos
06/10/2021
2021/0574 extraordinaris de la senyora Anna Loste Romero
Humans
durant durant el mes de juliol
Decret d’aprovació de gratificacions per serveis
Recursos
06/10/2021
2021/2003 extraordinaris de la senyora Marta Vallmajó
Humans
Garcia de gener a juny
Decret d’aprovació de gratificacions per serveis
Recursos
06/10/2021
2021/1937 extraordinaris del senyor Marc Abad Riao durant
Humans
el mes de juny
Decret de concessió a l'Ajuntament de Beuda de
08/10/2021 Subvencions 2021/1684 la subvenció per als municipis de la Garrotxa
(SIGMA 2021)
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Resum

Decret de concessió a l'Ajuntament de Sales de
08/10/2021 Subvencions 2021/1574 Llierca de la subvenció per als municipis de la
Garrotxa (SIGMA 2021)
Decret de concessió a l'Ajuntament de Montagut
08/10/2021 Subvencions 2021/1571 i Oix de la subvenció per als municipis de la
Garrotxa (SIGMA 2021)
Decret de concessió a l'Ajuntament de Tortellà
08/10/2021 Subvencions 2021/1561 de la subvenció per als municipis de la Garrotxa
(SIGMA 2021)
Decret de concessió a l'Ajuntament de Riudaura
08/10/2021 Subvencions 2021/1558 de la subvenció per als municipis de la Garrotxa
(SIGMA 2021)
Decret de concessió a l'Ajuntament de la Vall de
08/10/2021 Subvencions 2021/1554 Bianya de la subvenció per als municipis de la
Garrotxa (SIGMA 2021)
Decret de concessió a l'Ajuntament de les
08/10/2021 Subvencions 2021/1549 Preses de la subvenció per als municipis de la
Garrotxa (SIGMA 2021)
Decret de concessió a l'Ajuntament de Sant
08/10/2021 Subvencions 2021/1550 Jaume de Llierca de la subvenció per als
municipis de la Garrotxa (SIGMA 2021)
Decret de concessió a l'Ajuntament de Sant
08/10/2021 Subvencions 2021/1803 Ferriol de la subvenció per als municipis de la
Garrotxa (SIGMA 2021)
Decret de concessió a l'Ajuntament d'Argelaguer
08/10/2021 Subvencions 2021/1685 de la subvenció per als municipis de la Garrotxa
(SIGMA 2021)
Decret de concessió a l'Ajuntament de Mieres
08/10/2021 Subvencions 2021/1552 de la subvenció per als municipis de la Garrotxa
(SIGMA 2021)
Decret de concessió a l'Ajuntament de Sant
08/10/2021 Subvencions 2021/1551 Joan les Fonts de la subvenció per als municipis
de la Garrotxa (SIGMA 2021)

475

Decret d’adjudicació a Estela Gómez Ramos de
la contractació menor del servei de dinamització
08/10/2021 Contractació 2021/1963
dels Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris
Saludables del Gironès

476

08/10/2021

477

478

Decret de contractació laboral de la Berta Martín
per al projecte PECT Girona, regió saludable
com a tècnica especialista en anàlisi – perfil
benestar / acció social
Decret de contractació de subministrament
11/10/2021 Contractació 2021/2002 d’aparells desfibril·ladors (DEA) i dels serveis
associats de manteniment i formació
Decret de classificació final de la licitació,
requeriment de documentació i proposta de
11/10/2021 Contractació 2021/1780 l’adjudicatari dels serveis de desenvolupament
del programa Pt09 de suport a la gestió de la
salubritat de les sorreres infantils
Recursos
Humans

2021/1995
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Resum

Decret d’adjudicació a l'Associació La Nut
Psicologia del contracte menor del servei
11/10/2021 Contractació 2021/1887
d'elaboració de la guia per a municipis lliures de
violències sexuals (demarcació de Girona)
Decret de concessió al Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament de la
11/10/2021 Subvencions 2021/1824 subvenció exclosa de concurrència pública
prevista nominativament al pressupost per a les
despeses de diferents projectes
Decret de concessió a l'Ajuntament de Sant
14/10/2021 Subvencions 2021/1563 Feliu de Pallerols de la subvenció per als
municipis de la Garrotxa (SIGMA 2021)
Decret de concessió a l’Ajuntament de Maià de
14/10/2021 Subvencions 2021/1567 Montcal de la subvenció per als municipis de la
Garrotxa (SIGMA 2021)
Decret de concessió a l'Ajuntament de Besalú
14/10/2021 Subvencions 2021/1557 de la subvenció per als municipis de la Garrotxa
(SIGMA 2021)
Decret de concessió a l'Ajuntament de
14/10/2021 Subvencions 2021/1559 Castellfollit de la Roca de la subvenció per als
municipis de la Garrotxa (SIGMA 2021)
Decret de concessió a l'Ajuntament de les
14/10/2021 Subvencions 2021/1555 Planes d’Hostoles de la subvenció per als
municipis de la Garrotxa (SIGMA 2021)
Decret de concessió a l'Ajuntament de Sant
14/10/2021 Subvencions 2021/1556 Aniol de Finestres de la subvenció per als
municipis de la Garrotxa (SIGMA 2021)
Aprovar la despesa en concepte de comissió o
preu pel servei de custòdia i guarda de fons,
15/10/2021 Tresoreria 2021/1957
segons condicions aplicades per CaixaBank
S.A., a partir d’1 de març
Decret de modificació del contracte per a l’edició
15/10/2021 Contractació 2020/1818 del “Conte per a moments difícils” vinculat al
servei d’emergències psicològiques al municipi
Decret de minoració directa de l’import de la
subvenció per al suport econòmic a inversions
15/10/2021 Subvencions 2021/1166
en equipaments dels centres d’acció social per a
l’any 2021 concedida a l'Ajuntament d’Esponellà
Decret d’aprovació de gratificacions per serveis
Recursos
15/10/2021
2021/1835 extraordinaris de la senyora Noemí Guillem
Humans
Planella durant el mes d’octubre
Decret de concessió a l'Ajuntament de Sant
Joan de Mollet de la subvenció per al
15/10/2021 Subvencions 2021/1954
finançament de l’assessorament i suport tècnic a
polítiques municipals de protecció de la salut
Recursos
Modificació i pròrroga del Decret d’aprovació de
15/10/2021
2020/0537
Humans
la prestació serveis del personal de Dipsalut
Decret de concessió a l'Ajuntament de Santa
18/10/2021 Subvencions 2021/1566 Pau de la subvenció per als municipis de la
Garrotxa (SIGMA 2021)

7

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Gestió documental i Arxiu

Acta: Acta Celebració sessió 2021/12 Consell Rector 14 desembre
ordinària

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: DZMKI-5QN8A-MCCK3
Data d'emissió: 27 de enero de 2022 a les 14:24:34
Pàgina 8 de 16

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 442684 DZMKI-5QN8A-MCCK3 79E1F46E9EC16CE9B121BBB2348CCC08881AF21C) 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

Núm.
494
495
496
497

498

499
500

501

502
503
504

505

506

507

508

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Presidenta de DIPSALUT.Signat 27/01/2022 12:21
2.- Secretari de DIPSALUT.Signat 27/01/2022 14:24

Data
aprovació

Unitat

Expedient

APROVAT
27/01/2022 14:24

Resum

Decret de minoració de l’import de la subvenció
18/10/2021 Subvencions 2021/1233 a l’Ajuntament de Caldes de Malavella per
control de plagues urbanes (Pt10) per l’any 2021
Decret de minoració de l’import de la subvenció
20/10/2021 Subvencions 2021/1218 a l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà per
control de plagues urbanes (Pt10) per l’any 2021
Decret d’aprovació de reposició de fons i
Gestió
20/10/2021
2021/1997 aprovació de compte justificatiu J/2021/10 de
econòmica
bestreta de caixa fixa
Decret de minoració de l’import de la subvenció
20/10/2021 Subvencions 2021/1203 a l'Ajuntament del Far d'Empordà per control de
plagues urbanes (Pt10) per l’any 2021
Decret de minoració de l’import de la subvenció
22/10/2021 Subvencions 2021/1104 a l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys per
control de plagues urbanes (Pt10) per l’any 2021
Decret de minoració de l’import de la subvenció
22/10/2021 Subvencions 2021/1201 a l'Ajuntament de la Pera per control de plagues
urbanes (Pt10) per l’any 2021
Decret de concessió a l'Ajuntament de Ribes de
22/10/2021 Subvencions 2021/0426 Freser de la subvenció de suport tècnic a
polítiques de protecció de la salut (SAT)
Aprovar la despesa en concepte de comissió o
preu pel servei de custòdia i guarda de fons,
22/10/2021 Tresoreria 2021/1967
segons condicions aplicades per CaixaBank
S.A., a partir d’1 de març de 2021
Decret de minoració de l’import de la subvenció
22/10/2021 Subvencions 2021/1184 a l’Ajuntament de Vilafant per control de plagues
urbanes (Pt10) per l’any 2021
Decret de minoració de l’import de la subvenció
22/10/2021 Subvencions 2021/1076 a l’Ajuntament de Vilademuls per control de
plagues urbanes (Pt10) per 2021
Decret de minoració de l’import de la subvenció
22/10/2021 Subvencions 2021/1040 a l’Ajuntament de Vilablareix per control de
plagues urbanes (Pt10) per 2021
Decret de minoració de l’import de la subvenció
22/10/2021 Subvencions 2021/0940 a l’Ajuntament de Vidreres per control de
plagues urbanes (Pt10) per l’any 2021
Decret de minoració de l’import de la subvenció
22/10/2021 Subvencions 2021/1154 a l’Ajuntament de Torrent per control de plagues
urbanes (Pt10) per l’any 2021
Decret d'alliberament del crèdit sobrant de la
convocatòria del programa de suport econòmic a
22/10/2021 Subvencions 2021/1736
col·legis professionals de la Salut, el Benestar
i/o l'Acció Social (FOR), per al 2021
Decret de desestimació de les al·legacions de la
Mancomunitat contra la proposta de minoració
26/10/2021 Subvencions 2020/0151 de la subvenció exclosa de concurrència pública
pel control i gestió riscs derivats dels simúlids a
Girona i el Baix Ter 2020
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Resum

Decret de minoració de l’import de la subvenció
26/10/2021 Subvencions 2021/0930 a l’Ajuntament de Sant Gregori per control de
plagues urbanes (Pt10) per l’any 2021
Decret de minoració de l’import de la subvenció
26/10/2021 Subvencions 2021/1035 a l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm per control
de plagues urbanes (Pt10) per l’any 2021
Decret d’aprovació de la liquidació del contracte
de serveis per al desenvolupament dels
28/10/2021 Contractació 2019/1268 programes Pt01 iPt02 de suport a la gestió i
control de la salubritat de les instal·lacions d’alt i
baix risc per a la transmissió de legionel·losi

La presidenta obre torn de paraula als assistents per si hi ha alguna qüestió per
comentar.
La vocal senyora Marta Guillaumes pren la paraula i fa una consulta en relació amb el
Decret número 479, que té a veure amb un contracte menor a una associació per
elaborar la guia de municipis lliures de violències sexuals, i vol saber quan estarà
disponible aquesta publicació.
La presidenta cedeix la paraula a la vicepresidenta segona, senyora Teresa Brunsó,
atès que és la persona del Govern de l’Organisme que està treballant específicament
aquest tema.
La vicepresidenta segona explica que es va mantenir una trobada fa aproximadament
un any i mig amb l’Associació La Nut perquè volien fer aquesta guia, en col·laboració
amb l’Ajuntament de Girona, i només en un àmbit reduït, únicament per a una ciutat
com Girona. Des de Dipsalut se’ls va plantejar que per a poder-hi col·laborar ens
interessava que s’obrís a tota la demarcació, per tal de representar tots els municipis.
L’associació va acceptar-ho i han obert el projecte a tots els municipis: es tracta d’una
guia que s’està elaborant en aquests moments i que s’hauria d’acabar d’editar a finals
del 2023 – tot i que la previsió inicial era juny de 2023, però previsiblement, arran de la
pandèmia, caldrà allargar-la.
La presidenta, per la seva banda, comenta que és una guia de com treballar en el
municipi, no amb un diagnòstic concret, sinó explicant com s’ha de fer, per això es va
tenir interès que fos una eina que es pogués reproduir no només en una ciutat gran,
sinó que hi hagués apartats adaptats a municipis de diverses mides i que fos útil per a
tota la demarcació. En tot cas, comenta que probablement abans que estigui
finalitzada ja es podrà veure una primera versió i que ja es podrà compartir el resultat.
4.

Expedient 2021/1913/D050601 – Proposta d’adjudicació de la licitació dels
serveis necessaris pel desenvolupament dels programes Pt03 de suport a la
gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà i Pt04
d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor, del
Catàleg de serveis
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La gerent pren la paraula per explicar que es proposa l’adjudicació a Proveïments
d’Aigua, SA (Prodaisa) d’aquest contracte per un termini de dos anys, fins a desembre
de 2023, amb un import total d’1.000.066,70 €. La part corresponent a 2022, que
comença al març, és de 457.278,00 € i la resta correspon a l’execució a 2023. La
gerent comenta que és un contracte de tracte successiu i que l’adjudicació és només
per dos anys de manera volguda, atès que la normativa de control d’aigües, com ja
s’ha comentat en reunions anteriors, està en procés de revisió, hi ha un esborrany d’un
possible Decret que requerirà de més controls i analítiques de paràmetres que fins ara
no es controlen, i per això hem volgut ser prudents a l’hora d’adjudicar, perquè estem a
l’expectativa d’aquest canvi de normativa que segurament ens obligarà a revisar el
servei. Aquest inici de nou contracte ens farà aplicar un increment a les taxes del
servei, que es reflectirà en el pressupost de 2023.
No hi ha cap vot contrari ni cap abstenció.
Finalitzen les intervencions.
En data 25 d’agost de 2021, el cap de l’Àrea de Salut Ambiental de Dipsalut, emet un
informe on justifica la necessitat de contractar els serveis referits, per un pressupost
màxim de licitació de vuit-cents vint-i-sis mil nou cents setanta euros (826.970,00 €)
IVA no inclòs, i un IVA corresponent de cent setanta-tres mil noranta-sis euros amb
setanta cèntims (173.096,70 €) (que afecta sols a les accions d’avaluació i gestió dels
equipaments, excloent-se la seva aplicació al servei de formació atès que és una
activitat exempta d’IVA), fa un total d’un milió seixanta-sis euros amb setanta cèntims
(1.000.066,70 €) IVA inclòs, per una durada inicial d’1 any i 10 mesos a partir de la
data de formalització del contracte que podrà ser prorrogat per un termini màxim igual
al termini contractual.
La periodificació inicialment prevista de la despesa va ser la següent:
Març 2022 a des2022
Import servei
Import formació*
Base imposable
IVA 21% (del servei)
TOTAL amb IVA

2023

TOTAL

376.800,00 €

447.470,00 €

824.270,00 €

1.350,00 €

1.350,00 €

2.700,00 €

378.150,00 €

448.820,00 €

826.970,00 €

79.128,00 €

93.968,70 €

173.096,70 €

457.278,00 €

542.788,70 €

1.000.066,70 €

* IVA exempt d’acord amb l’article 20 de la Llei 37/1992,
de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit.

El dia 14 de setembre de 2021, mitjançant acord del Consell Rector de Dipsalut,
s’aprova l’inici de l’expedient de licitació i posteriorment, el dia 20 de setembre de
2021, es publicà l’anunci al perfil del contractant de Dipsalut i al Diari Oficial de la Unió
Europea, i s’inicià el termini per a la presentació d’ofertes.
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Un cop finalitzat el termini, en data 20 d’octubre de 2021, la mesa de contractació
procedeix a l’obertura del sobre A i segons consta en el certificat de la plataforma de
contractació, van presentar oferta per participar en aquesta licitació l’empresa següent:
Registre
d’entrada
E-2021-4778

Empresa licitadora

NIF

Proveïments d’Aigua, SA

A17063579

Examinada la documentació es detecten errors esmenables en la documentació
presentada i per tant se’ls requereix la seva esmena.
En data 27 d’octubre de 2021, la mesa de contractació valida l’esmena presentada, en
temps i forma pel licitador requerit i així mateix procedeix a l’obertura del sobre B
relatius a criteris de judici de valor i un cop examinada la validesa formal de la
documentació presentada, la presidència n’ordena el trasllat al centre gestor perquè
emeti l’informe tècnic de valoració de les ofertes en la major brevetat possible.
Posteriorment, en data 8 de novembre de 2021, la mesa de contractació analitza
l’informe de valoració de la memòria inclosa en el sobre B, emès pel cap de l’Àrea de
Salut Ambiental de Dipsalut, en data 5 de novembre de 2021 i després del seu anàlisi,
la mesa acorda acceptar i assumir les valoracions contingudes, que es resumeixen a
continuació:
Denominació social
Proveïments d’Aigua S.A

NIF
A17063579

Puntuació sobre B
89

Atès que, el licitador ha assolit una puntuació superior al 50% dels punts assignats als
criteris de valoració que depenen d’un judici de valor, passa a la següent fase de
valoració.
A continuació es procedeix a l’obertura dels sobres C i a la lectura de les ofertes
econòmiques presentades, i posteriorment la mesa puntua la proposta presentada
d’acord amb els criteris establerts a la clàusula 15 del plec de clàusules administratives
particulars (PCAP), obtenint el resultat següent:
Denominació social
Proveïments d’Aigua S.A

NIF
A17063579

Puntuació sobre C
100

Vistos els antecedents exposats, es determina que els imports unitaris de l’oferta
presentada no es poden considerar anormals o desproporcionats (un cop aplicats els
paràmetres de la clàusula 15.8 del PCAP).
Per tant, vistos els antecedents, la puntuació final per ordre decreixent ha estat de:
Licitador
Proveïments d’aigua SA

Puntuació
Sobre B

Puntuació
Sobre C

Puntuació final

89

100

189
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Així mateix, la mesa referida acorda considerar la proposició presentada per
Proveïments d’Aigua, SA, amb NIF A17063579, com a més avantatjosa, i requerir-li la
documentació prèvia a l’adjudicació indicada a la clàusula 16 del PCAP.
En data 15 de novembre de 2021 (registre de sortida RS 2021/4087) es notifica el
decret de requeriment referit i posteriorment el licitador presenta, en temps i forma, en
data 21 de setembre de 2021 (registre RE 2021/4272) la documentació requerida, que
es validada per l’òrgan gestor.
Fonaments de dret
- Segons estableix la clàusula 19 del PCAP, l’acord d’adjudicació del contracte ha
de ser motivat i contenir, en tot cas, la informació necessària que permeti al
licitador exclòs interposar recurs suficientment fundat contra la decisió
d’adjudicació; en particular, expressarà el contingut mínim assenyalat a l’article
151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(LCSP), sens perjudici de l’excepció de confidencialitat contemplada a l’article
155 de la LCSP.
- Vist que el contracte és de tracte successiu, en el que l’execució es basa en els
preus unitaris oferts i està subordinat a les necessitats reals de Dipsalut sense
que aquestes puguin ser definides amb exactitud al temps de formalitzar el
contracte, el preu d’adjudicació del contracte coincidirà amb el de licitació.
- Vist que l’adjudicatari ha presentat en temps i forma la documentació prèvia a
l’adjudicació requerida i que aquesta ha sigut comprovada i validada per l’òrgan
gestor de la contractació.
Vista la proposta emesa per la gerent i el cap de Serveis Jurídics, Econòmics i
Organització de Dipsalut, de data 1 de desembre de 2021.
Atesos els antecedents i fonaments de dret anteriors, en atenció al que disposen els
articles 10 i 15 de text refós des Estatuts de Dipsalut, en relació amb les competències
que corresponen al Consell Rector i a la Presidència, d’acord amb la DA 2a de la
LCSP i a proposta de la Presidència, d’acord amb la delegació de competències de la
Presidència de la Diputació de Girona, per Decret de 23 de juliol de 2019, el Consell
Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Adjudicar el contracte del serveis Pt03 i Pt04 del catàleg de serveis de
Dipsalut, a l’empresa Proveïments d’Aigua, SA, amb NIF A17063579, per un import
màxim de vuit-cents vint-i-sis mil nou cents setanta euros (826.970,00 €) IVA no inclòs,
i un IVA corresponent de cent setanta-tres mil noranta-sis euros amb setanta cèntims
(173.096,70 €) (que afecta sols a les accions d’avaluació i gestió dels equipaments,
excloent-se la seva aplicació al servei de formació atès que és una activitat exempta
d’IVA), fa un total d’un milió seixanta-sis euros amb setanta cèntims (1.000.066,70 €)
IVA inclòs.
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El termini d’execució del contracte serà d’1 any i 10 mesos a partir de la data de
formalització del contracte, que podrà ser prorrogat per un termini màxim igual al
termini contractual. La data prevista per l’inici del contracte serà el dia 23 de febrer de
2022.
Els preus unitaris, són els establerts a la proposta presentada per l’adjudicatari i que
són els següents:
Preu unitari
proposat

Accions

(IVA no inclòs)

Analítica completa ACP sortida ETAP, dipòsit, xarxa, captació.
Analítica control ACN sortida ETAP i dipòsit de capçalera
Analítica control ACN dipòsits intermitjos, xarxa, nuclis disseminats
Analítica radioactivitat. ARA dosi indicativa
Analítica radioactivitat. ARA radionúclids
Analítiques suplementaries. Paràmetres físics i químics
Analítiques suplementàries. Paquets cromatogràfics (plaguicides, organoclorats)
Analítica de confirmació d'incompliments i anomalies. Paràmetres físics i
químics
Analítica de confirmació d'incompliments i anomalies. Paràmetres
microbiològics
Neteja de dipòsits. Cost euro/hora de feina de l'operari.
Neteja de dipòsits. Cost euro/hora de servei de cuba de neteja.
Descripció i caracterització de l'abastament. PAG
Descripció i caracterització de l'abastament. PAG. Actualització
Descripció i caracterització del dipòsit prèvia a la neteja
Visita d'assessorament i avaluació del sistema d'autocontrol
Dossier tècnic Pt03 (PAG+PAM+APPCC+SINAC) Inicial
Dossier tècnic Pt03 Actualització (document annex)
Analítica d'aigua de l'aixeta del consumidor ACI amb Coure, crom, níquel, ferro,
plom. Resultat i valoració
Dossier tècnic Pt04 (per municipi). Inicial
Analítica de legionel·la en aigües edificis prioritaris

598,50 €
58,50 €
45,00 €
292,50 €
1.035,00 €
11,70 €
81,00 €
11,70 €
15,30 €
38,47 €
102,60 €
207,00 €
118,80 €
118,80 €
81,00 €
54,00 €
54,00 €
70,97 €
85,50 €
33,30 €

Segon. Disposar la despesa derivada del contracte, per un import total d’un milió
seixanta-sis euros amb setanta cèntims (1.000.066,70 €) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 5/3110/22706 Serveis tècnics i assistència municipal Salut Ambiental,
del pressupost de Dipsalut i d’acord amb el detall següent:
23/02/2022 fins
31/12/2022
Import servei
Import formació*
Base imposable
IVA 21% (del servei)
TOTAL amb IVA

01/01/2023 fins
23/12/2023

TOTAL

376.800,00 €

447.470,00 €

824.270,00 €

1.350,00 €

1.350,00 €

2.700,00 €

378.150,00 €

448.820,00 €

826.970,00 €

79.128,00 €

93.968,70 €

173.096,70 €

457.278,00 €

542.788,70 €

1.000.066,70 €
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Atès que l’inici de la despesa està prevista per a l’any 2022 aquest expedient es
tramitarà anticipadament i es condicionarà al compliment de la base d'execució 21a
del Pressupost general de la Diputació de Girona de l'any 2021, quedant l'adjudicació
del contracte sotmesa a la condició suspensiva de l'existència de crèdit adequat i
suficient per a fer front a les obligacions que se'n derivin en l'exercici corresponent. Es
fa constar que per al tipus de despesa a efectuar existeix normalment crèdit adequat i
suficient en el pressupost general de Dipsalut, com es desprèn del crèdit disposat en
l’actual contractació que cobreix el servei de teleassistència.
D’acord amb l’article 174.1 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’autorització o
realització de les despeses de caràcter plurianual, es subordinarà al crèdit que per a
cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, pel que cal condicionar la
despesa a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost per a les anualitats
que correspongui.
D’acord amb la base 32ena d’execució del pressupost general de la Diputació de
Girona 2021, la minoració de les necessitats reals respecte el nombre d’unitats
estimades inicialment, com a conseqüència d’una revisió a la baixa de les necessitats
de l’Administració, sense que variïn ni els preus unitaris ni l’objecte del contracte,
donarà lloc a una modificació de l’expedient de despesa, sense que es consideri una
modificació contractual, podent alliberat el crèdit compromès amb anterioritat a la
liquidació del contracte, prèvia tramitació de l’esmentada modificació de l’expedient de
despesa.
Per contra, si es produeix un increment en les prestacions necessàries reals respecte
de les estimades inicialment, es procedirà a tramitar la corresponent modificació del
contracte en els termes assenyalats en el plec de clàusules administratives.
Tercer. Autoritzar, de conformitat amb la petició rebuda a la documentació prèvia a
l’adjudicació presentada per l’adjudicatari, la constitució de la garantia definitiva per
import de quaranta-un mil tres-cents quaranta-vuit euros amb cinquanta cèntims
(41.348,50 €) corresponent al 5 % de l’import de licitació, mitjançant aval bancari del
Banco Santander, inscrit en el Registre Especial d’Avals amb el número 0049-180733-2110010298.
Quart. Designar, als efectes de l’article 62 de la LCSP, com a persones responsables
del contracte el cap de l’Àrea de Salut Ambiental i la responsable adjunta de l’Àrea de
Salut Ambiental de Dipsalut.
Cinquè. Comunicar als adjudicataris que un cop transcorregut el termini mínim de
quinze dies hàbils des que es remeti a les empreses adjudicatàries la notificació de
l’adjudicació, formalitzin el corresponent contracte administratiu, al ser aquest un
contracte susceptible de recurs especial en matèria de contractació, segons estableix
l'article 153.3 de la LCSP.
Sisè. Comunicar el present acord a la Tresoreria de Dipsalut, notificar a l’empresa
licitadora que ha pres part en el procediment de contractació i als ens locals que
participen en aquesta contractació i, simultàniament, publicar l’adjudicació del
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contracte en el perfil de contractant de Dipsalut, en compliment de l’establert a l’article
63 de la LCSP.
Setè. Publicar en el portal de transparència de Dipsalut la informació del contracte
subscrit que preceptua l'article 13 de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Vuitè. Comunicar les dades relatives a l'adjudicació del contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya i publicar l’anunci d’adjudicació al Diari
Oficial de la Unió Europea (DOUE).
5.

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria

No n’hi ha cap.
6.

Torn obert de paraules

La vocal senyora Marta Guillaumes demana la paraula per fer una consula relativa a la
línia de subvencions per a acollida i inclusió de joves en risc d’exclusió social, de la
qual es van aprovar unes renúncies en la reunió ordinària del mes de setembre, i en
aquell moment es va estar parlant que s’estava en procés de revisió d’aquestes
actuacions, i vol saber si hi ha alguna novetat al respecte.
La presidenta respon que no hi ha cap novetat, més enllà d’haver-se emplaçat a
reunir-se de nou amb la Generalitat, atés que és un tema que compartim i que volem
valorar bé. Recentment vam mantenir una reunió amb la Comissió de Persones
Refugiades i ens vam comprometre a treballar conjuntament en temes de difusió.
Respecte la inclusió de joves, és un tema que volem afrontar en el sentit que,
segurament, haurem de completar aquells aspectes que la Generalitat no porti a
terme, perquè no passi el que va passar l’últim cop que vam abordar aquesta qüestió.
La presidenta insisteix que aquesta subvenció, quan es va reorientar es va compartir
amb el Consell Rector abans d’aplicar-la i que així es farà, i que en tot cas si no s’ha
comentat és perquè no hi ha més informació que la que ja es tenia i que s’està
pendents d’aquesta reunió amb la Generalitat.
Seguidament, i en relació amb el programa “Sigues tu”, la vocal senyora Guillaumes
comenta que recentment s’ha enviat als professors i professores la formació en línia
que consta de quatre cursos i vol saber quins són els criteris que s’han fet servir per
triar les empreses i entitats que fan aquests cursos.
La presidenta respon que en el programa hi treballen moltes entitats i que en cada cas
es busca l’especialització de cadascuna d’elles, i que atès que és un programa al qual
es dóna molt valor un dia es pot destinar una part d’una de les sessions a fer un
monogràfic informatiu respecte del programa. Pel que fa a la resposta concreta a la
qüestió plantejada, la presidenta diu que es farà arribar a la vocal la informació
detallada amb el detall tècnic concret.
La gerent amplia la resposta indicant que òbviament hi ha un contracte, adjudicat a
Fundesplai, per al desplegament del programa, perquè després hi ha actuacions
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concretes per a les quals hi ha contractacions individualitzades seguint els tràmits del
procediment de contractació establerts en cada cas, sempre seguint criteris tècnics, la
qual cosa pot implicar que pedagògicament pot haver opinions diverses. En aquest
sentit, es compromet a convidar els tècnics que treballen en el programa a una reunió
del Consell Rector per tal que n’expliquin als membres el contingut, el format, la
metodologia...
No hi ha més intervencions.

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

El secretari
Jordi Batllori i Nouvilas
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