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Conveni col·laboració execució programes de salut pública del Catàleg de Serveis
de Dipsalut. Girona. Ajuntament de Girona.

INTERVENEN
Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en
endavant Dipsalut, amb CIF núm. Q1700565C, representat pel seva presidenta, senyora
de Girona de 23 de juliol de 2019, i assistida pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi
Batllori i Nouvilas.
, amb CIF núm. P1708500B, representat pel Martí
Terés Bonet, regidor delegat de Medi Ambient i Participació i Eva Maria Palau i Gil,
amb el
amb domicili a la Plaça del Vi número 1 de Girona, i
Gómez.

MANIFESTEN
I. Dipsalut és un organisme autònom de caràcter administratiu que ha estat creat per la
Diputació de Girona en data 24 de novembre de 2015 i publicats al BOP núm. 34 del dia
de les bases sobre el règim local i dels articles 91 i 92 del Decret Legislatiu 2/2003, de
tència 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
a) La informació i la vigilància epidemiològica; b) La protecció

perruqueries, sau
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

de les bases del règim local, i demés normativa sectorial, Dipsalut també realitzarà

II. Segons la Llei 18/2009 de Salut Pública de Catalunya, els ajuntaments són

e les competències locals; b) La gestió del risc per a la salut derivat de la
contaminació del medi; c) La gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües de
consum públic; d) La gestió del risc per a la salut als equipaments públics i als llocs
habitats, incloses les piscines; e) La gestió del risc per a la salut en les activitats de
tatuatge, micropigmentació i pírcing; f) La gestió del risc per a la salut derivat dels
productes alimentaris en les activitats del comerç minorista, del servei i la venda directa

arats per a
col·lectivitats, per a altres establiments oper a punts de venda; g) La gestió del risc per
a la salut derivat dels animals domèstics, dels animals de companyia, dels animals
salvatges urbans i de les plagues; h) La policia sanitària mortuòria
competències locals; i) Altres activitats de competència dels ajuntaments en matèria de

e 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
re

com Dipsalut).
IV.
pot executar i gestionar determinades accions en matèria de salut pública, coincidents
amb les actuacions previstes als programes del Catàleg de Serveis de Dipsalut, a través
Girona també presta programes de salut pública que no es troben al Catàleg de Serveis
avaluació
V. Aquestes accions del Catàleg de Dispalut coincidents entre els dos ens així com la
participació de Dipsalut en programes
implementats, i en els quals, tot i no trobar-se al Catàleg de Serveis, el suport econòmic

el fi comú de que les competències en salut pública en aquest municipi es puguin prestar
de manera que es mil
mitjans i serveis públics.

següents:

PACTES
Primer. Objecte el conveni
Dipsalut
de Dipsalut.
ut en
trobar-

Segon. Actuacions a realitzar pel compliment del conveni.

1. Es constituirà una

formada per dos representants de Dipsalut i

Pla
que identificarà i definirà quins dels programes del Catàleg de Servei
rticipi

per la presi
anual a aquest conveni.

addenda

DADES DESCRIPTIVES DEL PROGRAMA
a. Nom del programa segons el Catàleg de Serveis de Dipsalut o nom del programa
b.
risc.
c. Cost base unitari per objecte de risc en el cas que sigui un programa lligat a
objectes de risc.
d. Base subvencionable o cost total del programa
e. Percentatge sobre la base subvencionable.
f. Import atorgat
El nom, descripció i freqüència de les actuacions incloses al programa, el nombre
de
Salut Pública (SIMSAP) i als documents i instruccions de treball elaborats per Dipsalut.

seva vigència pot incorporar nous programes. És per això que es contempla la

La Comi
conveni.

Tercer. Compromisos econòmics

2. Pel que fa al finançament de les actuacions del Catàleg de Serveis de Dipsalut,
ropi
Ajuntament i per Dipsalut.
els mateixos barems i imports pactats amb els propis proveïdors adjudicataris dels
corresponents procediments licitatoris per cada programa i per cada anualitat. Si en el
adjudicat pel corresponent programa, els preus pactats seran els de referència de la
licitació, amb la indicació expressa que aquests imports seran minorats, si escau, com
a resultat del procediment de contractació. En els casos en els quals Dipsalut no disposi

Quart. Compromisos Ajuntament de Girona.

de Girona haurà de presentar anualment la declaració responsable relativa al
compliment de la normativa vigent per tenir la condició de beneficiari que estipula la Llei
subvencions de la Diputació de Girona.

mitjançant la seu electrònica de Dipsalut (www.dipsalut.cat
de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
2. En el cas que l'Ajuntament hagi de contractar amb un tercer la prestació d'algun servei
inclòs en el PAA, caldrà que doni compliment al que estableix la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, i la resta de normativa vigent en matèria de
contractació administrativa."

3. Es condiciona el pagament del suport econòmic de cada anualitat a la presentació
econòmica i tècnica justificativa
de les actuacions, dins el termini establert en cada PAA. Els documents que caldrà
presentar son els següents:
El compte justificatiu segons model disponible al web corporatiu de Dipsalut, que
ha de contenir una memòria justificativa del projecte, una relació classificada de

de personal un certificat del nom i cognoms del personal adscrit i el seu

actures originals,
fotocòpies compulsades o documents de valor probatori equivalent que constin
en la relació esmentada.
Una justificació tècnica que consistirà en el següent:
a) Per aquells programes del Catàleg de serveis de Dipsalut inclosos al PAA,
l
detallada de cada una de les accions realitzades. El SIMSAP estableix el
contingut i el format requerit.
b)Per aquells programes inclosos al PAA que no es troben al Catàleg de serveis

PAA, que dependrà de la naturalesa del programa.
Es consideraran despeses subvencionables aquelles incloses i declarades en les

eduirà proporcionalment la subvenció concedida en
inferior a la fixada com a despesa subvencionable.
nifesta la seva
renúncia a sol·licitar pel mateix objecte de risc els programes del Catàleg de Serveis de

relatius amb
actuacions.

amb Dipsalut per realitzar qualsevol acció de caràcter protocol·lari.

pendents de percebre, amb la reserva del dret a favor de Dipsalut de poder exigir
el reintegrament de les quantitats que, en relació amb la pròpia aportació,

Cinquè. Compromisos de Dipsalut .
1. Dipsalut es compromet a consignar en el seu pressupost anual una subvenció pel
procediment de concessió directe amb destí al PAA.
2. Dipsalut es compromet a negociar cada any el contingut del PAA.

Sisè

ó del conveni.

de les parts:
a. Fer el seguiment i avaluar al llarg del període de vigència del conveni, el nivell

b. Fer el seguiment i avaluar la qualitat de les accions lligades als programes, el
protocols i procediments descrits per Dipsalut.

c. Dipsalut
qualitativa i quantitativa, de les actuacions lligades als programes inclosos al Pla

d. Fer el seguiment del registre de les dades resultants del desenvolupament dels

e. Avaluar la informació que es generi al llarg del desenvolupament dels programes
i elaborar propostes de millora.
2. Dipsalut designarà a un Agent de Salut Pública Municipal amb les funcions de

3. Dipsalut es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi convenients,
finalista.

Setè. Modificació del conveni

règim jurídic del sector públic.
Vuitè. Termini de vigència el conveni

qualsevol moment previ a la finalització del termini previst els signants podran acordar
de forma unànime la seva pròrroga per un termini màxim de 4 anys addicionals, sense
perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts nascudes en aplicació
st conveni.

Novè.

o material, de
greu o manifest de les seves clàusules.

Desè. Protecció de dades
El compliment dels objectius del conveni no requereix que una part tracti dades
personals per compte de l'altra.
conveni i dels representants i interlocutors de cada part que intervinguin en la seva
execució, cada part tractarà les dades personals com a Responsable del Tractament,
del Reglament general de protecció de dades (Reglament
).
La finalitat del tractament serà gestionar el conveni i portar a terme les actuacions que

La legitimació del tractament té el seu fonament en les relacions jurídiques formalitzades

a les dades, rectificació, portabilitat, supressió, sol·licitar-ne la limitació del tractament i

Les parts es declaren informades que poden consultar la informació de les polítiques de
protecció de dades a les respectives pàgines web.

Onzè. Publicitat

la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern. En aquest sentit, les parts presten expressament el seu consentiment per tal
que es doni al present conveni la publicitat legalment exigida.

Dotzè. Règim jurídic del conveni
Aquest Conveni té naturalesa administrativa i es regirà per allò establert a la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el reglament que la desenvolupa

de la Diputació de Girona (BOP núm. 44 de 2 de març de 2012) i la Llei 40/2015, de 1

La jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per resoldre les qüestions
litigioses que puguin suscitar-se ent

I en prova de conformitat, les parts signen per duplicat aquest Conveni.

DILIGÈNCIA: per fer constar que aquest conveni va ser aprovat pel Consell Rector de
DIPSALUT en sessió ordinària número 2020/04 del dia 19 de maig de 2020.
El secretari de DIPSALUT

