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Acta de la reunió de 28 d’abril de 2015 
de Dipsalut 
 
Consell Rector de l’Organisme Autònom de Salut Públ ica de la Diputació de Girona 
(Dipsalut) 
 
Núm. sessió:  2015/05 
Caràcter:  Ordinària 
Data:  28 d’abril 
Horari:  De les 12:
Lloc:   Saló de Comissions de la Diputació de Girona
 
Hi assisteixen: 
 

• President: 
Joan Giraut i Cot 

• Vicepresident primer:
Josep Maria Corominas i Barnadas

• Vocals : 
Miquel Calm i Puig
Antoni Guinó i Bou
Jordi Gironès i Pasolas
Martí Armadà i Pujol
Salvador Ros i Reig

• Gerent: 
Jordi Brunet i Badosa

• Secretari:  
Jordi Batllori i Nouvilas

• Interventora p.d.:
Mª del Mar Domènech i Sistané

• Tresorera:  
M. Teresa Villar i Roda
 

També hi assisteix, convidada per la Vicepresidència primera, la 
coordinadora de la Presidència
 
Han excusat la seva absència el vicepresident segon, senyor Josep Marigó i Costa, i els 
vocals senyor Xavier Soy i Soler, senyo
i Canal i senyora Pia Bosch i Codolà.
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Acta de la reunió de 28 d’abril de 2015 – Sessió 2015/05 (LE 2015/80). Girona. Consell Rector 

Consell Rector de l’Organisme Autònom de Salut Públ ica de la Diputació de Girona 

 
 de 2015 
:05 a les 12:20 hores 

Saló de Comissions de la Diputació de Girona 

 
Vicepresident primer:  
Josep Maria Corominas i Barnadas 

lm i Puig 
Antoni Guinó i Bou 
Jordi Gironès i Pasolas 
Martí Armadà i Pujol 
Salvador Ros i Reig 

Jordi Brunet i Badosa 

Jordi Batllori i Nouvilas 
Interventora p.d.:  
Mª del Mar Domènech i Sistané 

M. Teresa Villar i Roda 

ssisteix, convidada per la Vicepresidència primera, la senyora Àfrica Masó i Sumsi
coordinadora de la Presidència de Dipsalut. 

Han excusat la seva absència el vicepresident segon, senyor Josep Marigó i Costa, i els 
vocals senyor Xavier Soy i Soler, senyor Miquel Noguer i Planas, senyora Immaculada Colom 
i Canal i senyora Pia Bosch i Codolà. 
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Sessió 2015/05 (LE 2015/80). Girona. Consell Rector 

Consell Rector de l’Organisme Autònom de Salut Públ ica de la Diputació de Girona 

Àfrica Masó i Sumsi, 

Han excusat la seva absència el vicepresident segon, senyor Josep Marigó i Costa, i els 
r Miquel Noguer i Planas, senyora Immaculada Colom 



 

Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2015/04, del dia 
31 de març de 2015.

2. Informació de la Presidència
3. Informació de la Ger
4. Donar compte dels decrets signats per la Presidència i la Vicepresidència primera
5. 2015/872 – Proposta 

2015/46] 
6. 2015/1387 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de Girona de l’aprovac

del compte general de Dipsalut de l’exercici 2014 [LE 2015/81]
7. 2012/1631 – Proposta de modificació de l’acord pel qual s’estableixen els 

complements a les prestacions per incapacitat temporal del personal de Dipsalut 
[G08 2012/2] 

8. 2015/293 – Proposta de 
finançament del programa Salut i Crisi (Pm10) [LE 2015/17]

9. 2015/1346 – Proposta d’aprovació de l’encàrrec al Consorci de Salut i Social de 
Catalunya de la gestió de les actuacions del programa Pt05, re
l’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic per a l’any 2015 [LE 
2015/71] 

10. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
11. Torn obert de paraules

 
Desenvolupament de la sessió
 
1. Aprovació de l’esborrany

de març de 2015 
 

S’aprova per unanimitat l
número 2015/04, que va tenir lloc el di

 
2. Informació de la Presi

 
3. Informació de la Gerència

 
4. Donar compte dels decrets signats per la Presidènci a i la Vicepresidència primera

 
Decret núm. 44 de 2 de febrer de 2015
realització de les actuacions a la segure
l’Ajuntament de Portbou i minorar
Decret núm. 45 de 2 de febrer de 2015
realització de les actuacions a la se
l’Ajuntament de Roses i minorar
Decret núm. 46 de 2 de febrer de 2015
finançament de l’assessorament i sup
concedida a l’Ajuntament de Sant Gregori i minorar
Decret núm. 47 de 2 de febrer de 2015
SLU el contracte de servei de la campanya publicitària en els mitjans de comunicació escrits i digitals 
que donin cobertura a la comarca de l’Alt Empordà.
Decret núm. 48 de 3 de febrer de 2015
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut 
concedida a l’Ajuntament d’Agullana i minorar
Decret núm. 49 de 3 de febrer de 2015
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut 
concedida a l’Ajuntament de Lloret de Mar i minorar
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Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2015/04, del dia 
31 de març de 2015. 
Informació de la Presidència 
Informació de la Gerència 
Donar compte dels decrets signats per la Presidència i la Vicepresidència primera

Proposta de modificació de l’inventari de béns i drets de Dipsalut [LE 

Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de Girona de l’aprovac
del compte general de Dipsalut de l’exercici 2014 [LE 2015/81] 

Proposta de modificació de l’acord pel qual s’estableixen els 
complements a les prestacions per incapacitat temporal del personal de Dipsalut 

Proposta de resolució de la convocatòria de suport econòmic per al 
finançament del programa Salut i Crisi (Pm10) [LE 2015/17] 

Proposta d’aprovació de l’encàrrec al Consorci de Salut i Social de 
Catalunya de la gestió de les actuacions del programa Pt05, re
l’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic per a l’any 2015 [LE 

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
Torn obert de paraules 

Desenvolupament de la sessió  

Aprovació de l’esborrany  de l’acta de la sessió anterior,número 2015/04, del  dia 31 

l’esborrany, prèviament lliurat als assistents, de l
, que va tenir lloc el dia 31 de març de 2015. 

Informació de la Presi dència 

Informació de la Gerència  

Donar compte dels decrets signats per la Presidènci a i la Vicepresidència primera

Decret núm. 44 de 2 de febrer de 2015. Exp. 2014/878 Modificar l’import de la subvenció per a la 
realització de les actuacions a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges a 
l’Ajuntament de Portbou i minorar-la a un import de 854,99 euros. 
Decret núm. 45 de 2 de febrer de 2015. Exp. 2014/937 Modificar l’import de la subvenció per a la 
realització de les actuacions a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges a 
l’Ajuntament de Roses i minorar-la a un import de 39.343,91 euros. 
Decret núm. 46 de 2 de febrer de 2015. Exp. 2014/1650 Modificar l’import de la subvenció pel 
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut 
concedida a l’Ajuntament de Sant Gregori i minorar-la a un import de 557,49 euros.
Decret núm. 47 de 2 de febrer de 2015. Exp. 2015/142 Adjudicar a Noves edicions altemporadeneses 

acte de servei de la campanya publicitària en els mitjans de comunicació escrits i digitals 
que donin cobertura a la comarca de l’Alt Empordà. 
Decret núm. 48 de 3 de febrer de 2015. Exp. 2014/1794 Modificar l’import de la subvenció pel 

essorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut 
concedida a l’Ajuntament d’Agullana i minorar-la a un import de 2.772,14 euros. 
Decret núm. 49 de 3 de febrer de 2015. Exp. 2014/1953 Modificar l’import de la subvenció pel 

ançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut 
concedida a l’Ajuntament de Lloret de Mar i minorar-la a un import de 5.905,78 euros.
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Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2015/04, del dia 

Donar compte dels decrets signats per la Presidència i la Vicepresidència primera 
de l’inventari de béns i drets de Dipsalut [LE 

Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de Girona de l’aprovació 

Proposta de modificació de l’acord pel qual s’estableixen els 
complements a les prestacions per incapacitat temporal del personal de Dipsalut 

resolució de la convocatòria de suport econòmic per al 

Proposta d’aprovació de l’encàrrec al Consorci de Salut i Social de 
Catalunya de la gestió de les actuacions del programa Pt05, relatives a 
l’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic per a l’any 2015 [LE 

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria 

de l’acta de la sessió anterior,número 2015/04, del  dia 31 

sborrany, prèviament lliurat als assistents, de l’acta de la sessió 

Donar compte dels decrets signats per la Presidènci a i la Vicepresidència primera  
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tat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges a 

. Exp. 2014/937 Modificar l’import de la subvenció per a la 
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. Exp. 2014/1650 Modificar l’import de la subvenció pel 
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la a un import de 557,49 euros. 
. Exp. 2015/142 Adjudicar a Noves edicions altemporadeneses 

acte de servei de la campanya publicitària en els mitjans de comunicació escrits i digitals 

. Exp. 2014/1794 Modificar l’import de la subvenció pel 
essorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut 

. Exp. 2014/1953 Modificar l’import de la subvenció pel 
ançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut 

la a un import de 5.905,78 euros. 



 

Decret núm. 50 de 3 de febrer de 2015
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut 
concedida a l’Ajuntament de Cabanes i minorar
Decret núm. 51 de 3 de febrer de 2015
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut 
concedida a l’Ajuntament de Llers i minorar
Decret núm. 52 de 3 de febrer de 2015
de servi de consulta de continguts economico
Decret núm. 53 de 3 de febrer de 2015
del creixement de legionel·la.
Decret núm. 54 de 6 de febrer de 2015
realització de les actuacions a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges a 
l’Ajuntament de Llançà i minorar
Decret núm. 55 de 6 de febrer de 2015
realització de les actuacions a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges a 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i minorar
Decret núm. 56 de 6 de febrer de 2015
realització de les actuacions a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges a 
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries 
Decret núm. 57 de 6 de febrer de 2015
Intervenció General de la Diputació de Girona, organismes autònoms, consorcis i altres ens que en 
depenen, en l’exercici del control intern, l’expedient de contractació del qual tramita la Diputació de 
Girona. 
Decret núm. 58 de 9 de febrer de 2015
sense ànim de lucre per a activitats de promoció de
Fundació Privada Onyar de Catalunya i minorar
Decret núm. 59 de 9 de febrer de 2015
finançament de les despeses bàsiques
Palau de Santa Eulàlia i minorar
Decret núm. 60 de 9 de febrer de 2015
finançament de l’assessorame
concedida a l’Ajuntament de Ger i minorar
Decret núm. 61 de 9 de febrer de 2015
de servei d’interpretació en llengua de signes catalana per a cursos del Catàleg de formació.
Decret núm. 62 de 10 de febrer de 2015
econòmic per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedid
Viabrea i minorar-la a un import de 1.179,73 euros.
Decret núm. 63 de 10 de febrer de 2015
Llanars per la prestació de servei de dinamització de parcs urbans i xarxes 
Decret núm. 64 de 10 de febrer de 2015
d’Instagram d’hàbits saludables.
Decret núm. 65 de 10 de febrer de 2015
per a la prestació del servei de dinamització de dos parcs urbans de salut situats a la plaça del Rei, a 
Gran Via Pau Casals i a la carretera Mas Oliva cantonada amb el camí del cementiri.
Decret núm. 66 d’11 de febrer de 2015
l’Ajuntament de Boadella i les Escaules a la proposta de modificació de la subvenció per al finançament 
de les despeses derivades del consultori local.
Decret núm. 67 d’11 de febrer de 2015
de plagues i aplicació de pesticides ADEPAP el contracte de servei per el curs de capacitació per a 
l’obtenció del carnet d’aplicador de tractaments DDD.
Decret núm. 68 d’11 de febrer de 2015
servei d’alta i prestació anual del servei Inclusite d’accessibilitat i utilitat web per al portal de 
transparència de Dipsalut. 
Decret núm. 69 de 12 de febrer de 2015
l’Ajuntament de Cornellà del Terri a la proposta de modificació de la subvenció per al finançament de les 
despeses derivades del consultori local.
Decret núm. 70 de 12 de febrer de 2015
finançament de les despeses bàsiques derivades de l’ús del consultori local concedida a l’Ajuntament de 
Biure i minorar-la a un import de 1.249,31 euros.
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Decret núm. 50 de 3 de febrer de 2015. Exp. 2014/1962 Modificar l’import 
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut 
concedida a l’Ajuntament de Cabanes i minorar-la a un import de 19.751,57 euros.
Decret núm. 51 de 3 de febrer de 2015. Exp. 2014/1997 Modificar l’import de la subvenció pel 
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut 
concedida a l’Ajuntament de Llers i minorar-la a un import de 3.593,16 euros. 
Decret núm. 52 de 3 de febrer de 2015. Exp. 2015/1213 Adjudicar a l’empresa Auloce SAU el contracte 
de servi de consulta de continguts economico-financers online. 
Decret núm. 53 de 3 de febrer de 2015. Exp. 2015/1237 aprovar la realització d’un estudi de seguiment 
del creixement de legionel·la. 
Decret núm. 54 de 6 de febrer de 2015. Exp. 2014/870 Modificar l’import de la subvenció per a la 
realització de les actuacions a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges a 
l’Ajuntament de Llançà i minorar-la a un import de 6.296,29 euros. 
Decret núm. 55 de 6 de febrer de 2015. Exp. 2014/890 Modificar l’import de la subvenció per a la 
realització de les actuacions a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges a 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i minorar-la a un import de 12.555,89 euros. 
Decret núm. 56 de 6 de febrer de 2015. Exp. 2014/906 Modificar l’import de la subvenció per a la 
realització de les actuacions a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges a 
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i minorar-la a un import de 19.146,72 euros. 
Decret núm. 57 de 6 de febrer de 2015. Exp. 2015/703 Adherir-se al contracte d’assitència tècnica a la 
Intervenció General de la Diputació de Girona, organismes autònoms, consorcis i altres ens que en 

n l’exercici del control intern, l’expedient de contractació del qual tramita la Diputació de 

Decret núm. 58 de 9 de febrer de 2015. Exp. 2014/931 Modificar l’import de la subvenció per a entitats 
sense ànim de lucre per a activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables concedida a la 
Fundació Privada Onyar de Catalunya i minorar-la a un import de 1.094,47 euros. 
Decret núm. 59 de 9 de febrer de 2015. Exp. 2014/1334 Modificar l’import de la subvenció pel 
finançament de les despeses bàsiques derivades de l’ús del consultori local concedida a l’Ajuntament de 
Palau de Santa Eulàlia i minorar-la a un import de 1.105,04 euros. 
Decret núm. 60 de 9 de febrer de 2015. Exp. 2014/1669 Modificar l’import de la subvenció pel 
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut 
concedida a l’Ajuntament de Ger i minorar-la a un import de 11.969,40 euros. 
Decret núm. 61 de 9 de febrer de 2015. Exp. 2014/2150 Adjudicar a Anmamato-Daripe SL el contracte 

d’interpretació en llengua de signes catalana per a cursos del Catàleg de formació.
Decret núm. 62 de 10 de febrer de 2015. Exp. 2014/1572 Modificar l’import de la subvenció de suport 
econòmic per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Riells i 

la a un import de 1.179,73 euros. 
Decret núm. 63 de 10 de febrer de 2015. Exp. 2015/733 Desestimar la sol·licitud de l’ajuntament de 
Llanars per la prestació de servei de dinamització de parcs urbans i xarxes d’itineraris saludables.
Decret núm. 64 de 10 de febrer de 2015. Exp. 2015/754 Aprovar les bases reguladores del I Concurs 
d’Instagram d’hàbits saludables. 
Decret núm. 65 de 10 de febrer de 2015. Exp. 2015/759 Aprovar la sol·licitud de l’Ajuntament de Rose
per a la prestació del servei de dinamització de dos parcs urbans de salut situats a la plaça del Rei, a 
Gran Via Pau Casals i a la carretera Mas Oliva cantonada amb el camí del cementiri.
Decret núm. 66 d’11 de febrer de 2015. Exp. 2014/1354 Estimar les al·legacions presentades per 
l’Ajuntament de Boadella i les Escaules a la proposta de modificació de la subvenció per al finançament 
de les despeses derivades del consultori local. 
Decret núm. 67 d’11 de febrer de 2015. Exp. 2015/471 Adjudicar a l’Associació d’Empreses de control 
de plagues i aplicació de pesticides ADEPAP el contracte de servei per el curs de capacitació per a 
l’obtenció del carnet d’aplicador de tractaments DDD. 
Decret núm. 68 d’11 de febrer de 2015. Exp. 2015/599 Adjudicar a l’empresa Inclusite el contracte de 
servei d’alta i prestació anual del servei Inclusite d’accessibilitat i utilitat web per al portal de 

Decret núm. 69 de 12 de febrer de 2015. Exp. 2014/1340 Estimar les al·legacions presentades per 
tament de Cornellà del Terri a la proposta de modificació de la subvenció per al finançament de les 

despeses derivades del consultori local. 
Decret núm. 70 de 12 de febrer de 2015. Exp. 2014/1393 Modificar l’import de la subvenció pel 

speses bàsiques derivades de l’ús del consultori local concedida a l’Ajuntament de 
la a un import de 1.249,31 euros. 
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Decret núm. 71 de 12 de febrer de 2015
econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament 
de Breda i minorar-la a un import de 607,98 euros.
Decret núm. 72 de 12 de febrer de 2015
econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament 
d’Anglès i minorar-la a un import de 6.169,34 euros.
Decret núm. 73 de 13 de febrer de 2015
l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut per la implantació 
d’un sistema de telegestió i autoanalitzador a l’abastament d’aigua potable del municipi a l’Ajuntament 
de Campllong per un import de 12.041,11 euros.
Decret núm. 74 de 13 de feb
l’adscripció temporal a Dipsalut, durant un termini de dos anys, de la funcionària de carrera senyora 
Anna Pagès i Rodríguez en comissió de serveis.
Decret núm. 75 de 16 de febre
econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament 
de Vila-sacra i minorar-la a un import de 7.746,91 euros.
Decret núm. 76 de 17 de febrer de 2015
realització de les actuacions a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges a 
l’Ajuntament de Palafrugell i minorar
Decret núm. 77 de 17 de febrer de 2015
realització de les actuacions a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges a 
l’Ajuntament de l’Escala i minorar
Decret núm. 78 de 17 de febrer de 2015
realització de les actuacions a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges a 
l’Ajuntament de Colera i minorar
Decret núm. 79 de 17 de febrer de 2015
subvenció exclosa de concurrència per a la millora de les condicions de salubritat de les dutxes de les 
platges de Blanes per un import de 20.000 euros.
Decret núm. 80 de 17 de febrer de 2015
educativa entre la Universitat de Girona i Dipsalut per tal que 
pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea de Polítiques i Pr
Decret núm. 81 de 18 de febrer de 2015
despeses derivades de l’ús del consultori local a l’Ajuntament de Figueres per un import de 1.600 euros.
Decret núm. 82 de 18 de febrer de 2015
les despeses addicionals derivades de l’ús del consultori local a l’Ajuntament de Siurana d’Empordà per 
un import de 600 euros. 
Decret núm. 83 de 18 de febrer de 2015
les despeses derivades de l’ús del consultori local a l’Ajuntament de Garriguella per un import de 315 
euros. 
Decret núm. 84 de 18 de febrer de 2015
de desenvolupament d’aplicacions d’Apple, IOS Developer Program i de Google, Google Play 
Developer. 
Decret núm. 85 de 18 de febrer de 2015
l’Ajuntament de Vilamacolum per un import de 48,00
Decret núm. 86 de 18 de febrer de 2015
l’Ajuntament d’Esponellà per un import de 600,00 euros.
Decret núm. 87 de 18 de febrer de 2015
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí per un import de 108,00 euros.
Decret núm. 88 de 19 de febrer de 2015
les despeses addicionals derivades de l’ús del consultori local a l’Ajuntament d’Isòvo
172,87 euros. 
Decret núm. 89 de 19 de febrer de 2015
servei de dinamització del Parc Urbà de Salut i els itineraris saludables de Viladrau.
Decret núm. 90 de 19 de febrer de 20
de servei de formació de portaveus i acompanyament al Pla de crisi amb una borsa de màxim 30 hores.
Decret núm. 91 de 20 de febrer de 2015
que en un termini màxim de dos mesos a la notificació d’aquesta resolució corregeixi la ubicació del 
defibril·lador del Pavelló per a dotar
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Decret núm. 71 de 12 de febrer de 2015. Exp. 2014/1590 Modificar l’import de la subvenció de suport 
ns per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament 

la a un import de 607,98 euros. 
Decret núm. 72 de 12 de febrer de 2015. Exp. 2014/1787 Modificar l’import de la subvenció de suport 

ns per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament 
la a un import de 6.169,34 euros. 

Decret núm. 73 de 13 de febrer de 2015. Exp. 2015/159 Concedir la subvenció pel finançament de 
ècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut per la implantació 

d’un sistema de telegestió i autoanalitzador a l’abastament d’aigua potable del municipi a l’Ajuntament 
de Campllong per un import de 12.041,11 euros. 
Decret núm. 74 de 13 de febrer de 2015. Exp. 2015/731 Sol·licitar a la Diputació de Girona que autoritzi 
l’adscripció temporal a Dipsalut, durant un termini de dos anys, de la funcionària de carrera senyora 
Anna Pagès i Rodríguez en comissió de serveis. 
Decret núm. 75 de 16 de febrer de 2015. Exp. 2014/1733 Modificar l’import de la subvenció de suport 
econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament 

la a un import de 7.746,91 euros. 
e febrer de 2015. Exp. 2014/863 Modificar l’import de la subvenció per a la 

realització de les actuacions a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges a 
l’Ajuntament de Palafrugell i minorar-la a un import de 10.163,25 euros. 

. 77 de 17 de febrer de 2015. Exp. 2014/918 Modificar l’import de la subvenció per a la 
realització de les actuacions a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges a 
l’Ajuntament de l’Escala i minorar-la a un import de 20.627,55 euros. 

ecret núm. 78 de 17 de febrer de 2015. Exp. 2014/952 Modificar l’import de la subvenció per a la 
realització de les actuacions a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges a 
l’Ajuntament de Colera i minorar-la a un import de 1.602,89 euros. 
Decret núm. 79 de 17 de febrer de 2015. Exp. 2014/2180 Concedir a l’Ajuntament de Blanes la 
subvenció exclosa de concurrència per a la millora de les condicions de salubritat de les dutxes de les 
platges de Blanes per un import de 20.000 euros. 

núm. 80 de 17 de febrer de 2015. Exp. 2015/819 Aprovar el text del Conveni de cooperació 
educativa entre la Universitat de Girona i Dipsalut per tal que la estudiant Clara Oliveras i Fusté
pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut de Dipsalut.
Decret núm. 81 de 18 de febrer de 2015. Exp. 2013/924 Revocar la subvenció per al finançament de les 
despeses derivades de l’ús del consultori local a l’Ajuntament de Figueres per un import de 1.600 euros.

18 de febrer de 2015. Exp. 2014/1392 Revocar la subvenció per al finançament de 
les despeses addicionals derivades de l’ús del consultori local a l’Ajuntament de Siurana d’Empordà per 

Decret núm. 83 de 18 de febrer de 2015. Exp. 2014/1405 Revocar la subvenció per al finançament de 
les despeses derivades de l’ús del consultori local a l’Ajuntament de Garriguella per un import de 315 

Decret núm. 84 de 18 de febrer de 2015. Exp. 2015/803 Aprovar el registre de Dipsalut a les plat
de desenvolupament d’aplicacions d’Apple, IOS Developer Program i de Google, Google Play 

Decret núm. 85 de 18 de febrer de 2015. Exp. 2015/806 Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a 
l’Ajuntament de Vilamacolum per un import de 48,00 euros. 
Decret núm. 86 de 18 de febrer de 2015. Exp. 2015/806 Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a 
l’Ajuntament d’Esponellà per un import de 600,00 euros. 
Decret núm. 87 de 18 de febrer de 2015. Exp. 2015/806 Aprovar la devolució d’ingressos indegut
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí per un import de 108,00 euros. 
Decret núm. 88 de 19 de febrer de 2015. Exp. 2014/1399 Revocar la subvenció per al finançament de 
les despeses addicionals derivades de l’ús del consultori local a l’Ajuntament d’Isòvo

Decret núm. 89 de 19 de febrer de 2015. Exp. 2015/138 Adjudicar a David Gómez Pérez el contracte de 
servei de dinamització del Parc Urbà de Salut i els itineraris saludables de Viladrau.
Decret núm. 90 de 19 de febrer de 2015. Exp. 2015/227 Adjudicar a Meritxell Costa Romea el contracte 
de servei de formació de portaveus i acompanyament al Pla de crisi amb una borsa de màxim 30 hores.
Decret núm. 91 de 20 de febrer de 2015. Exp. 2011/160 Requerir a l’Ajuntament de Sant Joan 
que en un termini màxim de dos mesos a la notificació d’aquesta resolució corregeixi la ubicació del 
defibril·lador del Pavelló per a dotar-lo d’accés les 24 hores del dia. 
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. Exp. 2014/1590 Modificar l’import de la subvenció de suport 
ns per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament 

. Exp. 2014/1787 Modificar l’import de la subvenció de suport 
ns per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament 

. Exp. 2015/159 Concedir la subvenció pel finançament de 
ècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut per la implantació 

d’un sistema de telegestió i autoanalitzador a l’abastament d’aigua potable del municipi a l’Ajuntament 

. Exp. 2015/731 Sol·licitar a la Diputació de Girona que autoritzi 
l’adscripció temporal a Dipsalut, durant un termini de dos anys, de la funcionària de carrera senyora 

. Exp. 2014/1733 Modificar l’import de la subvenció de suport 
econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament 

. Exp. 2014/863 Modificar l’import de la subvenció per a la 
realització de les actuacions a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges a 

. Exp. 2014/918 Modificar l’import de la subvenció per a la 
realització de les actuacions a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges a 

. Exp. 2014/952 Modificar l’import de la subvenció per a la 
realització de les actuacions a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges a 

. Exp. 2014/2180 Concedir a l’Ajuntament de Blanes la 
subvenció exclosa de concurrència per a la millora de les condicions de salubritat de les dutxes de les 

. Exp. 2015/819 Aprovar el text del Conveni de cooperació 
la estudiant Clara Oliveras i Fusté realitzi 

omoció de la Salut de Dipsalut. 
. Exp. 2013/924 Revocar la subvenció per al finançament de les 

despeses derivades de l’ús del consultori local a l’Ajuntament de Figueres per un import de 1.600 euros. 
. Exp. 2014/1392 Revocar la subvenció per al finançament de 

les despeses addicionals derivades de l’ús del consultori local a l’Ajuntament de Siurana d’Empordà per 

4/1405 Revocar la subvenció per al finançament de 
les despeses derivades de l’ús del consultori local a l’Ajuntament de Garriguella per un import de 315 

. Exp. 2015/803 Aprovar el registre de Dipsalut a les plataformes 
de desenvolupament d’aplicacions d’Apple, IOS Developer Program i de Google, Google Play 

. Exp. 2015/806 Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a 

. Exp. 2015/806 Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a 

. Exp. 2015/806 Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a 

. Exp. 2014/1399 Revocar la subvenció per al finançament de 
les despeses addicionals derivades de l’ús del consultori local a l’Ajuntament d’Isòvol per un import de 

. Exp. 2015/138 Adjudicar a David Gómez Pérez el contracte de 
servei de dinamització del Parc Urbà de Salut i els itineraris saludables de Viladrau. 

. Exp. 2015/227 Adjudicar a Meritxell Costa Romea el contracte 
de servei de formació de portaveus i acompanyament al Pla de crisi amb una borsa de màxim 30 hores. 

. Exp. 2011/160 Requerir a l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts 
que en un termini màxim de dos mesos a la notificació d’aquesta resolució corregeixi la ubicació del 



 

Decret núm. 92 de 20 de febrer de 2015
millores estructurals a la instal·lació d’aigua calenta sanitària del pavelló municipal concedida a 
l’Ajuntament de la Jonquera i minorar
Decret núm. 93 de 20 de febrer de 2015
millores estructurals a la instal·lació d’aigua calenta i freda de la piscina municipal concedida a 
l’Ajuntament de Ripoll i minorar
Decret núm. 94 de 20 de febrer de 2015
sense ànim de lucre per  a activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables concedida a la 
Fundació EMYS i minorar-la a un import de 3.220,75 euros.
Decret núm. 95 de 20 de febrer de 
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut 
concedida a l’Ajuntament de Llanars i minorar
Decret núm. 96 de 20 de febrer de 2015
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut 
concedida a l’Ajuntament de Bescanó i minorar
Decret núm. 97 de 20 de febrer de 2015
Consell Comarcal del Baix Empordà pels serveis de dinamització del Programa de Parcs Urbans i 
Xarxes d’Itineraris Saludables.
Decret núm. 98 de 20 de febrer de 2015
Consell Comarcal de la Cerdanya pels serveis de dinamització del Programa de Parcs Urbans i Xarxes 
d’Itineraris Saludables. 
Decret núm. 99 de 20 de febrer de 2015
Consell Comarcal del Gironès pels serveis de dinamització del Programa de Parcs Urbans i Xarxes 
d’Itineraris Saludables. 
Decret núm. 100 de 20 de febrer de 2015
Consell Comarcal de la Garrotxa pels serveis de dinamització del Programa de Parcs Urbans i Xarxes 
d’Itineraris Saludables. 
Decret núm. 101 de 20 de febrer de 2015
Consell Comarcal de la Selva pels serveis de dinamització del Programa de Parcs Urbans i Xarxes 
d’Itineraris Saludables. 
Decret núm. 102 de 20 de febrer de 2015
Consell Comarcal del Pla de l’Estany pels 
Xarxes d’Itineraris Saludables.
Decret núm. 103 de 20 de febrer de 2015
Consell Comarcal del Ripollès pels serveis de dinamització del Pr
d’Itineraris Saludables. 
Decret núm. 104 de 20 de febrer de 2015
Carreras i Paradell sota la modalitat eventual per acumulació de tasques perquè presti els seu serveis 
com a auxiliar administratiu/va
de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut per un termini de sis mesos.
Decret núm. 105 de 20 de febrer de 2015
i Castro sota la modalitat eventual per acumulació de tasques perquè presti els seu serveis com a 
auxiliar administratiu/va de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut per un termini de sis 
mesos. 
Decret núm. 106 de 24 de febrer de 2015
formació der l’ús dels desfibril·ladors externs automàtics relatiu al programa “Girona, territori 
cardioprotegit”. 
Decret núm. 107 de 24 de febrer de 2015
el contracte de servei d’informació jurídica online Westlaw Insignis 2015.
Decret núm. 108 de 24 de febrer de 2015
entitats sense ànim de lucre per a activit
l’Associació Esportiva Atletisme Ventalló i minorar
Decret núm. 109 de 24 de febrer de 2015
finançament de les despeses bàsiques derivades de l’ús del consultori local concedida a l’Ajuntament de 
Rabós d’Empordà i minorar-la a un import de 415,51 euros.
Decret núm. 110 de 25 de febrer de 2015
gratuïta de dos desfibril·ladors a l’Ajuntament d’El Port de la Selva en el sentit de modificar el pacte 
primer per tal que contempli la cessió d’un tercer desfibril·lador fix ubicat al Monestir de Sant Pere de 
Rodes i un desfibril·lador mòbil per al vehicle dels vigil
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Decret núm. 92 de 20 de febrer de 2015. Exp. 2014/362 Modificar l’import de la subvenció per realitzar 
millores estructurals a la instal·lació d’aigua calenta sanitària del pavelló municipal concedida a 
l’Ajuntament de la Jonquera i minorar-la a un import de 46.393,99 euros. 
Decret núm. 93 de 20 de febrer de 2015. Exp. 2014/788 Modificar l’import de la subvenció per realitzar 
millores estructurals a la instal·lació d’aigua calenta i freda de la piscina municipal concedida a 
l’Ajuntament de Ripoll i minorar-la a un import de 23.000,94 euros. 
Decret núm. 94 de 20 de febrer de 2015. Exp. 2014/1050 Modificar l’import de la subvenció per entitats 
sense ànim de lucre per  a activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables concedida a la 

la a un import de 3.220,75 euros. 
Decret núm. 95 de 20 de febrer de 2015. Exp. 2014/1452 Modificar l’import de la subvenció pel 
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut 
concedida a l’Ajuntament de Llanars i minorar-la a un import de 522,72 euros. 

20 de febrer de 2015. Exp. 2014/1807 Modificar l’import de la subvenció pel 
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut 
concedida a l’Ajuntament de Bescanó i minorar-la a un import de 12.713,23 euros. 
Decret núm. 97 de 20 de febrer de 2015. Exp. 2015/796 Aprovar l’encàrrec de gestió entre Dipsalut i el 
Consell Comarcal del Baix Empordà pels serveis de dinamització del Programa de Parcs Urbans i 
Xarxes d’Itineraris Saludables. 

brer de 2015. Exp. 2015/797 Aprovar l’encàrrec de gestió entre Dipsalut i el 
Consell Comarcal de la Cerdanya pels serveis de dinamització del Programa de Parcs Urbans i Xarxes 

Decret núm. 99 de 20 de febrer de 2015. Exp. 2015/796 Aprovar l’encàrrec de gestió entre Dipsalut i el 
Consell Comarcal del Gironès pels serveis de dinamització del Programa de Parcs Urbans i Xarxes 

Decret núm. 100 de 20 de febrer de 2015. Exp. 2015/796 Aprovar l’encàrrec de gestió ent
Consell Comarcal de la Garrotxa pels serveis de dinamització del Programa de Parcs Urbans i Xarxes 

Decret núm. 101 de 20 de febrer de 2015. Exp. 2015/796 Aprovar l’encàrrec de gestió entre Dipsalut i el 
arcal de la Selva pels serveis de dinamització del Programa de Parcs Urbans i Xarxes 

Decret núm. 102 de 20 de febrer de 2015. Exp. 2015/796 Aprovar l’encàrrec de gestió entre Dipsalut i el 
Consell Comarcal del Pla de l’Estany pels serveis de dinamització del Programa de Parcs Urbans i 
Xarxes d’Itineraris Saludables. 
Decret núm. 103 de 20 de febrer de 2015. Exp. 2015/796 Aprovar l’encàrrec de gestió entre Dipsalut i el 
Consell Comarcal del Ripollès pels serveis de dinamització del Programa de Parcs Urbans i Xarxes 

Decret núm. 104 de 20 de febrer de 2015. Exp. 2015/821 Contractar temporalment el senyor Pol 
sota la modalitat eventual per acumulació de tasques perquè presti els seu serveis 

/va del servei de contractació de la Secció Jurídica i Administrativa de l’Àrea 
de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut per un termini de sis mesos. 
Decret núm. 105 de 20 de febrer de 2015. Exp. 2015/822 Contractar temporalment 

sota la modalitat eventual per acumulació de tasques perquè presti els seu serveis com a 
de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut per un termini de sis 

febrer de 2015. Exp. 2015/753 Iniciar l’expedient de contractació del servei de 
formació der l’ús dels desfibril·ladors externs automàtics relatiu al programa “Girona, territori 

Decret núm. 107 de 24 de febrer de 2015. Exp. 2015/789 Adjudicar a l’empresa Aranzadi Digital Insigns 
el contracte de servei d’informació jurídica online Westlaw Insignis 2015. 
Decret núm. 108 de 24 de febrer de 2015. Exp. 2015/1086 Modificar l’import de la subvenció per a 
entitats sense ànim de lucre per a activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables concedida a 
l’Associació Esportiva Atletisme Ventalló i minorar-la a un import de 1.813,89 euros.
Decret núm. 109 de 24 de febrer de 2015. Exp. 2015/1389 Modificar l’import de la subvenció pel 

e les despeses bàsiques derivades de l’ús del consultori local concedida a l’Ajuntament de 
la a un import de 415,51 euros. 

Decret núm. 110 de 25 de febrer de 2015. Exp. 2011/353 Aprovar l’addenda al conveni de cessió 
os desfibril·ladors a l’Ajuntament d’El Port de la Selva en el sentit de modificar el pacte 

primer per tal que contempli la cessió d’un tercer desfibril·lador fix ubicat al Monestir de Sant Pere de 
Rodes i un desfibril·lador mòbil per al vehicle dels vigilants municipals. 
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de la subvenció per realitzar 
millores estructurals a la instal·lació d’aigua calenta sanitària del pavelló municipal concedida a 

Modificar l’import de la subvenció per realitzar 
millores estructurals a la instal·lació d’aigua calenta i freda de la piscina municipal concedida a 

. Exp. 2014/1050 Modificar l’import de la subvenció per entitats 
sense ànim de lucre per  a activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables concedida a la 

. Exp. 2014/1452 Modificar l’import de la subvenció pel 
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut 

. Exp. 2014/1807 Modificar l’import de la subvenció pel 
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut 

 
. Exp. 2015/796 Aprovar l’encàrrec de gestió entre Dipsalut i el 

Consell Comarcal del Baix Empordà pels serveis de dinamització del Programa de Parcs Urbans i 

. Exp. 2015/797 Aprovar l’encàrrec de gestió entre Dipsalut i el 
Consell Comarcal de la Cerdanya pels serveis de dinamització del Programa de Parcs Urbans i Xarxes 

provar l’encàrrec de gestió entre Dipsalut i el 
Consell Comarcal del Gironès pels serveis de dinamització del Programa de Parcs Urbans i Xarxes 

. Exp. 2015/796 Aprovar l’encàrrec de gestió entre Dipsalut i el 
Consell Comarcal de la Garrotxa pels serveis de dinamització del Programa de Parcs Urbans i Xarxes 

. Exp. 2015/796 Aprovar l’encàrrec de gestió entre Dipsalut i el 
arcal de la Selva pels serveis de dinamització del Programa de Parcs Urbans i Xarxes 

. Exp. 2015/796 Aprovar l’encàrrec de gestió entre Dipsalut i el 
serveis de dinamització del Programa de Parcs Urbans i 

. Exp. 2015/796 Aprovar l’encàrrec de gestió entre Dipsalut i el 
ograma de Parcs Urbans i Xarxes 

temporalment el senyor Pol 
sota la modalitat eventual per acumulació de tasques perquè presti els seu serveis 

del servei de contractació de la Secció Jurídica i Administrativa de l’Àrea 

nt el senyor Joan Rosa 
sota la modalitat eventual per acumulació de tasques perquè presti els seu serveis com a 

de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut per un termini de sis 

. Exp. 2015/753 Iniciar l’expedient de contractació del servei de 
formació der l’ús dels desfibril·ladors externs automàtics relatiu al programa “Girona, territori 

icar a l’empresa Aranzadi Digital Insigns 

. Exp. 2015/1086 Modificar l’import de la subvenció per a 
ats de promoció de la salut i d’hàbits saludables concedida a 

la a un import de 1.813,89 euros. 
. Exp. 2015/1389 Modificar l’import de la subvenció pel 

e les despeses bàsiques derivades de l’ús del consultori local concedida a l’Ajuntament de 

. Exp. 2011/353 Aprovar l’addenda al conveni de cessió 
os desfibril·ladors a l’Ajuntament d’El Port de la Selva en el sentit de modificar el pacte 

primer per tal que contempli la cessió d’un tercer desfibril·lador fix ubicat al Monestir de Sant Pere de 



 

Decret núm. 111 de 25 de febrer de 2015
a l’Administració SC el contracte de servei de formació per als cursos de primers auxilis psicològics per 
a gestors dels equips d’interven
destraumatització per als professionals dels equips d’emergències.
Decret núm. 112 de 25 de febrer de 2015
el contracte de subministrament
Decret núm. 113 de 25 de febrer de 2015
Diputació de Girona, Dipsalut i l’Agrupació Esportiva Micfootball per garantir la continuïtat de la 
celebració del torneig de futbol base MIC per als anys 2016, 2017, 2018 i 2019 a la Costa Brava.
Decret núm. 114 de 26 de febrer de 2015
presentades per l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i minorar l’import de la 
euros. 
Decret núm. 115 de 26 de febrer de 2015
1-2015 i que el Consell Rector de Dipsalut formuli la proposta de l’expedient de suplement de crèdit 3SC 
1-2015, que posteriorment haurà de dictaminar la Comissió Informativa de Règim Intern i Hisenda de la 
Diputació de Girona. 
Decret núm. 116 de 26 de febrer de 2015
entitats sense ànim de lucre per a intervencions terapèut
l’Associació Familiars Tramuntana i minorar
Decret núm. 117 de 27 de febrer de 2015
d’ajuts per a formació externa del p
Decret núm. 118 de 27 de febrer de 2015
econòmic per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Riudaura i 
minorar-la a un import de 541,63 euros.
Decret núm. 119 de 27 de febrer de 2015
de formació per l’ús dels desfibril·ladors externs automàtics relatiu al programa “Girona, territori 
cardioprotegit”. 
Decret núm. 120 de 27 de febrer de 2015
immediata de la sol·licitud del programa Pt06 Programa de suport a la gestió de la salubritat de les 
piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal
Decret núm. 121 de 27 de febrer de 2015
2IR 1/2015 d’incorporació de romanents de crèdit del pressupost de l’exercici 2014 per un import total de 
776.955,51 euros que es finançarà amb romanent l
Decret núm. 122 de 27 de febrer de 2015
educativa entre la Universitat de Girona i Dipsalut per tal 
pràctiques d’inserció laboral a l’àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut.
 
5. 2015/872 – Proposta 
2015/46] 
 
L’article 222 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalun
l’obligació dels ens locals de portar un inventari de llurs béns, el qual ha de comprendre els 
béns de domini públic i els patrimonials, els drets i els valors mobiliaris. Alhora, els organismes 
autònoms, segons l’esmentat precepte legal, han 
i elevar-lo al Ple de la Diputació per tal d’adjuntar
Corporació. 
 
Els articles 100 i ss. del Reglament de patrimoni dels ens locals (Decret 336/1988, de 17 
d’octubre) desenvolupa les anteriors previsions i detalla l’estructura i composició dels llibres 
d’inventari. 
 
L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona ha anat elaborant els darrers 
anys diverses relacions d’inventari, que recullen la totalit
s’ajusten a les formalitats que exigeix el Reglament de Patrimoni abans esmentat. Per això, els 
serveis econòmics i administratius de l’organisme han dut a terme darrerament les tasques 
necessàries de comprovació, informació i
comptabilitat, per tal de formar un inventari de béns sistematitzat i adaptat als requeriments del 
repetit Reglament. 
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Decret núm. 111 de 25 de febrer de 2015. Exp. 2015/226 Adjudicar a l’empresa Axios Suport Psicològic 
a l’Administració SC el contracte de servei de formació per als cursos de primers auxilis psicològics per 
a gestors dels equips d’intervenció i el curs per l’autoprotecció psicològica i tècniques de 
destraumatització per als professionals dels equips d’emergències. 
Decret núm. 112 de 25 de febrer de 2015. Exp. 2015/814 Adjudicar a l’empresa Vodafone España SAU 
el contracte de subministrament de 8 tablets model Apple Ipad Air 128G. 
Decret núm. 113 de 25 de febrer de 2015. Exp. 2015/1073 Aprovar el text del protocol d’intencions de la 
Diputació de Girona, Dipsalut i l’Agrupació Esportiva Micfootball per garantir la continuïtat de la 

del torneig de futbol base MIC per als anys 2016, 2017, 2018 i 2019 a la Costa Brava.
Decret núm. 114 de 26 de febrer de 2015. Exp. 2014/877 Estimar parcialment les al·legacions 
presentades per l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i minorar l’import de la subvenció a 26.824,59 

Decret núm. 115 de 26 de febrer de 2015. Exp. 2015/915 Iniciar l’expedient de suplement de crèdit 3SC 
2015 i que el Consell Rector de Dipsalut formuli la proposta de l’expedient de suplement de crèdit 3SC 

rment haurà de dictaminar la Comissió Informativa de Règim Intern i Hisenda de la 

Decret núm. 116 de 26 de febrer de 2015. Exp. 2015/974 Modificar l’import de la subvenció per a 
entitats sense ànim de lucre per a intervencions terapèutiques de millora de la qualitat de vida a 
l’Associació Familiars Tramuntana i minorar-la a un import de 1.048,30 euros. 
Decret núm. 117 de 27 de febrer de 2015. Exp. 2014/710 Establir nous criteris d’actuació en matèria 
d’ajuts per a formació externa del personal funcionari i laboral de Dipsalut. 
Decret núm. 118 de 27 de febrer de 2015. Exp. 2014/1686 Modificar l’import de la subvenció de suport 
econòmic per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Riudaura i 

la a un import de 541,63 euros. 
Decret núm. 119 de 27 de febrer de 2015. Exp. 2015/753 Aprovar l’expedient de contractació del servei 
de formació per l’ús dels desfibril·ladors externs automàtics relatiu al programa “Girona, territori 

ret núm. 120 de 27 de febrer de 2015. Exp. 2015/873 Establir la tramitació electrònica i resolució 
immediata de la sol·licitud del programa Pt06 Programa de suport a la gestió de la salubritat de les 
piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal. 
Decret núm. 121 de 27 de febrer de 2015. Exp. 2015/929 Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 
2IR 1/2015 d’incorporació de romanents de crèdit del pressupost de l’exercici 2014 per un import total de 
776.955,51 euros que es finançarà amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.
Decret núm. 122 de 27 de febrer de 2015. Exp. 2015/1080 Aprovar el text del Conveni de cooperació 
educativa entre la Universitat de Girona i Dipsalut per tal que la estudiant Alícia López i Aguilera

ctiques d’inserció laboral a l’àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut.

Proposta de modificació de l’inventari de béns i drets de Dipsalut [LE 

L’article 222 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalun
l’obligació dels ens locals de portar un inventari de llurs béns, el qual ha de comprendre els 
béns de domini públic i els patrimonials, els drets i els valors mobiliaris. Alhora, els organismes 
autònoms, segons l’esmentat precepte legal, han d’elaborar el seu inventari separat, aprovar

lo al Ple de la Diputació per tal d’adjuntar-lo com a annex a l’inventari general de la 

Els articles 100 i ss. del Reglament de patrimoni dels ens locals (Decret 336/1988, de 17 
e) desenvolupa les anteriors previsions i detalla l’estructura i composició dels llibres 

L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona ha anat elaborant els darrers 
anys diverses relacions d’inventari, que recullen la totalitat dels seus béns però que no 
s’ajusten a les formalitats que exigeix el Reglament de Patrimoni abans esmentat. Per això, els 
serveis econòmics i administratius de l’organisme han dut a terme darrerament les tasques 
necessàries de comprovació, informació i documentació, junt amb l’examen i conciliació amb la 
comptabilitat, per tal de formar un inventari de béns sistematitzat i adaptat als requeriments del 
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. Exp. 2015/226 Adjudicar a l’empresa Axios Suport Psicològic 
a l’Administració SC el contracte de servei de formació per als cursos de primers auxilis psicològics per 

ció i el curs per l’autoprotecció psicològica i tècniques de 

. Exp. 2015/814 Adjudicar a l’empresa Vodafone España SAU 

. Exp. 2015/1073 Aprovar el text del protocol d’intencions de la 
Diputació de Girona, Dipsalut i l’Agrupació Esportiva Micfootball per garantir la continuïtat de la 

del torneig de futbol base MIC per als anys 2016, 2017, 2018 i 2019 a la Costa Brava. 
. Exp. 2014/877 Estimar parcialment les al·legacions 

subvenció a 26.824,59 

. Exp. 2015/915 Iniciar l’expedient de suplement de crèdit 3SC 
2015 i que el Consell Rector de Dipsalut formuli la proposta de l’expedient de suplement de crèdit 3SC 

rment haurà de dictaminar la Comissió Informativa de Règim Intern i Hisenda de la 

. Exp. 2015/974 Modificar l’import de la subvenció per a 
iques de millora de la qualitat de vida a 

. Exp. 2014/710 Establir nous criteris d’actuació en matèria 

. Exp. 2014/1686 Modificar l’import de la subvenció de suport 
econòmic per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Riudaura i 

. Exp. 2015/753 Aprovar l’expedient de contractació del servei 
de formació per l’ús dels desfibril·ladors externs automàtics relatiu al programa “Girona, territori 

. Exp. 2015/873 Establir la tramitació electrònica i resolució 
immediata de la sol·licitud del programa Pt06 Programa de suport a la gestió de la salubritat de les 

. Exp. 2015/929 Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 
2IR 1/2015 d’incorporació de romanents de crèdit del pressupost de l’exercici 2014 per un import total de 

íquid de tresoreria per a despeses generals. 
. Exp. 2015/1080 Aprovar el text del Conveni de cooperació 

que la estudiant Alícia López i Aguilera realitzi 
ctiques d’inserció laboral a l’àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut. 

de l’inventari de béns i drets de Dipsalut [LE 

L’article 222 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix 
l’obligació dels ens locals de portar un inventari de llurs béns, el qual ha de comprendre els 
béns de domini públic i els patrimonials, els drets i els valors mobiliaris. Alhora, els organismes 

d’elaborar el seu inventari separat, aprovar-lo 
lo com a annex a l’inventari general de la 

Els articles 100 i ss. del Reglament de patrimoni dels ens locals (Decret 336/1988, de 17 
e) desenvolupa les anteriors previsions i detalla l’estructura i composició dels llibres 

L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona ha anat elaborant els darrers 
at dels seus béns però que no 

s’ajusten a les formalitats que exigeix el Reglament de Patrimoni abans esmentat. Per això, els 
serveis econòmics i administratius de l’organisme han dut a terme darrerament les tasques 

documentació, junt amb l’examen i conciliació amb la 
comptabilitat, per tal de formar un inventari de béns sistematitzat i adaptat als requeriments del 



 

 
El Consell Rector de 3 de març de 2015 en sessió ordinària 2015/3, va aprovar l’inv
béns i drets de Dipsalut a data 31 de desembre de 2014, amb les dades en detall que 
constaven a l’expedient, per import
 
Tanmateix, vist l’informe del cap de la Secció Jurídica i Administrativa, de 17 d’abril de 2015, i 
detectada l’existència d’una sèrie de béns declarats com a inutilitzables es considera necessari 
esmenar l’inventari de béns i drets de l’Organisme, tot incorporant
menors que es fan a l’efecte.
 
El resultat de l‘inventari modificat consta en detall a l’expedient, i s’ha agrupat d’acord amb els 
epígrafs que esmenta l’article 106 del Reglament de Pat
data 31 de desembre de 2014, per import de 1.331.617,05 
 
D’acord amb aquests antecedents, vistos l’informe de Secretaria, de 21 d’abril de 2015, i 
l’informe d’Intervenció, i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut 
atribueix, el Consell Rector 
 
ACORD 
 
Primer. Modificar el punt primer de l’acord del Consell Rector pel qual s’aprova l’inventari de 
béns i drets de Dipsalut, adoptat en la sessió ordinària número 2015/3, que va tenir lloc el 3 de 
març, que queda redactat c
 

“Primer. Aprovar l’inventari de béns i drets de l’Organisme Autònom de Salut Pública de 
la Diputació de Girona (Dipsalut) a data 31 de desembre de 2014, amb les dades en 
detall que consten a l’expedient i amb el següent resum per epígrafs, cla
comptes d'immobilitzat i situació patrimonial:
 
a) RESUM PER EPÍGRAFS

b) RESUM PER CLASSIFICACIONS
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El Consell Rector de 3 de març de 2015 en sessió ordinària 2015/3, va aprovar l’inv
béns i drets de Dipsalut a data 31 de desembre de 2014, amb les dades en detall que 
constaven a l’expedient, per import de 1.428.040,62 € bruts comptables. 

Tanmateix, vist l’informe del cap de la Secció Jurídica i Administrativa, de 17 d’abril de 2015, i 
detectada l’existència d’una sèrie de béns declarats com a inutilitzables es considera necessari 

béns i drets de l’Organisme, tot incorporant-hi altres modificacions 
menors que es fan a l’efecte. 

El resultat de l‘inventari modificat consta en detall a l’expedient, i s’ha agrupat d’acord amb els 
epígrafs que esmenta l’article 106 del Reglament de Patrimoni, i ofereix un total de béns, a 
data 31 de desembre de 2014, per import de 1.331.617,05 € bruts comptables.

D’acord amb aquests antecedents, vistos l’informe de Secretaria, de 21 d’abril de 2015, i 
i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut 

l Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent  

. Modificar el punt primer de l’acord del Consell Rector pel qual s’aprova l’inventari de 
béns i drets de Dipsalut, adoptat en la sessió ordinària número 2015/3, que va tenir lloc el 3 de 
març, que queda redactat com segueix: 

. Aprovar l’inventari de béns i drets de l’Organisme Autònom de Salut Pública de 
la Diputació de Girona (Dipsalut) a data 31 de desembre de 2014, amb les dades en 
detall que consten a l’expedient i amb el següent resum per epígrafs, cla
comptes d'immobilitzat i situació patrimonial: 

RESUM PER EPÍGRAFS 

 

 

RESUM PER CLASSIFICACIONS  
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El Consell Rector de 3 de març de 2015 en sessió ordinària 2015/3, va aprovar l’inventari de 
béns i drets de Dipsalut a data 31 de desembre de 2014, amb les dades en detall que 

Tanmateix, vist l’informe del cap de la Secció Jurídica i Administrativa, de 17 d’abril de 2015, i 
detectada l’existència d’una sèrie de béns declarats com a inutilitzables es considera necessari 

hi altres modificacions 

El resultat de l‘inventari modificat consta en detall a l’expedient, i s’ha agrupat d’acord amb els 
rimoni, i ofereix un total de béns, a 
€ bruts comptables. 

D’acord amb aquests antecedents, vistos l’informe de Secretaria, de 21 d’abril de 2015, i 
i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li 

 

. Modificar el punt primer de l’acord del Consell Rector pel qual s’aprova l’inventari de 
béns i drets de Dipsalut, adoptat en la sessió ordinària número 2015/3, que va tenir lloc el 3 de 

. Aprovar l’inventari de béns i drets de l’Organisme Autònom de Salut Pública de 
la Diputació de Girona (Dipsalut) a data 31 de desembre de 2014, amb les dades en 
detall que consten a l’expedient i amb el següent resum per epígrafs, classificacions, 



 

 

c) RESUM  PER COMPTES D’IMMOBILITZAT

d) RESUM PER SITUACIONS PATRIMONIALS, CLASSIFICACIO NS I COMPTES 
D'IMMOBILITZAT 
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PER COMPTES D’IMMOBILITZAT  

 

d) RESUM PER SITUACIONS PATRIMONIALS, CLASSIFICACIO NS I COMPTES 

cta CR 31/03/15 – Pàg. 8 

 

d) RESUM PER SITUACIONS PATRIMONIALS, CLASSIFICACIO NS I COMPTES 
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» 



 

Segon. Elevar aquest acord al Ple de la Diputació de Girona per a la seva aprovació definitiva i 
integració a l’inventari general de la Corporació. 

Tercer. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona.
 
6. 2015/1387 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de Giron
compte general de Dipsalut de l’exercici 2014 [LE 2 015/81]
 
Les entitats locals, quan finalitza l’exercici pressupostari, formen el compte general que posa 
de manifest la gestió en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressup
 
D’acord amb l’article 212.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, els comptes anuals i documentació que integren el 
compte dels organismes autònoms (regla 98 de l’Ordre EHA/4041
s’han de retre i proposar inicialment pels seus òrgans competents, essent tramesos a l’entitat 
local abans del 15 de maig de l’exercici següent.
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció delegada i atès el que disposa l’article
Estatuts de l’organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT), el
Consell Rector aprova, per unanimitat, elevar al Ple de la Diputació de Girona 
següent 
 
ACORD 
 
Primer. Proposar l’aprovació dels comptes anua
l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) de l’exercici 2014, 
segons detall que a continuació s’exposa:
 
1. Comptes anuals: 

- El balanç, amb un actiu i un passiu de 24.452.303,22 
- El compte d

€. 
- L’estat de liquidació del pressupost, integrat per:

a. La liquidació del pressupost de despeses d’acord amb el següent detall:

 
b. La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent detall:

 
c. El resultat pressupostari en termes ajus

 
- La memòria, integrada pels 22 apartats que estableix la Instrucció del model normal de 

comptabilitat aprovada per l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre.
 

 

2. Documentació complementària:
- L’acta d’arqueig.
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aquest acord al Ple de la Diputació de Girona per a la seva aprovació definitiva i 
integració a l’inventari general de la Corporació.  

Tercer. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona. 

Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de Giron a de l’aprovació del 
compte general de Dipsalut de l’exercici 2014 [LE 2 015/81] 

Les entitats locals, quan finalitza l’exercici pressupostari, formen el compte general que posa 
de manifest la gestió en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressup

D’acord amb l’article 212.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, els comptes anuals i documentació que integren el 
compte dels organismes autònoms (regla 98 de l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre ) 
s’han de retre i proposar inicialment pels seus òrgans competents, essent tramesos a l’entitat 
local abans del 15 de maig de l’exercici següent. 

Vist l’informe favorable de la Intervenció delegada i atès el que disposa l’article
Estatuts de l’organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT), el

aprova, per unanimitat, elevar al Ple de la Diputació de Girona 

Proposar l’aprovació dels comptes anuals i documentació complementària de 
l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) de l’exercici 2014, 
segons detall que a continuació s’exposa: 

El balanç, amb un actiu i un passiu de 24.452.303,22 €. 
El compte del resultat econòmic i patrimonial, que dóna un desestalvi de  3.606.190,01 

L’estat de liquidació del pressupost, integrat per: 
La liquidació del pressupost de despeses d’acord amb el següent detall:

� Crèdits inicials ..............................................................
� Modificacions de crèdit ...................................................
� Crèdits definitius ...........................................................
� Obligacions reconegudes .............................................
� Pagaments líquids ..........................................................
� Obligacions pendents de pagament ...............................

La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent detall:
� Previsions inicials .........................................................
� Modificacions de crèdit ...................................................
� Previsions definitives ....................................................
� Drets reconeguts nets ....................................................
� Recaptació neta................................................................
� Drets pendents de cobrament ................................

El resultat pressupostari en termes ajustats és de 1.608.669,20 

La memòria, integrada pels 22 apartats que estableix la Instrucció del model normal de 
comptabilitat aprovada per l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre.

Documentació complementària:  
L’acta d’arqueig. 
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aquest acord al Ple de la Diputació de Girona per a la seva aprovació definitiva i 

a de l’aprovació del 

Les entitats locals, quan finalitza l’exercici pressupostari, formen el compte general que posa 
de manifest la gestió en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari. 

D’acord amb l’article 212.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, els comptes anuals i documentació que integren el 

/2004, de 23 de novembre ) 
s’han de retre i proposar inicialment pels seus òrgans competents, essent tramesos a l’entitat 

Vist l’informe favorable de la Intervenció delegada i atès el que disposa l’article 10.4 dels 
Estatuts de l’organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT), el 

aprova, per unanimitat, elevar al Ple de la Diputació de Girona l’adopció del 

ls i documentació complementària de 
l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) de l’exercici 2014, 

el resultat econòmic i patrimonial, que dóna un desestalvi de  3.606.190,01 

La liquidació del pressupost de despeses d’acord amb el següent detall: 
.............................. 11.116.400,00 € 

................... 6.038.047,94 € 
........................... 17.154.447,94 € 

............. 11.193.275,24 € 
.......................... 9.141.263,66 € 

............................... 2.052.011,58 € 

La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent detall: 
......................... 11.116.400,00 € 

................... 6.038.047,94 € 
.................... 17.154.447,94 € 

.................... 7.414.107,70 € 
................................. 175.787,58 € 

........................................ 7.238.320,12 € 

tats és de 1.608.669,20 €. 

La memòria, integrada pels 22 apartats que estableix la Instrucció del model normal de 
comptabilitat aprovada per l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre. 



 

- Les certificacions de c
- La conciliació bancària.

 
Segon. Trametre els comptes anuals i documentació complementària de Dipsalut a la 
Intervenció de Fons de la Diputació de Girona abans del 15 de maig d’enguany, per tal que 
pugui elaborar el compte general de
 
7. 2012/1631 – Proposta de modificació de l’acord pel qual s’estab leixen els 
complements a les prestacions per incapacitat tempo ral del personal de Dipsalut [G08 
2012/2] 
 
El Consell Rector de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació d
(Dipsalut), en la sessió ordinària número 2012/6, que va tenir lloc el 9 d’octubre de 2012, va 
prendre, per unanimitat, l’acord de complementar, 
Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'e
la competitivitat, les prestacions que percep el personal funcionari i laboral de l’Organisme en 
cas d’incapacitat temporal, en el sentit següent:
 
a) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències 
complement retributiu equivalent a: 
 

El 50% de les retribucions que va percebre el treballador el mes anterior al de la baixa, 
durant els tres primers dies d'incapacitat temporal per contingències comunes. 
 
El 15% de les retribuci
entre el quart i el vintè dia de la incapacitat temporal per contingències comunes. 
 
El 25% de les retribucions que va percebre el treballador el mes anterior al de la baixa, a 
partir del vint-i-unè dia de la incapacitat temporal per contingències comunes. 

 
b) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències professionals, es reconeix un 
complement retributiu del 25% de les retribucions que va percebre el treballador el mes 
anterior al de la baixa, a partir del primer dia de la incapacitat temporal per contingències 
professionals. 
 
Segon.  Totes les referències a dies que es contenen en aquest acord s'entendran realitzades 
a dies naturals. 
 
Aquesta nova regulació dels complem
partir del dia 15 d'octubre de 2012.
 
D’altra banda, el Consell Rector preveia, en la part expositiva de l’acord esmentat, i en 
correlació amb el que estableix l’apartat 5 de l'article 9 del Reial 
Dipsalut regularia els supòsits excepcionals i degudament justificats en què els empleats pugin 
gaudir del 100% de les seves retribucions en cas d’incapacitat temporal per contingències 
comunes, donant compliment al tràmit d’audièn
 
En aquest sentit, i d’acord amb els resultats de les eleccions sindicals amb número 347/2014, 
portades a terme en data 20 de gener de 2015, Dipsalut dóna tràmit d’audiència a la 
representació dels treballadors 
considerats excepcionals, d’acord amb la previsió expressada en el paràgraf anterior.
 
En vista d’aquests antecedents, i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de 
Dipsalut li atribueix, el Consell Rector
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Les certificacions de cada entitat financera. 
La conciliació bancària. 

Trametre els comptes anuals i documentació complementària de Dipsalut a la 
Intervenció de Fons de la Diputació de Girona abans del 15 de maig d’enguany, per tal que 
pugui elaborar el compte general de l’entitat. 

Proposta de modificació de l’acord pel qual s’estab leixen els 
complements a les prestacions per incapacitat tempo ral del personal de Dipsalut [G08 

El Consell Rector de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació d
(Dipsalut), en la sessió ordinària número 2012/6, que va tenir lloc el 9 d’octubre de 2012, va 
prendre, per unanimitat, l’acord de complementar, en els termes que estableix el Reial Decret 
Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de 
la competitivitat, les prestacions que percep el personal funcionari i laboral de l’Organisme en 
cas d’incapacitat temporal, en el sentit següent: 

a) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències comunes, es reconeix un 
complement retributiu equivalent a:  

El 50% de les retribucions que va percebre el treballador el mes anterior al de la baixa, 
durant els tres primers dies d'incapacitat temporal per contingències comunes. 

El 15% de les retribucions que va percebre el treballador el mes anterior al de la baixa, 
entre el quart i el vintè dia de la incapacitat temporal per contingències comunes. 

El 25% de les retribucions que va percebre el treballador el mes anterior al de la baixa, a 
unè dia de la incapacitat temporal per contingències comunes. 

b) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències professionals, es reconeix un 
complement retributiu del 25% de les retribucions que va percebre el treballador el mes 
anterior al de la baixa, a partir del primer dia de la incapacitat temporal per contingències 

Totes les referències a dies que es contenen en aquest acord s'entendran realitzades 

Aquesta nova regulació dels complements va entrar en vigor, segons establia el propi acord, a 
partir del dia 15 d'octubre de 2012. 

D’altra banda, el Consell Rector preveia, en la part expositiva de l’acord esmentat, i en 
correlació amb el que estableix l’apartat 5 de l'article 9 del Reial Decret Llei 20/2012, que 
Dipsalut regularia els supòsits excepcionals i degudament justificats en què els empleats pugin 
gaudir del 100% de les seves retribucions en cas d’incapacitat temporal per contingències 
comunes, donant compliment al tràmit d’audiència amb els representants dels treballadors.

En aquest sentit, i d’acord amb els resultats de les eleccions sindicals amb número 347/2014, 
portades a terme en data 20 de gener de 2015, Dipsalut dóna tràmit d’audiència a la 
representació dels treballadors per tal d’establir, de manera conjunta, quins seran els casos 
considerats excepcionals, d’acord amb la previsió expressada en el paràgraf anterior.

En vista d’aquests antecedents, i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de 
l Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
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Trametre els comptes anuals i documentació complementària de Dipsalut a la 
Intervenció de Fons de la Diputació de Girona abans del 15 de maig d’enguany, per tal que 

Proposta de modificació de l’acord pel qual s’estab leixen els 
complements a les prestacions per incapacitat tempo ral del personal de Dipsalut [G08 

El Consell Rector de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona 
(Dipsalut), en la sessió ordinària número 2012/6, que va tenir lloc el 9 d’octubre de 2012, va 

en els termes que estableix el Reial Decret 
stabilitat pressupostària i de foment de 

la competitivitat, les prestacions que percep el personal funcionari i laboral de l’Organisme en 

comunes, es reconeix un 

El 50% de les retribucions que va percebre el treballador el mes anterior al de la baixa, 
durant els tres primers dies d'incapacitat temporal per contingències comunes.  

ons que va percebre el treballador el mes anterior al de la baixa, 
entre el quart i el vintè dia de la incapacitat temporal per contingències comunes.  

El 25% de les retribucions que va percebre el treballador el mes anterior al de la baixa, a 
unè dia de la incapacitat temporal per contingències comunes.  

b) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències professionals, es reconeix un 
complement retributiu del 25% de les retribucions que va percebre el treballador el mes 
anterior al de la baixa, a partir del primer dia de la incapacitat temporal per contingències 

Totes les referències a dies que es contenen en aquest acord s'entendran realitzades 

ents va entrar en vigor, segons establia el propi acord, a 

D’altra banda, el Consell Rector preveia, en la part expositiva de l’acord esmentat, i en 
Decret Llei 20/2012, que 

Dipsalut regularia els supòsits excepcionals i degudament justificats en què els empleats pugin 
gaudir del 100% de les seves retribucions en cas d’incapacitat temporal per contingències 

cia amb els representants dels treballadors. 

En aquest sentit, i d’acord amb els resultats de les eleccions sindicals amb número 347/2014, 
portades a terme en data 20 de gener de 2015, Dipsalut dóna tràmit d’audiència a la 

per tal d’establir, de manera conjunta, quins seran els casos 
considerats excepcionals, d’acord amb la previsió expressada en el paràgraf anterior. 

En vista d’aquests antecedents, i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de 
l’adopció del següent 



 

 
ACORD 
 
Primer. Modificar el punt primer de l’acord del Consell Rector pel qual es complementen, en 
els termes que estableix el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures p
l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, les prestacions que percep el 
personal funcionari i laboral de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de 
Girona (Dipsalut) en cas d’incapacitat temporal, amb el redact
 

«Primer. Complementar, en els termes que estableix el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 
de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la 
competitivitat, les prestacions que percebrà el personal funcionari i lab
l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) de la 
següent manera:  
 
a) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències comunes, es 
reconeixerà un complement retributiu equivalent a: 
 
El 50% de les retribucions que va percebre l’empleat públic el mes anterior al de la 
baixa, durant els tres primers dies d'incapacitat temporal per contingències comunes. 
 
El 15% de les retribucions que va percebre l’empleat públic el mes anterior al de la 
baixa, entre el quart i el vintè dia de la incapacitat temporal per contingències comunes. 
 
El 25% de les retribucions que va percebre l’empleat públic el mes anterior al de la 
baixa, a partir del vint-i
 
b) Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències comunes produïdes 
per una de les situacions considerades excepcionals degudament justificades (embaràs 
de l’empleada pública, empleades públiques víctimes de la violència de gènere, 
intervenció quirúrgica o hospitalització de l’empleat públic), es reconeixerà un 
complement retributiu equivalent a:
 
El 100% de les retribucions que va percebre l’empleat públic el mes anterior al de la 
baixa, durant els tres primers dies d'incapacitat temporal per
 
El 40% de les retribucions que va percebre l’empleat públic el mes anterior al de la 
baixa, entre el quart i el vintè dia de la incapacitat temporal per contingències comunes. 
 
El 25% de les retribucions que va percebre l’empleat
baixa, a partir del vint-i
 
En els casos d’intervenció quirúrgica i hospitalització haurà de quedar suficientment 
acreditat: 
 

• Que ha existit una intervenció qui
centre sanitari, on consti el dia de la intervenció, i a més també caldrà acreditar 
que aquesta intervenció requereix obligatòriament un període de recuperació 
que impedeix treballar, amb una baixa mèdica de l
existeix aquesta baixa mèdica simultània no es considerarà que la intervenció 
quirúrgica tingui suficient gravetat.
 
El període durant el qual estarà justificada la percepció del 100% de les 
retribucions s'iniciarà a partir del mo
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Modificar el punt primer de l’acord del Consell Rector pel qual es complementen, en 
els termes que estableix el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures p
l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, les prestacions que percep el 
personal funcionari i laboral de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de 
Girona (Dipsalut) en cas d’incapacitat temporal, amb el redactat següent:  

. Complementar, en els termes que estableix el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 
de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la 
competitivitat, les prestacions que percebrà el personal funcionari i lab
l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) de la 

a) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències comunes, es 
reconeixerà un complement retributiu equivalent a:  

ibucions que va percebre l’empleat públic el mes anterior al de la 
baixa, durant els tres primers dies d'incapacitat temporal per contingències comunes. 

El 15% de les retribucions que va percebre l’empleat públic el mes anterior al de la 
quart i el vintè dia de la incapacitat temporal per contingències comunes. 

El 25% de les retribucions que va percebre l’empleat públic el mes anterior al de la 
i-unè dia de la incapacitat temporal per contingències comunes. 

Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències comunes produïdes 
per una de les situacions considerades excepcionals degudament justificades (embaràs 
de l’empleada pública, empleades públiques víctimes de la violència de gènere, 

ó quirúrgica o hospitalització de l’empleat públic), es reconeixerà un 
complement retributiu equivalent a: 

El 100% de les retribucions que va percebre l’empleat públic el mes anterior al de la 
baixa, durant els tres primers dies d'incapacitat temporal per contingències comunes. 

El 40% de les retribucions que va percebre l’empleat públic el mes anterior al de la 
baixa, entre el quart i el vintè dia de la incapacitat temporal per contingències comunes. 

El 25% de les retribucions que va percebre l’empleat públic el mes anterior al de la 
i-unè dia de la incapacitat temporal per contingències comunes. 

En els casos d’intervenció quirúrgica i hospitalització haurà de quedar suficientment 

Que ha existit una intervenció quirúrgica, mitjançant el justificant expedit pel 
centre sanitari, on consti el dia de la intervenció, i a més també caldrà acreditar 
que aquesta intervenció requereix obligatòriament un període de recuperació 
que impedeix treballar, amb una baixa mèdica de la Seguretat Social. Si no 
existeix aquesta baixa mèdica simultània no es considerarà que la intervenció 
quirúrgica tingui suficient gravetat. 

El període durant el qual estarà justificada la percepció del 100% de les 
retribucions s'iniciarà a partir del moment en què tingui lloc la intervenció 
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Modificar el punt primer de l’acord del Consell Rector pel qual es complementen, en 
els termes que estableix el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 
l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, les prestacions que percep el 
personal funcionari i laboral de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de 

 

. Complementar, en els termes que estableix el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 
de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la 
competitivitat, les prestacions que percebrà el personal funcionari i laboral de 
l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) de la 

a) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències comunes, es 

ibucions que va percebre l’empleat públic el mes anterior al de la 
baixa, durant els tres primers dies d'incapacitat temporal per contingències comunes.  

El 15% de les retribucions que va percebre l’empleat públic el mes anterior al de la 
quart i el vintè dia de la incapacitat temporal per contingències comunes.  

El 25% de les retribucions que va percebre l’empleat públic el mes anterior al de la 
unè dia de la incapacitat temporal per contingències comunes.  

Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències comunes produïdes 
per una de les situacions considerades excepcionals degudament justificades (embaràs 
de l’empleada pública, empleades públiques víctimes de la violència de gènere, 

ó quirúrgica o hospitalització de l’empleat públic), es reconeixerà un 

El 100% de les retribucions que va percebre l’empleat públic el mes anterior al de la 
contingències comunes.  

El 40% de les retribucions que va percebre l’empleat públic el mes anterior al de la 
baixa, entre el quart i el vintè dia de la incapacitat temporal per contingències comunes.  

públic el mes anterior al de la 
unè dia de la incapacitat temporal per contingències comunes.  

En els casos d’intervenció quirúrgica i hospitalització haurà de quedar suficientment 

rúrgica, mitjançant el justificant expedit pel 
centre sanitari, on consti el dia de la intervenció, i a més també caldrà acreditar 
que aquesta intervenció requereix obligatòriament un període de recuperació 

a Seguretat Social. Si no 
existeix aquesta baixa mèdica simultània no es considerarà que la intervenció 

El període durant el qual estarà justificada la percepció del 100% de les 
ment en què tingui lloc la intervenció 



 

quirúrgica, i mentre duri la recuperació obligatòria que impedeix treballar, la qual 
cosa s'acreditarà amb una baixa mèdica de la Seguretat Social.

 
• O bé, que ha existit un ingrés hospitalari, mitjançant el justifican

centre hospitalari, on consti la data i durada de l'ingrés.
 
La durada total de la hospitalització, als efectes de percebre el 100% de les 
retribucions, serà la del temps que duri l'internament hospitalari, i també els dies 
de recuperació obl
període posterior a l'ingrés hospitalari s'haurà d'acreditar mitjançant una baixa 
mèdica de la Seguretat Social. 

 
c) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències professionals
reconeixerà un complement retributiu del 25% de les retribucions que va percebre 
l’empleat públic el mes anterior al de la baixa, a partir del primer dia de la incapacitat 
temporal per contingències professionals.»

 
Segon. Comunicar aquesta resolució 
faci extensiva al personal de l’Organisme.
 
8. 2015/293 – Proposta de resolució de la convocatòria de suport econòmic per al 
finançament del programa Salut i Crisi (Pm10) [LE 2 015/17]
 
D’acord amb les bases específiques reguladores i del suport econòmic per al finançament del 
Programa Pm10 Salut i Crisi (BOP núm. 21, de 2 de febrer de 2015), en el marc del Catàleg de 
Serveis de Dipsalut. 
 
Un cop estudiades les sol·licituds presentades al Registre Gener
establert a la convocatòria.
 
D’acord amb les actes de les respectives comissions tècniques comarcals en què valoren i 
proposen la resolució de la convocatòria de suport econòmic per al finançament del programa 
Salut i Crisi (Pm10), i en vista de les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut 
atribueix, el Consell Rector
 
ACORD 
 
Primer. Concedir als beneficiaris que consten a l’
finançament del Programa Salut i Crisi (Pm10) del Catàleg de Serveis de Dipsalut.
 
Segon. Desestimar la sol·licitud de l’Ajuntament de Figueres (RE 15/1726) que consta a 
l’Annex II, comarca de l’Alt Empordà, per no haver presentat la sol·licitud dins el term
establert  en el punt tercer de la convocatòria.
 
Tercer. Desestimar la sol·licitud del Consorci Ter
la Selva, per no haver obtingut una valoració mínima de 70 punts per la qual cosa queda 
exclosa segons el punt 7 de les bases reguladores.
 
Quart. Comprometre la despesa d’un milió dos
euros amb vint-i-set cèntims  (1.295.922,27 
de Dipsalut d’enguany, segons el detall qu
redistribució dels fons disponibles entre les diferents aplicacions pressupostaries, d’acord 
amb les previsions contingudes a les bases de la convocatòria.
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quirúrgica, i mentre duri la recuperació obligatòria que impedeix treballar, la qual 
cosa s'acreditarà amb una baixa mèdica de la Seguretat Social.

O bé, que ha existit un ingrés hospitalari, mitjançant el justifican
centre hospitalari, on consti la data i durada de l'ingrés. 

La durada total de la hospitalització, als efectes de percebre el 100% de les 
retribucions, serà la del temps que duri l'internament hospitalari, i també els dies 
de recuperació obligada al domicili que impedeixen treballar, si escau. Aquest 
període posterior a l'ingrés hospitalari s'haurà d'acreditar mitjançant una baixa 
mèdica de la Seguretat Social.  

c) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències professionals
reconeixerà un complement retributiu del 25% de les retribucions que va percebre 
l’empleat públic el mes anterior al de la baixa, a partir del primer dia de la incapacitat 
temporal per contingències professionals.» 

. Comunicar aquesta resolució a la representació del personal de Dipsalut per tal que la 
faci extensiva al personal de l’Organisme. 

Proposta de resolució de la convocatòria de suport econòmic per al 
finançament del programa Salut i Crisi (Pm10) [LE 2 015/17] 

bases específiques reguladores i del suport econòmic per al finançament del 
Programa Pm10 Salut i Crisi (BOP núm. 21, de 2 de febrer de 2015), en el marc del Catàleg de 

Un cop estudiades les sol·licituds presentades al Registre General de Dipsalut, dins el termini 
establert a la convocatòria. 

D’acord amb les actes de les respectives comissions tècniques comarcals en què valoren i 
proposen la resolució de la convocatòria de suport econòmic per al finançament del programa 

(Pm10), i en vista de les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut 
l Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent 

. Concedir als beneficiaris que consten a l’Annex I els ajuts econòmics per al 
nançament del Programa Salut i Crisi (Pm10) del Catàleg de Serveis de Dipsalut.

Desestimar la sol·licitud de l’Ajuntament de Figueres (RE 15/1726) que consta a 
comarca de l’Alt Empordà, per no haver presentat la sol·licitud dins el term

establert  en el punt tercer de la convocatòria. 

. Desestimar la sol·licitud del Consorci Ter-Brugent que consta a l’Annex II
la Selva, per no haver obtingut una valoració mínima de 70 punts per la qual cosa queda 

unt 7 de les bases reguladores. 

Comprometre la despesa d’un milió dos-cents noranta-cinc mil nou cents vint
set cèntims  (1.295.922,27 €) amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 

de Dipsalut d’enguany, segons el detall que es presenta a continuació, i autoritzar la 
redistribució dels fons disponibles entre les diferents aplicacions pressupostaries, d’acord 
amb les previsions contingudes a les bases de la convocatòria. 
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quirúrgica, i mentre duri la recuperació obligatòria que impedeix treballar, la qual 
cosa s'acreditarà amb una baixa mèdica de la Seguretat Social. 

O bé, que ha existit un ingrés hospitalari, mitjançant el justificant expedit pel 

La durada total de la hospitalització, als efectes de percebre el 100% de les 
retribucions, serà la del temps que duri l'internament hospitalari, i també els dies 

igada al domicili que impedeixen treballar, si escau. Aquest 
període posterior a l'ingrés hospitalari s'haurà d'acreditar mitjançant una baixa 

c) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències professionals, es 
reconeixerà un complement retributiu del 25% de les retribucions que va percebre 
l’empleat públic el mes anterior al de la baixa, a partir del primer dia de la incapacitat 

a la representació del personal de Dipsalut per tal que la 

Proposta de resolució de la convocatòria de suport econòmic per al 

bases específiques reguladores i del suport econòmic per al finançament del 
Programa Pm10 Salut i Crisi (BOP núm. 21, de 2 de febrer de 2015), en el marc del Catàleg de 

al de Dipsalut, dins el termini 

D’acord amb les actes de les respectives comissions tècniques comarcals en què valoren i 
proposen la resolució de la convocatòria de suport econòmic per al finançament del programa 

(Pm10), i en vista de les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li 

els ajuts econòmics per al 
nançament del Programa Salut i Crisi (Pm10) del Catàleg de Serveis de Dipsalut. 

Desestimar la sol·licitud de l’Ajuntament de Figueres (RE 15/1726) que consta a 
comarca de l’Alt Empordà, per no haver presentat la sol·licitud dins el termini 

Annex II, comarca de 
la Selva, per no haver obtingut una valoració mínima de 70 punts per la qual cosa queda 

cinc mil nou cents vint-i-dos 
àrrec a les aplicacions pressupostàries 

e es presenta a continuació, i autoritzar la 
redistribució dels fons disponibles entre les diferents aplicacions pressupostaries, d’acord 



 

• Despesa per comarca
 
Comarca  

Alt Empordà 
Baix Empordà 
Cerdanya 
Garrotxa 
Gironès 
Pla de l’Estany 
Ripollès 
Selva 
TOTAL 
 

• Aplicacions pressupostàries del pressupost de Dipsalut
 
 

Suport Salut i crisi 
Ajuntaments 
Suport Salut i crisi 
Consells Comarcals 
Suport Salut i crisi 
Consorcis 
Suport Salut i crisi ONL 
 

Suport Salut i crisi 
Ajuntaments 
Suport Salut i crisi 
Consells Comarcals 
Suport Salut i crisi 
Consorcis 
Suport Salut i crisi ONL 

 
Cinquè. Condicionar, en tractar
despesa corresponent a l’exercici 2016 a l’existència de crèdit adequat i suficient per al seu 
finançament en l’esmentat exercici pressupostari.
 
Sisè. Comunicar als beneficiaris que si en el termini d’un mes no es manifesta el contrari, 
s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per 
a la seva aplicació. 
 
Setè.  Condicionar el lliurament de la subvenció, que és
compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la 
seva justificació mitjançant el compte justificatiu amb model normalitzat de Dipsalut que el 
podeu trobar a al web de Dipsalut (
general de subvencions de la Diputació de Girona, que ha d’incloure una memòria justificativa 
del compliment de l’objecte subvencionat (annex A del compte justificati
classificada de despeses, amb identificació del proveïdor, el número de document, l’import, el 
concepte, la data d’emissió de la factura i el detall d’altres ingressos o subvencions que hagin 
finançat l’objecte subvencionat, amb identificac
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Despesa per comarca 

Import exercici 2015  Impo
244.741,76 € 
206.700,00 € 

48.169,50 € 
105.297,75 € 

 267.104,60 € 
78.780,00 € 
75.158,00 € 

269.970,66 € 
1.295.922,27 € 

Aplicacions pressupostàries del pressupost de Dipsalut 

Partida  Exercici  Crèdit inicial  

4/3110/46205 2015 203.000,00 € 

4/3110/46505 2015 278.000,00 € 

4/3110/46705 2015 221.000,00 € 

4/3110/48905 2015 598.000,00 € 

   

4/3110/46205 2016 203.000,00 € 

4/3110/46505 2016 278.000,00 € 

4/3110/46705 2016 221.000,00 € 

4/3100/48905 2016 598.000,00 € 

Condicionar, en tractar-se d’una subvenció anticipada, la validesa i execució de la 
despesa corresponent a l’exercici 2016 a l’existència de crèdit adequat i suficient per al seu 
finançament en l’esmentat exercici pressupostari. 

unicar als beneficiaris que si en el termini d’un mes no es manifesta el contrari, 
s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per 

Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, al 
compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la 
seva justificació mitjançant el compte justificatiu amb model normalitzat de Dipsalut que el 
podeu trobar a al web de Dipsalut (www.dipsalut.cat), segons l’article 27 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona, que ha d’incloure una memòria justificativa 
del compliment de l’objecte subvencionat (annex A del compte justificati
classificada de despeses, amb identificació del proveïdor, el número de document, l’import, el 
concepte, la data d’emissió de la factura i el detall d’altres ingressos o subvencions que hagin 
finançat l’objecte subvencionat, amb identificació de l’import i de la seva procedència.
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Impo rt exercici 2016  
244.408,82 € 
206.700,00 € 

48.714,54 € 
105.297,75 € 
267.104,60 € 

78.780,00 € 
75.158,00 € 

268.799,86 € 
1.294.963,57 € 

Concedit  

 156.347,27 € 

 344.675,70 € 

 139.011,85 € 

 655.887,45 € 

 

 155.721,51 € 

 344.675,70 € 

 139.011,85 € 

 655.554,51 € 

se d’una subvenció anticipada, la validesa i execució de la 
despesa corresponent a l’exercici 2016 a l’existència de crèdit adequat i suficient per al seu 

unicar als beneficiaris que si en el termini d’un mes no es manifesta el contrari, 
s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per 

compatible amb altres ajudes, al 
compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la 
seva justificació mitjançant el compte justificatiu amb model normalitzat de Dipsalut que el 

), segons l’article 27 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona, que ha d’incloure una memòria justificativa 
del compliment de l’objecte subvencionat (annex A del compte justificatiu), una relació 
classificada de despeses, amb identificació del proveïdor, el número de document, l’import, el 
concepte, la data d’emissió de la factura i el detall d’altres ingressos o subvencions que hagin 

ió de l’import i de la seva procedència. 



 

Vuitè. Fixar que la justificació de les despeses, objecte de la subvenció, s’haurà d’efectuar un 
cop el beneficiari hagi realitzat la primera anualitat de les despeses (meritades entre el 16 de 
novembre de 2014 i el 15 de novembre de 2015) com a màxim el 30 de novembre de 2015. La 
segona anualitat (despeses meritades entre el 16 de novembre de 2015 i el 15 de novembre 
de 2016) com a màxim el 30 de novembre de 2016.
 
Novè. Condicionar l’eficàcia de la concessió de la
presentació, en el termini màxim de 15 dies hàbils des de la publicació d’aquest acord al 
tauler d’anuncis e-Tauler de Dipsalut, de la documentació acreditativa d’estar al corrent de les 
seves obligacions davant 
 
Desè. Condicionar l’eficàcia de la concessió de la subvenció a Creu Roja Espanyola a Girona 
a la presentació, en el termini màxim de 15 dies hàbils des de la publicació d’aquest acord al 
tauler d’anuncis e-Tauler de Dipsalut, de la
seves obligacions tributàries.
 
Onzè. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que siguin 
procedents a través del tauler d’anuncis (e
(www.seu.cat/dipsalut). 
 
9. 2015/1346 – Proposta d’aprovació de l’encàrrec al Consorci de S alut i Social de 
Catalunya de la gestió de les actuacions del progra ma Pt05, relatives a l’avaluació 
higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic p er a l’any 
 
El Catàleg de Serveis de Dipsalut per a l’any 2015, aprovat per acord del Consell Rector en la 
sessió ordinària número 2014/8 de 4 de novembre, inclou el programa Pt05, d’avaluació 
higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic, en ap
matèria (Decret 95/2000, de 22 de febrer, Decret 177/2000, de 15 de maig, i Decret 165/2011, 
de 12 de juny). 
 
No obstant això, d’acord amb la memòria del cap de l’Àrea de Protecció de la Salut de 
l’Organisme, de 16 d’abril de 2015, Dipsalut no disposa dels mitjans tècnics ni humans propis 
suficients per a realitzar les actuacions previstes en aquest programa i, d’altra banda, 
contractar el personal especialitzat i els mitjans materials necessaris per portar a terme les 
accions relatives al programa suposaria un cost econòmic massa elevat. 
 
Considerant l’experiència del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) en matèria 
d’avaluació higiènico-sanitària de piscines, el Consell Rector va aprovar, en la sessió ordinària
número 2014/5 de 13 de maig, encarregar la gestió del programa Pt05 a aquesta institució, 
com s’ha estat esdevenint des de l’aprovació del primer Catàleg de Serveis, el 7 de maig de 
2009, atès que té consideració de mitjà propi de Dipsalut, d’acord amb l’
aprovada pel Consell Rector en la sessió ordinària número 2/09, de 7 de maig, i la 
corresponent acceptació dels seus estatuts.
 
Tenint en compte aquests antecedents, ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts 
de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar el conveni d’encàrrec de la gestió de les actuacions relatives a l’avaluació 
higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic dels municipis adherits al Ca
Dipsalut, a favor del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) corresponent a l’any 2015. 
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Fixar que la justificació de les despeses, objecte de la subvenció, s’haurà d’efectuar un 
cop el beneficiari hagi realitzat la primera anualitat de les despeses (meritades entre el 16 de 

l 15 de novembre de 2015) com a màxim el 30 de novembre de 2015. La 
segona anualitat (despeses meritades entre el 16 de novembre de 2015 i el 15 de novembre 
de 2016) com a màxim el 30 de novembre de 2016. 

Condicionar l’eficàcia de la concessió de la subvenció a l’Ajuntament de Puigcerdà a la 
presentació, en el termini màxim de 15 dies hàbils des de la publicació d’aquest acord al 

Tauler de Dipsalut, de la documentació acreditativa d’estar al corrent de les 
seves obligacions davant de la Seguretat Social. 

Condicionar l’eficàcia de la concessió de la subvenció a Creu Roja Espanyola a Girona 
a la presentació, en el termini màxim de 15 dies hàbils des de la publicació d’aquest acord al 

Tauler de Dipsalut, de la documentació acreditativa d’estar al corrent de les 
seves obligacions tributàries. 

Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que siguin 
procedents a través del tauler d’anuncis (e-tauler) ubicat a la seu electrònica de Dips

Proposta d’aprovació de l’encàrrec al Consorci de S alut i Social de 
Catalunya de la gestió de les actuacions del progra ma Pt05, relatives a l’avaluació 
higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic p er a l’any 2015 [LE 2015/71

El Catàleg de Serveis de Dipsalut per a l’any 2015, aprovat per acord del Consell Rector en la 
sessió ordinària número 2014/8 de 4 de novembre, inclou el programa Pt05, d’avaluació 
higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic, en aplicació de la normativa vigent en la 
matèria (Decret 95/2000, de 22 de febrer, Decret 177/2000, de 15 de maig, i Decret 165/2011, 

No obstant això, d’acord amb la memòria del cap de l’Àrea de Protecció de la Salut de 
ril de 2015, Dipsalut no disposa dels mitjans tècnics ni humans propis 

suficients per a realitzar les actuacions previstes en aquest programa i, d’altra banda, 
contractar el personal especialitzat i els mitjans materials necessaris per portar a terme les 
ccions relatives al programa suposaria un cost econòmic massa elevat.  

Considerant l’experiència del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) en matèria 
sanitària de piscines, el Consell Rector va aprovar, en la sessió ordinària

número 2014/5 de 13 de maig, encarregar la gestió del programa Pt05 a aquesta institució, 
com s’ha estat esdevenint des de l’aprovació del primer Catàleg de Serveis, el 7 de maig de 
2009, atès que té consideració de mitjà propi de Dipsalut, d’acord amb l’
aprovada pel Consell Rector en la sessió ordinària número 2/09, de 7 de maig, i la 
corresponent acceptació dels seus estatuts. 

Tenint en compte aquests antecedents, ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts 
l Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent

Aprovar el conveni d’encàrrec de la gestió de les actuacions relatives a l’avaluació 
higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic dels municipis adherits al Ca
Dipsalut, a favor del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) corresponent a l’any 2015. 
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Fixar que la justificació de les despeses, objecte de la subvenció, s’haurà d’efectuar un 
cop el beneficiari hagi realitzat la primera anualitat de les despeses (meritades entre el 16 de 

l 15 de novembre de 2015) com a màxim el 30 de novembre de 2015. La 
segona anualitat (despeses meritades entre el 16 de novembre de 2015 i el 15 de novembre 

subvenció a l’Ajuntament de Puigcerdà a la 
presentació, en el termini màxim de 15 dies hàbils des de la publicació d’aquest acord al 

Tauler de Dipsalut, de la documentació acreditativa d’estar al corrent de les 

Condicionar l’eficàcia de la concessió de la subvenció a Creu Roja Espanyola a Girona 
a la presentació, en el termini màxim de 15 dies hàbils des de la publicació d’aquest acord al 

documentació acreditativa d’estar al corrent de les 

Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que siguin 
tauler) ubicat a la seu electrònica de Dipsalut 

Proposta d’aprovació de l’encàrrec al Consorci de S alut i Social de 
Catalunya de la gestió de les actuacions del progra ma Pt05, relatives a l’avaluació 

2015 [LE 2015/71] 

El Catàleg de Serveis de Dipsalut per a l’any 2015, aprovat per acord del Consell Rector en la 
sessió ordinària número 2014/8 de 4 de novembre, inclou el programa Pt05, d’avaluació 

licació de la normativa vigent en la 
matèria (Decret 95/2000, de 22 de febrer, Decret 177/2000, de 15 de maig, i Decret 165/2011, 

No obstant això, d’acord amb la memòria del cap de l’Àrea de Protecció de la Salut de 
ril de 2015, Dipsalut no disposa dels mitjans tècnics ni humans propis 

suficients per a realitzar les actuacions previstes en aquest programa i, d’altra banda, 
contractar el personal especialitzat i els mitjans materials necessaris per portar a terme les 

 

Considerant l’experiència del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) en matèria 
sanitària de piscines, el Consell Rector va aprovar, en la sessió ordinària 

número 2014/5 de 13 de maig, encarregar la gestió del programa Pt05 a aquesta institució, 
com s’ha estat esdevenint des de l’aprovació del primer Catàleg de Serveis, el 7 de maig de 
2009, atès que té consideració de mitjà propi de Dipsalut, d’acord amb l’adhesió al Consorci, 
aprovada pel Consell Rector en la sessió ordinària número 2/09, de 7 de maig, i la 

Tenint en compte aquests antecedents, ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts 
l’adopció del següent 

Aprovar el conveni d’encàrrec de la gestió de 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 Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) corresponent a l’any 2015.  



 

Segon. Autoritzar i comprometre la despesa per import de 139.757,90
set-cents cinquanta-set euros amb noranta cèntims), IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació 
5/313/22706 – Serveis tècnics i assistència municipal Protecció
 
Tercer. Nomenar el cap de l’Àrea de Protecció de la 
l’Organisme, si escau, en la comissió paritària regulada en la clàusula quarta del conveni.
 
Quart. Facultar el vicepresident primer de Dipsalut per a la signatura d’aquest encàrrec i de 
tots els documents que siguin
 
Cinquè. Comunicar aquest acord al Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC).
 
10. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tra mesa de la convocatòria
 
D’acord amb la proposta de l’Àrea gestora de l’encàrrec de 
la demarcació de Girona del servei de dinamització dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes 
d’Itineraris Saludables, i a petició de diversos Consells Comarcals, el vicepresident primer
proposa incorporar una modificació 
de manera definitiva la gestió del servei.
 
El Consell Rector aprova, per unanimitat, incorporar per urgència la proposta de modificació 
del document tècnic de l’encàrrec marc de gestió als Consells Co
Girona del servei de dinamització dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes d’Itineraris 
Saludables, arribada amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria de la sessió.
 
10.1 Proposta de modificació del document tècnic de  l’e
Consells Comarcals de la demarcació de Girona del s ervei de dinamització dels Parcs 
Urbans de Salut i les Xarxes d’Itineraris Saludable s
 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2015/01, que va tenir lloc el 
gener de 2015, va prendre, per unanimitat i entre d’altres, l’acord d’aprovació del conveni marc 
d’encàrrec de la gestió del servei de dinamització dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes 
d’Itineraris Saludables del programa Pm01 del Catàleg de Serve
Consells Comarcals de la demarcació de Girona, corresponent a l’any 2015, conjuntament 
amb l’aprovació de les característiques tècniques de l’encàrrec de gestió.
 
De conformitat amb el que estableix l’article 10 de la Llei 26/2
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i en compliment de 
l’esmentat acord del Consell Rector, es va fer pública l’aprovació del conveni marc per mitjà 
del corresponent edicte al 
de 2015. 
 
Posteriorment, en la sessió ordinària número 
i per motius d’execució del projecte, en el sentit de delimitar amb més claredat les 
recomanacions per a la gestió de les obligacions per a la gestió del servei, i a petició del cap 
de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut de Dipsalut, com a àrea gestora de l’encàrrec, el 
Consell Rector va prendre, per unanimitat i entre d’altres, 
l’encàrrec de gestió per a les dinamitzacions dels Parcs i les Xarxes, aprovades pel Consell 
Rector de Dipsalut en la sessió ordinària número 2015/01, que va tenir lloc el 27 de gener de 
2015. 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i en compliment de 
l’acord del Consell Rector, es va fer pública la modificació esmentada per mitjà del 
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Autoritzar i comprometre la despesa per import de 139.757,90 € (cent trenta
set euros amb noranta cèntims), IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació 

Serveis tècnics i assistència municipal Protecció del pressupost d’enguany.

Nomenar el cap de l’Àrea de Protecció de la Salut de Dipsalut com a representant de 
l’Organisme, si escau, en la comissió paritària regulada en la clàusula quarta del conveni.

Facultar el vicepresident primer de Dipsalut per a la signatura d’aquest encàrrec i de 
tots els documents que siguin necessaris per a la seva execució.  

Comunicar aquest acord al Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC).

ltres assumptes arribats amb posterioritat a la tra mesa de la convocatòria

D’acord amb la proposta de l’Àrea gestora de l’encàrrec de gestió als Consells Comarcals de 
la demarcació de Girona del servei de dinamització dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes 

, i a petició de diversos Consells Comarcals, el vicepresident primer
proposa incorporar una modificació del document tècnic relatiu a aquest encàrrec, per aclarir 
de manera definitiva la gestió del servei. 

El Consell Rector aprova, per unanimitat, incorporar per urgència la proposta de modificació 
del document tècnic de l’encàrrec marc de gestió als Consells Comarcals de la demarcació de 
Girona del servei de dinamització dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes d’Itineraris 
Saludables, arribada amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria de la sessió.

10.1 Proposta de modificació del document tècnic de  l’encàrrec marc de gestió als 
Consells Comarcals de la demarcació de Girona del s ervei de dinamització dels Parcs 
Urbans de Salut i les Xarxes d’Itineraris Saludable s 

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2015/01, que va tenir lloc el 
gener de 2015, va prendre, per unanimitat i entre d’altres, l’acord d’aprovació del conveni marc 
d’encàrrec de la gestió del servei de dinamització dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes 
d’Itineraris Saludables del programa Pm01 del Catàleg de Serveis de Dipsalut, a favor dels 
Consells Comarcals de la demarcació de Girona, corresponent a l’any 2015, conjuntament 
amb l’aprovació de les característiques tècniques de l’encàrrec de gestió. 

De conformitat amb el que estableix l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i en compliment de 
l’esmentat acord del Consell Rector, es va fer pública l’aprovació del conveni marc per mitjà 
del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 32, de 15 de febrer 

Posteriorment, en la sessió ordinària número 2015/04, que va tenir lloc el 31 de març de 2015, 
er motius d’execució del projecte, en el sentit de delimitar amb més claredat les 

s per a la gestió de les obligacions per a la gestió del servei, i a petició del cap 
de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut de Dipsalut, com a àrea gestora de l’encàrrec, el 
Consell Rector va prendre, per unanimitat i entre d’altres, característiqu
l’encàrrec de gestió per a les dinamitzacions dels Parcs i les Xarxes, aprovades pel Consell 
Rector de Dipsalut en la sessió ordinària número 2015/01, que va tenir lloc el 27 de gener de 

De conformitat amb el que estableix l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i en compliment de 
l’acord del Consell Rector, es va fer pública la modificació esmentada per mitjà del 
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€ (cent trenta-nou mil 
set euros amb noranta cèntims), IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació 

del pressupost d’enguany. 

Salut de Dipsalut com a representant de 
l’Organisme, si escau, en la comissió paritària regulada en la clàusula quarta del conveni. 

Facultar el vicepresident primer de Dipsalut per a la signatura d’aquest encàrrec i de 

Comunicar aquest acord al Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC). 

ltres assumptes arribats amb posterioritat a la tra mesa de la convocatòria  

gestió als Consells Comarcals de 
la demarcació de Girona del servei de dinamització dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes 

, i a petició de diversos Consells Comarcals, el vicepresident primer 
document tècnic relatiu a aquest encàrrec, per aclarir 

El Consell Rector aprova, per unanimitat, incorporar per urgència la proposta de modificació 
marcals de la demarcació de 

Girona del servei de dinamització dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes d’Itineraris 
Saludables, arribada amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria de la sessió. 

ncàrrec marc de gestió als 
Consells Comarcals de la demarcació de Girona del s ervei de dinamització dels Parcs 

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2015/01, que va tenir lloc el 27 de 
gener de 2015, va prendre, per unanimitat i entre d’altres, l’acord d’aprovació del conveni marc 
d’encàrrec de la gestió del servei de dinamització dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes 

is de Dipsalut, a favor dels 
Consells Comarcals de la demarcació de Girona, corresponent a l’any 2015, conjuntament 

 

010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i en compliment de 
l’esmentat acord del Consell Rector, es va fer pública l’aprovació del conveni marc per mitjà 

número 32, de 15 de febrer 

2015/04, que va tenir lloc el 31 de març de 2015, 
er motius d’execució del projecte, en el sentit de delimitar amb més claredat les 

s per a la gestió de les obligacions per a la gestió del servei, i a petició del cap 
de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut de Dipsalut, com a àrea gestora de l’encàrrec, el 

característiques tècniques de 
l’encàrrec de gestió per a les dinamitzacions dels Parcs i les Xarxes, aprovades pel Consell 
Rector de Dipsalut en la sessió ordinària número 2015/01, que va tenir lloc el 27 de gener de 

10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i en compliment de 
l’acord del Consell Rector, es va fer pública la modificació esmentada per mitjà del 



 

corresponent edicte al Butlletí Of
2015. 
 
L’àrea gestora de l’encàrrec considera necessari afegir una modificació al document tècnic per 
tal de limitar de manera definitiva les recomanacions per a la gestió del servei recollides al
document. 
 
En virtut d’aquests antecedents,
Dipsalut li atribueix, el Consell Rector 
 
ACORD 
 
Primer. Modificar el punt 3.2 del document de caracterís
gestió per a les dinamitzacions dels Parcs i les Xarxes, aprovat pel Consell Rector de Dipsalut 
en la sessió ordinària número 2015/01, que va tenir lloc el 27 de gener de 2015, i modificat en 
la sessió ordinària número 201
redactat com segueix: 
 

«3.2 Recomanacions per a la gestió del servei
 
Pel que fa a la coordinació del servei, Dipsalut recomana que no es superi el 50% de 
la jornada laboral del tècnic de coordinació
mitjana del 30% de dedicació exclusiva a aquestes tasques.
 
A continuació us presentem la proposta alhora de fer front a la gestió del servei. En 
aquest mateix apartat podreu trobar les tasques que corresponen a cada un
figures que s’hi nombren (coordinador intern, coordinador del servei i dinamitzador).
 
Es recomana destinar, com a mínim, el 70% de l’import a les tasques de dinamització 
i el 30% restant destinar
responsable de la coordinació del conveni que tindria assignades les tasques 
corresponents a les de coordinador intern i coordinador del servei de dinamització 
que es descriuen més endavant.
 

 

Percentatge del 
pressupost que 

s’hi destina  

Tasques 
descrites en 

aquest 
document 

Correspondència 
mínima amb les 
taules salarials 
del Co nveni del 

lleure 
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Butlletí Oficial de la Província de Girona número 69, de 10 d’abril de 

L’àrea gestora de l’encàrrec considera necessari afegir una modificació al document tècnic per 
tal de limitar de manera definitiva les recomanacions per a la gestió del servei recollides al

En virtut d’aquests antecedents, i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de 
l Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent

Modificar el punt 3.2 del document de característiques tècniques de l’encàrrec de 
gestió per a les dinamitzacions dels Parcs i les Xarxes, aprovat pel Consell Rector de Dipsalut 
en la sessió ordinària número 2015/01, que va tenir lloc el 27 de gener de 2015, i modificat en 
la sessió ordinària número 2015/04, que va tenir lloc el 31 de març de 2015, que queda 

«3.2 Recomanacions per a la gestió del servei  

Pel que fa a la coordinació del servei, Dipsalut recomana que no es superi el 50% de 
la jornada laboral del tècnic de coordinació i, de totes maneres, aconsellem una 
mitjana del 30% de dedicació exclusiva a aquestes tasques. 

A continuació us presentem la proposta alhora de fer front a la gestió del servei. En 
aquest mateix apartat podreu trobar les tasques que corresponen a cada un
figures que s’hi nombren (coordinador intern, coordinador del servei i dinamitzador).

Es recomana destinar, com a mínim, el 70% de l’import a les tasques de dinamització 
i el 30% restant destinar-lo a la coordinació. De manera que, es designaria 
responsable de la coordinació del conveni que tindria assignades les tasques 
corresponents a les de coordinador intern i coordinador del servei de dinamització 
que es descriuen més endavant. 

Tasques de 
coordinació 

Tasques de 
dinamització 

i 
mobi lització 
comunitària

Percentatge del 
pressupost que 

 
30% 70%

descrites en 

- Coordinador 
intern del Consell 

Comarcal- 
Coordinador del 

servei 

Equip de 
dinamitzadors

Correspondència 
mínima amb les 
taules salarials 

nveni del 
Grup 1 Grup 2
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número 69, de 10 d’abril de 

L’àrea gestora de l’encàrrec considera necessari afegir una modificació al document tècnic per 
tal de limitar de manera definitiva les recomanacions per a la gestió del servei recollides al 

ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de 
l’adopció del següent 

tiques tècniques de l’encàrrec de 
gestió per a les dinamitzacions dels Parcs i les Xarxes, aprovat pel Consell Rector de Dipsalut 
en la sessió ordinària número 2015/01, que va tenir lloc el 27 de gener de 2015, i modificat en 

5/04, que va tenir lloc el 31 de març de 2015, que queda 

Pel que fa a la coordinació del servei, Dipsalut recomana que no es superi el 50% de 
i, de totes maneres, aconsellem una 

A continuació us presentem la proposta alhora de fer front a la gestió del servei. En 
aquest mateix apartat podreu trobar les tasques que corresponen a cada una de les 
figures que s’hi nombren (coordinador intern, coordinador del servei i dinamitzador). 

Es recomana destinar, com a mínim, el 70% de l’import a les tasques de dinamització 
lo a la coordinació. De manera que, es designaria un tècnic 

responsable de la coordinació del conveni que tindria assignades les tasques 
corresponents a les de coordinador intern i coordinador del servei de dinamització 

Tasques de 
dinamització 

i 
lització 

comunitària  

70% 

Equip de 
dinamitzadors 

Grup 2 

» 



 

Segon. Facultar la Vicepresidència primera de Dipsalut per a la signatura de tots els 
documents que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord. 
 
Tercer. Publicar extracte d’aquest acord al Butlletí Oficial Provinc
amb l’article 10.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i en el tauler d’anuncis (e
electrònica de Dipsalut (www.seu.cat/dipsalut
 
Quart. Comunicar aquest acord als Consells Comarcals de la demarcació de Girona.
 
11. Torn obert de paraules
 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
 
 
El vicepresid ent 1r, p.d. 
 
 
 
 
 
 
 
Josep M. Corominas i Barnadas
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Facultar la Vicepresidència primera de Dipsalut per a la signatura de tots els 
documents que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.  

Publicar extracte d’aquest acord al Butlletí Oficial Provincial de Girona, de conformitat 
amb l’article 10.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i en el tauler d’anuncis (e-tauler) ubicat a la seu 

www.seu.cat/dipsalut). 

Comunicar aquest acord als Consells Comarcals de la demarcació de Girona.

Torn obert de paraules  

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

ent 1r, p.d.  El secretari 

Josep M. Corominas i Barnadas  Jordi Batllori i Nouvilas

cta CR 31/03/15 – Pàg. 19 

Facultar la Vicepresidència primera de Dipsalut per a la signatura de tots els 

ial de Girona, de conformitat 
amb l’article 10.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

tauler) ubicat a la seu 

Comunicar aquest acord als Consells Comarcals de la demarcació de Girona. 

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 

Jordi Batllori i Nouvilas  



 

Annex 8.1 
 
 

COMARCA DE L’ALT EMPORDÀ 
 
Informes favorables primera anualitat (entre el 16 de novembre de 2014 i el 15 de novembre de 2015) 
 

Nº 
Expedient Ens/Entitat CIF

2015/844 Consell Comarcal de l'Alt Empordà P6700008C
2015/896 Creu Roja Espanyola a Girona Q2866001G

2015/910 

Fundació Servei Gironí de 
Pedagogia Social / Fundació 
SER.GI G17148693

2015/903 Càritas Diocesana de Girona R1700016G
 
Informes favorables segona anualitat (entre el 16 de novembre de 2015 i el 15 de novembre de 2016)
 

Nº 
Expedient Ens/Entitat CIF

2015/844 Consell Comarcal de l'Alt Empordà P6700008C

2015/896 Creu Roja Espanyola a Girona Q2866001G

2015/910 

Fundació Servei Gironí de 
Pedagogia Social / Fundació 
SER.GI G17148693

2015/903 Càritas Diocesana de Girona R1700016G
 
 

Núm. exp. 2015/1220 – Secretaria

(entre el 16 de novembre de 2014 i el 15 de novembre de 2015)  

CIF Objecte 
Base 

subvencionable 
primera anualitat (1) 

Import atorgat 
primera anualitat

(2) 

P6700008C 
Alt Empordà - Tots 
amb salut 137.559,73 € 130.884,23 

Q2866001G Tots amb Salut 49.535,60 € 43.535,60 

G17148693 Tots amb Salut 27.873,54 € 26.813,48 
R1700016G Tots amb Salut 43.508,45 € 43.508,45 

(entre el 16 de novembre de 2015 i el 15 de novembre de 2016) 

CIF Objecte 

Base 
subvencionable 
segona anualitat  

(1) 

Import atorgat 
segona anualitat 

(2) 

P6700008C 
Alt Empordà - Tots 
amb salut 136.208,73 € 130.884,23 

Q2866001G Tots amb Salut 49.535,60 € 43.535,60 

G17148693 Tots amb Salut 25.129,54 € 25.129,54 

R1700016G Tots amb Salut 44.859,45 € 44.859,45 
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Import atorgat 
primera anualitat  

% base 
subvencionable 

primera 
anualitat (3) 

Conceptes no 
subvencionables  
primera anualitat 

(4) 

130.884,23 € 95,15%  
43.535,60 € 87,89%  

6.813,48 € 96,20 %  
43.508,45 € 100,00%  

Import atorgat 
segona anualitat 

% base 
subvencionable 

segona 
anualitat (3) 

Conceptes no 
subvencionables 
segona anualitat  

(4) 

130.884,23 € 96,09%  
43.535,60 € 87,89%  

25.129,54 € 100,00%  
44.859,45 € 100,00%  



 

 
 
 
Informes favorables bianual 
 

Nº 
Expedient 

Ens/Entitat CIF

2015/844 Consell Comarcal de l'Alt Empordà P6700008C
2015/896 Creu Roja Espanyola a Girona Q2866001G

2015/910 

Fundació Servei Gironí de 
Pedagogia Social / Fundació 
SER.GI G17148693

2015/903 Càritas Diocesana de Girona R1700016G
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CIF Objecte 
Base 

subvencionable  (1) 
Import atorgat (2)

P6700008C 
Alt Empordà - Tots 
amb salut 273.768,46 € 261.768,46 

Q2866001G Tots amb Salut 99.071,20 € 87.071,20 

G17148693 Tots amb Salut 53.003,08 € 51.943,02 
R1700016G Tots amb Salut 88.367,90 € 88.367,90 

Secretaria  – Preacta CR 31/03/2015 – Pàg. 21 

Import atorgat (2)  
% base 

subvencionable
(3) 

Conceptes no 
subvencionables 

(4) 

261.768,46 € 95,62% 
 

87.071,20 € 87,89%  

51.943,02 € 98,00 % 

 

88.367,90 € 100,00%  



 

COMARCA DEL BAIX EMPORDÀ 
 
Informes favorables primera anualitat (entre el 16 de novembre de 2014 i el 15 de novembre de 2015) 
 

Nº 
Expedient Ens/Entitat CIF 

2015/886 
Consell Comarcal del 
Baix Empordà P6700009A 

2015/889 
Creu Roja Espanyola a 
Girona Q2866001G 

2015/906 
Càritas Diocesana de 
Girona R1700016G 

 
 
Informes favorables segona anualitat (entre el 16 de novembre de 2015 i el 15 de novembre de 2016)
 

Nº 
Expedient Ens/Entitat CIF 

2015/886 
Consell Comarcal del 
Baix Empordà P6700009A 

2015/889 
Creu Roja Espanyola a 
Girona Q2866001G 

2015/906 
Càritas Diocesana de 
Girona R1700016G 

 
  

Núm. exp. 2015/1220 – Secretaria

(entre el 16 de novembre de 2014 i el 15 de novembre de 2015)  

Objecte 
Base 

subvencionable 
primera anualitat (1) 

Import atorgat 
primera anualitat

(2) 

En crisi transformem la realitat 104.932,84 € 104.932,84 

En crisi transformem la realitat 26.866,16 € 25.366,16 
En crisi transformem la realitat. 
Comarca Baix Empordà 76.401,00 € 76.401,00 

(entre el 16 de novembre de 2015 i el 15 de novembre de 2016) 

Objecte 

Base 
subvencionable 
segona anualitat  

(1) 

Import atorgat 
segona anualitat 

(2) 

En crisi transformem la realitat 104.932,84 € 104.932,84 

En crisi transformem la realitat 26.866,16 € 25.366,16 

En crisi transformem la realitat. 
Comarca Baix Empordà 76.401,00 € 76.401,00 
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Import atorgat 
primera anualitat  

% base 
subvencionable 

primera 
anualitat (3) 

Conceptes no 
subvencionables  
primera anualitat 

(4) 

104.932,84 € 100 % 
 

25.366,16 € 94,42 % 
 

76.401,00 € 100 % 
 

Import atorgat 
segona anualitat 

% base 
subvencionable 

segona 
anualitat (3) 

Conceptes no 
subvencionables 
segona anualitat  

(4) 

104.932,84 € 100 % 

 

25.366,16 € 94.42 % 

 

76.401,00 € 100 % 

 



 

 
Informes favorables bianual 
 

Nº 
Expedient 

Ens/Entitat CIF 

2015/886 
Consell Comarcal del 
Baix Empordà P6700009A 

2015/889 
Creu Roja Espanyola a 
Girona Q2866001G 

2015/906 
Càritas Diocesana de 
Girona R1700016G 
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Objecte 
Base 

subvencionable  (1) 
Import atorgat (2)

En crisi transformem la realitat 209.865,68 € 209.865,68 

En crisi transformem la realitat 53.732,32 € 50.732,32 
En crisi transformem la realitat. 
Comarca Baix Empordà 152.802,00 € 152.802,00 
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Import atorgat (2)  
% base 

subvencionable
(3) 

Conceptes no 
subvencionables 

(4) 

209.865,68 € 100,00 % 
 

50.732,32 € 94,42 % 
 

152.802,00 € 100,00 % 
 



 

COMARCA DE LA CERDANYA 
 
Informes favorables primera anualitat (entre el 16 de novembre de 2014 i el 15 de novembre de 2015) 
 

Nº 
Expedient 

Ens/Entitat CIF 

2015/866 Ajuntament de Puigcerdà P1715000D 

2015/891 
Creu Roja Espanyola a 
Girona Q2866001G 

2015/962 
Consell Comarcal de la 
Cerdanya P1700016G 

2015/900 
Càritas Diocesana de 
Girona R1700016G 

 
Informes favorables segona anualitat (entre el 16 de novembre de 2015 i el 15 de novembre de 2016)
 

Nº 
Expedient 

Ens/Entitat CIF 

2015/866 Ajuntament de Puigcerdà P1715000D 

2015/891 
Creu Roja Espanyola a 
Girona Q2866001G 

2015/962 
Consell Comarcal de la 
Cerdanya P1700016G 

2015/900 
Càritas Diocesana de 
Girona R1700016G 

 
 

Núm. exp. 2015/1220 – Secretaria

(entre el 16 de novembre de 2014 i el 15 de novembre de 2015)  

Objecte 
Base 

subvencionable 
primera anualitat (1) 

Import atorgat 
primera anualitat

(2) 

Sistema de resposta urgent 
davant l'empobriment 13.953,50 € 13.953,50 
Sistema de resposta urgent 
davant l'empobriment 11.276,00 € 9.776,00 
Sistema de resposta urgent 
davant l'empobriment 14.664,00 € 14.664,00 
Sistema de resposta urgent 
davant l'empobriment 9.776,00 € 9.776,00 

(entre el 16 de novembre de 2015 i el 15 de novembre de 2016) 

Objecte 

Base 
subvencionable 
segona anualitat  

(1) 

Import atorgat 
segona anualitat 

(2) 

Sistema de resposta urgent 
davant l'empobriment 15.378,50 € 14.498,54 
Sistema de resposta urgent 
davant l'empobriment 11.276,00 € 9.776,00 
Sistema de resposta urgent 
davant l'empobriment 14.664,00 € 14.664,00 
Sistema de resposta urgent 
davant l'empobriment 9.776,00 € 9.776,00 
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Import atorgat 
primera anualitat  

% base 
subvencionable 

primera 
anualitat (3) 

Conceptes no 
subvencionables  
primera anualitat 

(4) 

13.953,50 € 100,00% 
 

9.776,00 € 86,70% 
 

14.664,00 € 100,00% 
 

9.776,00 € 100,00% 
 

Import atorgat 
segona anualitat 

% base 
subvencionable 

segona 
anualitat (3) 

Conceptes no 
subvencionables 
segona anualitat  

(4) 

14.498,54 € 94.28 % 
 

9.776,00 € 86,70% 
 

14.664,00 € 100,00% 
 

9.776,00 € 100,00% 
 



 

Informes favorables bianual 
 

Nº 
Expedient 

Ens/Entitat CIF 

2015/866 Ajuntament de Puigcerdà P1715000D 

2015/891 
Creu Roja Espanyola a 
Girona Q2866001G 

2015/962 
Consell Comarcal de la 
Cerdanya P1700016G 

2015/900 
Càritas Diocesana de 
Girona R1700016G 
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Objecte 
Base 

subvencionable  (1) 
Import atorgat (2)

Sistema de resposta urgent 
davant l'empobriment 29.332,00 € 28.452,04 
Sistema de resposta urgent 
davant l'empobriment 22.552,00 € 19.552,00 
Sistema de resposta urgent 
davant l'empobriment 29.328,00 € 29.328,00 
Sistema de resposta urgent 
davant l'empobriment 19.552,00 € 19.552,00 
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atorgat (2)  
% base 

subvencionable
(3) 

Conceptes no 
subvencionables 

(4) 

28.452,04 €  97,00 % 
 

19.552,00 € 86,70% 
 

29.328,00 € 100,00% 
 

19.552,00 € 100,00% 
 



 

COMARCA DE LA GARROTXA 
 
Informes favorables primera anualitat (entre el 16 de novembre de 2014 i el 15 de novembre de 2015) 

Nº 
Expedient Ens/Entitat CIF 

2015/842 
Consorci d'Acció Social 
de la Garrotxa P6700012E 

Programa d'atenció a 
situació de pobresa a la Garrotxa

2015/892 
Creu Roja Espanyola a 
Girona Q2866001G 

Programa d'atenció a les persones en 
situació de pobresa a la Garrotxa

2015/912 Ajuntament d'Olot P1712100E 

Projecte comarcal per a la millora 
les condicions de vida de les famílies 
en situació de vulnerabilitat

2015/907 
Càritas Diocesana de 
Girona R1700016G 

Programa d'atenció a les persones en 
situació de pobresa a la Garrotxa

 
Informes favorables segona anualitat (entre el 16 de novembre de 2015 i el 15 de novembre de 2016)

Nº 
Expedient Ens/Entitat CIF 

2015/842 
Consorci d'Acció Social 
de la Garrotxa P6700012E 

Programa d'atenció a les persones en 
situació de pobresa a la Garrotxa

2015/892 
Creu Roja Espanyola a 
Girona Q2866001G 

Programa d'atenció a les persones en 
situació de pobresa a la Garrotxa

2015/912 Ajuntament d'Olot P1712100E 

Projecte comarcal per a la millora de 
les c
en situació de vulnerabilitat

2015/907 
Càritas Diocesana de 
Girona R1700016G 

Programa d'atenció a les persones en 
situació de pobresa a la Garrotxa

 
 
 
 
 
 

Núm. exp. 2015/1220 – Secretaria

(entre el 16 de novembre de 2014 i el 15 de novembre de 2015)  

Objecte 
Base 

subvencionable 
primera anualitat (1) 

Import atorgat 
primera anualitat

(2) 

Programa d'atenció a les persones en 
situació de pobresa a la Garrotxa 75.870,00 € 75.870,00 
Programa d'atenció a les persones en 
situació de pobresa a la Garrotxa 11.281,00 €  7.654,75 
Projecte comarcal per a la millora de 
les condicions de vida de les famílies 
en situació de vulnerabilitat 11.000,00 € 11.000,00 
Programa d'atenció a les persones en 
situació de pobresa a la Garrotxa 10.773,00 € 10.773,00 

(entre el 16 de novembre de 2015 i el 15 de novembre de 2016) 

Objecte 

Base 
subvencionable 
segona anualitat  

(1) 

Import atorgat 
segona anualitat 

(2) 

Programa d'atenció a les persones en 
situació de pobresa a la Garrotxa 75.870,00 € 75.870,00 
Programa d'atenció a les persones en 
situació de pobresa a la Garrotxa 11.281,00 € 7.654,75 
Projecte comarcal per a la millora de 
les condicions de vida de les famílies 
en situació de vulnerabilitat 11.000,00 € 11.000,00 
Programa d'atenció a les persones en 
situació de pobresa a la Garrotxa 10.773,00 € 10.773,00 
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Import atorgat 
primera anualitat  

% base 
subvencionable 

primera 
anualitat (3) 

Conceptes no 
subvencionables  
primera anualitat 

(4) 

75.870,00 € 100,00% 
 

7.654,75 € 67,86% 
 

11.000,00 € 100,00% 

 

10.773,00 € 100,00% 
 

Import atorgat 
segona anualitat 

% base 
subvencionable 

segona 
anualitat (3) 

Conceptes no 
subvencionables 
segona anualitat  

(4) 

75.870,00 € 100,00%  

7.654,75 € 67,86%  

11.000,00 € 100,00%  

10.773,00 € 100,00%  



 

Informes favorables bianual 
 

Nº 
Expedient Ens/Entitat CIF 

2015/842 
Consorci d'Acció Social 
de la Garrotxa P6700012E 

2015/892 
Creu Roja Espanyola a 
Girona Q2866001G 

2015/912 Ajuntament d'Olot P1712100E 

2015/907 
Càritas Diocesana de 
Girona R1700016G 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Núm. exp. 2015/1220 – Secretaria

Objecte Base 
subvencionable  (1) Import atorgat (2)

Programa d'atenció a les 
persones en situació de pobresa 
a la Garrotxa 151.740,00 € 151.740,00 
Programa d'atenció a les 
persones en situació de pobresa 
a la Garrotxa 22.562,00 € 15.309,50 
Projecte comarcal per a la 
millora de les condicions de vida 
de les famílies en situació de 
vulnerabilitat 22.000,00 € 22.000,00 
Programa d'atenció a les 
persones en situació de pobresa 
a la Garrotxa 21.546,00 € 21.546,00 
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Import atorgat (2)  
% base 

subvencionable
(3) 

Conceptes no 
subvencionables 

(4) 

151.740,00 €  100,00% 

 

15.309,50 €  67,86% 

 

22.000,00 €  100,00% 

 

21.546,00 €  100,00% 

 



 

COMARCA DEL GIRONÈS 
Informes favorables primera anualitat (entre el 16 de novembre de 2014 i el 15 de novembre de 2015) 

Nº 
Expedient 

Ens/Entitat CIF 

2015/884 Ajuntament de Girona P1708500B 

2015/890 
Creu Roja Espanyola a 
Girona Q2866001G 

2015/911 
Consorci de Benestar Social 
del Gironès Q1700548I 

2015/898 Fundació Privada Montilivi G55121891 

2015/909 

Fundació Servei Gironí de 
Pedagogia Social / Fundació 
SER.GI G17148693 

2015/902 Càritas Diocesana de Girona R1700016G 

Informes favorables segona anualitat (entre el 16 de novembre de 2015 i el 15 de novembre de 2016)

Nº 
Expedient 

Ens/Entitat CIF 

2015/884 Ajuntament de Girona P1708500B 

2015/890 
Creu Roja Espanyola a 
Girona Q2866001G 

2015/911 
Consorci de Benestar Social 
del Gironès Q1700548I 

2015/898 Fundació Privada Montilivi G55121891 

2015/909 

Fundació Servei Gironí de 
Pedagogia Social / Fundació 
SER.GI G17148693 

2015/902 Càritas Diocesana de Girona R1700016G 

 

Núm. exp. 2015/1220 – Secretaria

(entre el 16 de novembre de 2014 i el 15 de novembre de 2015)  

Objecte 
Base 

subvencionable 
primera anualitat (1) 

Import atorgat 
primera anualitat

(2) 

Projecte Graó / Alimentació 88.936,00 € 71.148,80 

Pla comunitari del Gironès 19.712,47 € 17.515,47 

Pla comunitari del Gironès 102.178,93 € 53.141,85 
Pla comunitari del Gironès 17.613,50 € 14.438,50 

Pla comunitari del Gironès 16.825,00 € 16.825,00 
Pla comunitari del Gironès / 
Projecte Graó (Girona) 109.002,00 € 94.034,98 

(entre el 16 de novembre de 2015 i el 15 de novembre de 2016) 

Objecte 

Base 
subvencionable 
segona anualitat  

(1) 

Import atorgat 
segona anualitat 

(2) 

Projecte Graó / Alimentació 88.936,00 € 71.148,80 

Pla comunitari del Gironès 19.712,47 €  17.515,47 

Pla comunitari del Gironès 102.178,93 € 53.141,85 
Pla comunitari del Gironès 32.291,42 € 14.438,50 

Pla comunitari del Gironès 16.825,00 € 16.825,00 
Pla comunitari del Gironès / 
Projecte Graó (Girona) 109.684,00 € 94.034,98 
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Import atorgat 
primera anualitat  

% base 
subvencionable 

primera 
anualitat (3) 

Conceptes no 
subvencionables  
primera anualitat 

(4) 
71.148,80 € 80,00%  

17.515,47 € 88,85% 
 

53.141,85 € 52,01% 
 

14.438,50 € 81,97%  

16.825,00 € 100,00% 

 

94.034,98 € 86,27% 
 

Import atorgat 
segona anualitat 

% base 
subvencionable 

segona 
anualitat (3) 

Conceptes no 
subvencionables 
segona anualitat  

(4) 
71.148,80 € 80,00%  

17.515,47 € 88,85%  

53.141,85 € 52,01%  
14.438,50 € 44,71%  

16.825,00 € 100,00%  

94.034,98 € 85,73%  



 

 
 
 
Informes favorables bianual 
 

Nº 
Expedient 

Ens/Entitat CIF 

2015/884 Ajuntament de Girona P1708500B 

2015/890 
Creu Roja Espanyola a 
Girona Q2866001G 

2015/911 
Consorci de Benestar 
Social del Gironès Q1700548I 

2015/898 Fundació Privada Montilivi G55121891 

2015/909 

Fundació Servei Gironí de 
Pedagogia Social / 
Fundació SER.GI G17148693 

2015/902 
Càritas Diocesana de 
Girona R1700016G 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Núm. exp. 2015/1220 – Secretaria

Objecte 
Base 

subvencionable  (1) 
Import atorgat (2)

Projecte Graó / Alimentació 177.872,00 € 142.297,60 

Pla comunitari del Gironès 39.424,94 € 35.030,94 

Pla comunitari del Gironès 204.357,86 € 106.283,70 
Pla comunitari del Gironès 49.904,91 € 28.877,00 

Pla comunitari del Gironès 33.650,00 € 33.650,00 
Pla comunitari del Gironès / 
Projecte Graó (Girona) 218.686,00 € 188.069,96 
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Import atorgat (2)  
% base 

subvencionable
(3) 

Conceptes no 
subvencionables 

(4) 

142.297,60 €  80,00%  

35.030,94 €  88,85% 
 

106.283,70 €  52,01% 
 

28.877,00 €  57,86%  

33.650,00 €  100,00% 

 

188.069,96 €  86,00% 
 



 

COMARCA DEL PLA DE L’ESTANY 
 
Informes favorables primera anualitat (entre el 16 de novembre de 2014 i el 15 de novembre de 2015) 
 

Nº 
Expedient 

Ens/Entitat CIF 

2015/865 
Consell Comarcal del Pla 
de l'Estany P6700010I 

2015/894 
Creu Roja Espanyola a 
Girona Q2866001G 

2015/905 
Càritas Diocesana de 
Girona R1700016G 

 
 
Informes favorables segona anualitat (entre el 16 de novembre de 2015 i el 15 de novembre de 2016)
 

Nº 
Expedient 

Ens/Entitat CIF 

2015/865 
Consell Comarcal del Pla 
de l'Estany P6700010I 

2015/894 
Creu Roja Espanyola a 
Girona Q2866001G 

2015/905 
Càritas Diocesana de 
Girona R1700016G 

 
  

Núm. exp. 2015/1220 – Secretaria

(entre el 16 de novembre de 2014 i el 15 de novembre de 2015)  

Objecte 
Base 

subvencionable 
primera anualitat (1) 

Import atorgat 
primera anualitat

(2) 

Suport a les famílies vulnerables 
del Pla de l'Estany 33.635,00 € 33.635,00 
Suport a les famílies vulnerables 
del Pla de l'Estany 28.000,00 € 24.000,00 
Suport a les famílies vulnerables 
del Pla de l'Estany 21.145,00 € 21.145,00 

(entre el 16 de novembre de 2015 i el 15 de novembre de 2016) 

Objecte 

Base 
subvencionable 
segona anualitat  

(1) 

Import atorgat 
segona anualita

(2) 

Suport a les famílies vulnerables 
del Pla de l'Estany 33.635,00 € 33.635,00 
Suport a les famílies vulnerables 
del Pla de l'Estany 28.000,00 € 24.000,00 
Suport a les famílies vulnerables 
del Pla de l'Estany 21.145,00 € 21.145,00 
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Import atorgat 
primera anualitat  

% base 
subvencionable 

primera 
anualitat (3) 

Conceptes no 
subvencionables  
primera anualitat 

(4) 

33.635,00 € 100 % 
 

24.000,00 € 85,71 % 
 

21.145,00 € 100 % 
 

Import atorgat 
segona anualita t 

% base 
subvencionable 

segona 
anualitat (3) 

Conceptes no 
subvencionables 
segona anualitat  

(4) 

33.635,00 € 100 %  

24.000,00 € 85,71 %  

21.145,00 € 100 %  



 

 
Informes favorables bianual 
 

Nº 
Expedient 

Ens/Entitat CIF 

2015/865 
Consell Comarcal del Pla 
de l'Estany P6700010I 

2015/894 
Creu Roja Espanyola a 
Girona Q2866001G 

2015/905 
Càritas Diocesana de 
Girona R1700016G 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Núm. exp. 2015/1220 – Secretaria

Objecte 
Base 

subvencionable  (1) 
Import atorgat (2)

Suport a les famílies vulnerables 
del Pla de l'Estany 67.270,00 € 67.270,00 
Suport a les famílies vulnerables 
del Pla de l'Estany 56.000,00 € 48.000,00 
Suport a les famílies vulnerables 
del Pla de l'Estany 42.290,00 € 42.290,00 
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Import atorgat (2)  
% base 

subvencionable
(3) 

Conceptes no 
subvencionables 

(4) 

67.270,00 € 100,00% 
 

48.000,00 € 85,71% 
 

42.290,00 € 100,00% 
 



 

COMARCA DEL RIPOLLÈS 
 
Informes favorables primera anualitat (entre el 16 de novembre de 2014 i el 15 de novembre de 2015) 
 

Nº 
Expedient 

Ens/Entitat CIF 

2015/843 
Consorci de Benestar 
Social del Ripollès Q1700626C 

2015/895 
Creu Roja Espanyola a 
Girona Q2866001G 

2015/904 
Càritas Diocesana de 
Girona R1700016G 

 
Informes favorables segona anualitat (entre el 16 de novembre de 2015 i el 15 de novembre de 2016)
 

Nº 
Expedient 

Ens/Entitat CIF 

2015/843 
Consorci de Benestar 
Social del Ripollès Q1700626C 

2015/895 
Creu Roja Espanyola a 
Girona Q2866001G 

2015/904 
Càritas Diocesana de 
Girona R1700016G 

 
 

Núm. exp. 2015/1220 – Secretaria

(entre el 16 de novembre de 2014 i el 15 de novembre de 2015)  

Objecte 
Base 

subvencionable 
primera anualitat (1) 

Import atorgat 
primera anualitat

(2) 

Salut i crisi al Ripollès 10.000,00 € 10.000,00 

Salut i crisi al Ripollès.  28.600,00 € 25.000,00 
Salut i crisi al Ripollès. 
Actuacions destinades a 
persones i/o famílies del 
Ripollès en situació d'exclusió 41.400,00 € 40.158,00 

(entre el 16 de novembre de 2015 i el 15 de novembre de 2016) 

Objecte 

Base 
subvencionable 
segona anualitat  

(1) 

Import atorgat 
segona anualita

(2) 

Salut i crisi al Ripollès 10.000,00 € 10.000,00 

Salut i crisi al Ripollès.  28.600,00 € 25.000,00 
Salut i crisi al Ripollès. 
Actuacions destinades a 
persones i/o famílies del 
Ripollès en situació d'exclusió 41.400,00 € 40.158,00 
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Import atorgat 
primera anualitat  

% base 
subvencionable 

primera 
anualitat (3) 

Conceptes no 
subvencionables  
primera anualitat 

(4) 

10.000,00 € 100,00% 
 

25.000,00 € 87,41% 
 

40.158,00 € 97,00% 

 

Import atorgat 
segona anualita t 

% base 
subvencionable 

segona 
anualitat (3) 

Conceptes no 
subvencionables 
segona anualitat  

(4) 

10.000,00 € 100,00%  

25.000,00 € 87,41%  

40.158,00 € 97,00%  



 

 
Informes favorables bianual 
 

Nº 
Expedient 

Ens/Entitat CIF 

2015/843 
Consorci de Benestar 
Social del Ripollès Q1700626C 

2015/895 
Creu Roja Espanyola a 
Girona Q2866001G 

2015/904 
Càritas Diocesana de 
Girona R1700016G 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Núm. exp. 2015/1220 – Secretaria

Objecte 
Base 

subvencionable  (1) 
Import atorgat (2)

Salut i crisi al Ripollès 20.000,00 € 20.000,00 

Salut i crisi al Ripollès.  57.200,00 € 50.000,00 
Salut i crisi al Ripollès. 
Actuacions destinades a 
persones i/o famílies del 
Ripollès en situació d'exclusió 82.800,00 € 80.316,00 
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Import atorgat (2)  
% base 

subvencionable
(3) 

Conceptes no 
subvencionables 

(4) 

20.000,00 € 100,00% 
 

50.000,00 € 87,41% 
 

80.316,00 € 97,00% 

 



 

COMARCA DE LA SELVA 
 
Informes favorables primera anualitat (entre el 16 de novembre de 2014 i el 15 de novembre de 2015) 
 

Nº 
Expedien

t 
Ens/Entitat CIF 

2015/887 
Creu Roja Espanyola a 
Girona Q2866001G 

2015/885 
Consell Comarcal de la 
Selva P6700002F 

2015/899 
Ajuntament de Lloret de 
Mar P1710200E 

2015/897 Ajuntament de Blanes P1702600F 

2015/908 

Fundació Servei Gironí de 
Pedagogia Social / 
Fundació SER.GI G17148693 

2015/901 
Càritas Diocesana de 
Girona R1700016G 

 
 
 
 
 
 
 

Núm. exp. 2015/1220 – Secretaria

(entre el 16 de novembre de 2014 i el 15 de novembre de 2015)  

Objecte 

Base 
subvencionable 

primera 
anualitat (1) 

Import atorgat 
primera 
anualitat

Projecte comarcal per a la millora de 
les condicions de vida de les famílies 
en situació de vulnerabilitat 69.024,00 € 62.811,84 
Projecte comarcal per a la millora de 
les condicions de vida de les famílies 
en situació de vulnerabilitat 61.171,34 € 60.559,63 
Centre de recursos per a 
l'apoderament i suport psicològic a 
famílies en risc d'exclusió social 35.000,00 € 17.085,40 
Suport a l'habitatge digne, l'alimentació 
i la higiene 54.632,37 € 43.159,57 

Salut i crisi Lloret de Mar 28.628,00 € 28.341,72 
Projecte comarcal millora de les 
condicions de vida de les famílies. 
Salut i crisi Lloret de Mar 58.012,50 € 58.012,50 
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Import atorgat 
primera 
anualitat  

(2) 

% base 
subvenciona
ble primera 
anualitat (3) 

Conceptes 
no 

subvenciona
bles  primera 
anualitat (4) 

62.811,84 € 91,00% 

 

60.559,63 € 99,00% 

 

17.085,40 € 48,82% 

 

43.159,57 € 79,00% 
 

28.341,72 € 99,00% 

 

58.012,50 € 100,00% 

 



 

Informes favorables segona anualitat (entre el 16 de novembre de 2015 i el 15 de novembre de 2016)
 

Nº 
Expedien

t 
Ens/Entitat CIF 

2015/887 
Creu Roja Espanyola a 
Girona Q2866001G 

2015/885 
Consell Comarcal de la 
Selva P6700002F 

2015/899 
Ajuntament de Lloret de 
Mar P1710200E 

2015/897 Ajuntament de Blanes P1702600F 

2015/908 

Fundació Servei Gironí de 
Pedagogia Social / 
Fundació SER.GI G17148693 

2015/901 
Càritas Diocesana de 
Girona R1700016G 

 
  

Núm. exp. 2015/1220 – Secretaria

(entre el 16 de novembre de 2015 i el 15 de novembre de 2016) 

Objecte 

Base 
subvencionable 
segona anualitat  

(1) 

Import atorgat 
segona 

anualitat (2)

Projecte comarcal per a la 
millora de les condicions de vida 
de les famílies en situació de 
vulnerabilitat 

69.024,00 € 62.811,84 

Projecte comarcal per a la 
millora de les condicions de vida 
de les famílies en situació de 
vulnerabilitat 

61.171,34 € 60.559,63 

Centre de recursos per a 
l'apoderament i suport 
psicològic a famílies en risc 
d'exclusió social 

32.600,00 € 15.914,60 

Suport a l'habitatge digne, 
l'alimentació i la higiene 

54.632,37 € 43.159,57 

Salut i crisi Lloret de Mar 
28.628,00 € 28.341,72 

Projecte comarcal millora de les 
condicions de vida de les 
famílies. Salut i crisi Lloret de 
Mar 

58.012,50 € 58.012,50 
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ort atorgat 
segona 

anualitat (2)  

% base 
subvencionabl

e segona 
anualitat (3) 

Conceptes no 
subvencionable

s segona 
anualitat  (4) 

62.811,84 € 91,00% 
 

60.559,63 € 99,00% 
 

15.914,60 € 48,82% 
 

43.159,57 € 79,00% 
 

28.341,72 € 99,00% 
 

58.012,50 € 100,00% 
 



 

Informes favorables bianual 
 

Nº 
Expedient 

Ens/Entitat CIF 

2015/887 
Creu Roja Espanyola a 
Girona Q2866001G 

2015/885 
Consell Comarcal de la 
Selva P6700002F 

2015/899 
Ajuntament de Lloret de 
Mar P1710200E 

2015/897 Ajuntament de Blanes P1702600F 

2015/908 

Fundació Servei Gironí de 
Pedagogia Social / 
Fundació SER.GI G17148693 

2015/901 
Càritas Diocesana de 
Girona R1700016G 

 
 

(1) Import que cal justificar per a l’obtenció del total de la subvenció
(2) Import total de la subvenció 
(3) Percentatge que s’aplicarà a la subvenció si l’import justificat és inferior a la base subvencionable
(4) Conceptes no subvencionables segons el projecte aprovat de “Salut i Crisi

  

Núm. exp. 2015/1220 – Secretaria

Objecte 
Base 

subvencionable  (1) 
Import atorgat (2)

Projecte comarcal per a la 
millora de les condicions de vida 
de les famílies en situació de 
vulnerabilitat 

138.048,00 € 125.623,68 

Projecte comarcal per a la 
millora de les condicions de vida 
de les famílies en situació de 
vulnerabilitat 

122.342,68 € 121.119,26 

Centre de recursos per a 
l'apoderament i suport 
psicològic a famílies en risc 
d'exclusió social 

67.600,00 € 33.000,00 

Suport a l'habitatge digne, 
l'alimentació i la higiene 

109.264,74 € 86.319,14 

Salut i crisi Lloret de Mar 
57.256,00 € 56.683,44 

Projecte comarcal millora de les 
condicions de vida de les 
famílies. Salut i crisi Lloret de 
Mar 

116.025,00 € 116.025,00 

a l’obtenció del total de la subvenció 

(3) Percentatge que s’aplicarà a la subvenció si l’import justificat és inferior a la base subvencionable 
(4) Conceptes no subvencionables segons el projecte aprovat de “Salut i Crisi”; no s’han d’incloure en la justificació 
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Import atorgat (2)  
% base 

subvencionable
(3) 

Conceptes no 
subvencionables 

(4) 

125.623,68 € 91,00% 

 

121.119,26 € 99,00% 

 

33.000,00 € 48,82% 

 

86.319,14 € 79,00%  

56.683,44 € 99,00% 

 

116.025,00 € 100,00% 

 



 

Annex 8.2 
 
Informes desfavorables 
  
 

COMARCA DE L’ALT EMPORDÀ 
 
Informes desfavorables 
 

Núm. Exped.  Ajuntament / Entitat  CIF 

2015/1003 Ajuntament de Figueres P1707200J

 
 
 

COMARCA DE LA SELVA 
 
Informes desfavorables 
 

Núm. Exped.  Ajuntament / Entitat  CIF 

2015/913 Consorci Ter-Brugent P1700063

 
 

Núm. exp. 2015/1220 – Secretaria

Objecte  Import sol·licitat  Motius desestimació

0J Tots amb salut. Intervenció social 
per reduir l’impacta de la crisi 
econòmica 

112.309,86 € La sol·licitud amb número de registre d’entrada 15/1726, del dia 10 
de març de 2015, no va entrar 
tercer de la convocatòria.

Objecte  Import 
sol·licitat  

Motius desestimació

P1700063 Xarxa de dones i homes rurals 
(apicultura) 

6.342,70 € No haver obtingut una valora
queda exclosa, segons el punt 7 de les bases reguladores.

Secretaria  – Preacta CR 31/03/2015 – Pàg. 37 

Motius desestimació  

La sol·licitud amb número de registre d’entrada 15/1726, del dia 10 
de març de 2015, no va entrar dins el termini establert  en el punt 
tercer de la convocatòria. 

Motius desestimació  

No haver obtingut una valoració mínima de 70 punts per la qual cosa 
queda exclosa, segons el punt 7 de les bases reguladores. 



 

Núm. exp. 2015/1346 

Annex 9.1 
 
CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE DIPSALUT AL CONSORC I DE SALUT I 
SOCIAL DE CATALUNYA DE LES ACTUACIONS RELATIVES A L ’AVALUACIÓ 
HIGIÈNICA I SANITÀRIA DE LES PISCINES D’ÚS PÚBLIC PER AL 2015
 
 
INTERVENEN 
D'una part, el senyor Josep M. Corominas Barnadas, vicepresident primer de 
l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, 
amb NIF Q1700565C, i amb domicili al 
Girona. 
 
De l’altra part, el senyor Manel Ferré i Montañés, president del Consorci de Salut i 
Social de Catalunya, en endavant CSC, entitat de caràcter local inscrita al Registre 
d'Entitats Locals de la Generalitat 
a Barcelona, Av. Tibidabo nº 21, 08022, i N.I.F. 
 
ACTUEN 
El senyor Josep M. Corominas i Barnadas, en nom i representació de Dipsalut, com a 
vicepresident primer, en exercici de la facultat que 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i en execució de l’acord 
del Consell Rector de 28 d’abril de 2015, assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi 
Batllori i Nouvilas. 
 
El senyor Manel Ferré i Montañés, en nom i representació del CSC, en la qualitat de 
president de la institució, en exercici de la facultat que li confereix l’article 8.1.a) dels 
Estatuts de l’entitat (DOGC 3050, de 5 de gener de 2000).
 
EXPOSEN 
 
I. Que el CSC és una ent
donar serveis als seus associats i a representar
agents dels sectors sanitari i social.
 
II. Que Dipsalut, organisme autònom de caràcter administratiu, va
Diputació de Girona amb la finalitat de realitzar 
municipis de la demarcació de Girona en relació amb totes les competències que en 
matèria de salut pública els siguin atribuïdes per la legislació d
vigent, i que inclou el programa Pt05 d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines 
d’ús públic del Catàleg de Serveis de Dipsalut.
 
III. Que la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, exclou del seu 
àmbit d’aplicació els negocis jurídics en virtut dels quals s’encarregui la realització d’una 
determinada prestació a una entitat que tingui atribuïda la condició de mitjà propi i 
servei tècnic de l’ens encomanant, en base als seus articles 4.1.n) i 24.6 LCS
 
IV. Que el CSC, d’acord amb l’article 5.i) dels seus Estatuts, “
propi i servei tècnic del Consorci i de tots i cadascun dels seus associats, als efectes de 
l’article 24.6. de la Llei de Contractes del 
encomanin s’acompanyaran de la dotació pressupostària per al cobriment de tots els 
costos que la seva execució comporti per al Consorci d’acord amb les tarifes que, en el 
seu cas, aprovi l’entitat associada”
acordada per la Junta General del CSC. 
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CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE DIPSALUT AL CONSORC I DE SALUT I 
SOCIAL DE CATALUNYA DE LES ACTUACIONS RELATIVES A L ’AVALUACIÓ 

ÀRIA DE LES PISCINES D’ÚS PÚBLIC PER AL 2015

D'una part, el senyor Josep M. Corominas Barnadas, vicepresident primer de 
l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, 

i amb domicili al carrer Pic de Peguera, núm. 15, 17003 de 

De l’altra part, el senyor Manel Ferré i Montañés, president del Consorci de Salut i 
Social de Catalunya, en endavant CSC, entitat de caràcter local inscrita al Registre 
d'Entitats Locals de la Generalitat de Catalunya amb el codi 9804040003, i amb domicili 
a Barcelona, Av. Tibidabo nº 21, 08022, i N.I.F. P0800004D. 

El senyor Josep M. Corominas i Barnadas, en nom i representació de Dipsalut, com a 
vicepresident primer, en exercici de la facultat que li atribueix l'article 34.1.b) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i en execució de l’acord 
del Consell Rector de 28 d’abril de 2015, assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi 

l Ferré i Montañés, en nom i representació del CSC, en la qualitat de 
president de la institució, en exercici de la facultat que li confereix l’article 8.1.a) dels 
Estatuts de l’entitat (DOGC 3050, de 5 de gener de 2000). 

Que el CSC és una entitat pública de caràcter local i base associativa orientada a 
donar serveis als seus associats i a representar-los davant les administracions i altres 
agents dels sectors sanitari i social. 

Que Dipsalut, organisme autònom de caràcter administratiu, va ser creat per la 
Diputació de Girona amb la finalitat de realitzar funcions d’assistència i cooperació als 
municipis de la demarcació de Girona en relació amb totes les competències que en 
matèria de salut pública els siguin atribuïdes per la legislació de règim local i sectorial 

i que inclou el programa Pt05 d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines 
d’ús públic del Catàleg de Serveis de Dipsalut. 

Que la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, exclou del seu 
bit d’aplicació els negocis jurídics en virtut dels quals s’encarregui la realització d’una 

determinada prestació a una entitat que tingui atribuïda la condició de mitjà propi i 
servei tècnic de l’ens encomanant, en base als seus articles 4.1.n) i 24.6 LCS

Que el CSC, d’acord amb l’article 5.i) dels seus Estatuts, “té la consideració de mitjà 
propi i servei tècnic del Consorci i de tots i cadascun dels seus associats, als efectes de 
l’article 24.6. de la Llei de Contractes del Sector Públic. Les tasques que se li 
encomanin s’acompanyaran de la dotació pressupostària per al cobriment de tots els 
costos que la seva execució comporti per al Consorci d’acord amb les tarifes que, en el 
seu cas, aprovi l’entitat associada” d’acord amb la modificació dels 
acordada per la Junta General del CSC. Així mateix, aquest òrgan ha acordat acceptar 

Proposta CR encàrrec – Pàg. 38 

CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE DIPSALUT AL CONSORC I DE SALUT I 
SOCIAL DE CATALUNYA DE LES ACTUACIONS RELATIVES A L ’AVALUACIÓ 

ÀRIA DE LES PISCINES D’ÚS PÚBLIC PER AL 2015  

D'una part, el senyor Josep M. Corominas Barnadas, vicepresident primer de 
l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, 

carrer Pic de Peguera, núm. 15, 17003 de 

De l’altra part, el senyor Manel Ferré i Montañés, president del Consorci de Salut i 
Social de Catalunya, en endavant CSC, entitat de caràcter local inscrita al Registre 

de Catalunya amb el codi 9804040003, i amb domicili 

El senyor Josep M. Corominas i Barnadas, en nom i representació de Dipsalut, com a 
li atribueix l'article 34.1.b) de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i en execució de l’acord 
del Consell Rector de 28 d’abril de 2015, assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi 

l Ferré i Montañés, en nom i representació del CSC, en la qualitat de 
president de la institució, en exercici de la facultat que li confereix l’article 8.1.a) dels 

itat pública de caràcter local i base associativa orientada a 
los davant les administracions i altres 

ser creat per la 
funcions d’assistència i cooperació als 

municipis de la demarcació de Girona en relació amb totes les competències que en 
e règim local i sectorial 

i que inclou el programa Pt05 d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines 

Que la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, exclou del seu 
bit d’aplicació els negocis jurídics en virtut dels quals s’encarregui la realització d’una 

determinada prestació a una entitat que tingui atribuïda la condició de mitjà propi i 
servei tècnic de l’ens encomanant, en base als seus articles 4.1.n) i 24.6 LCSP.   

té la consideració de mitjà 
propi i servei tècnic del Consorci i de tots i cadascun dels seus associats, als efectes de 

sques que se li 
encomanin s’acompanyaran de la dotació pressupostària per al cobriment de tots els 
costos que la seva execució comporti per al Consorci d’acord amb les tarifes que, en el 

d’acord amb la modificació dels seus estatuts 
mateix, aquest òrgan ha acordat acceptar 
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la sol.licitud de Dipsalut d’ostentar la condició d’entitat associada al CSC, motiu pel qual 
Dipsalut pot encarregar al CSC la realització de prestacions sen
jurídic li sigui d’aplicació la Llei de Contractes del Sector Públic.
 
V. Que ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la seva capacitat per 
atorgar aquest Conveni d’encàrrec de gestió d’acord amb l’article 15 de la Llei 30/
de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, en matèria de salut pública, amb subjecció a les 
següents 
 
CLÀUSULES 
 
Primera. Objecte 
I. Constitueix l’objecte d’aquest Conveni d’encàrrec de
programa Pt05 d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic
promogut per Dipsalut i executat pel CSC, posi a l’abast dels ajuntaments de l’àmbit 
territorial de Girona el suport tècnic per a l’exercici de 
matèria de salut pública, concretament pel que fa a fomentar la capacitat dels municipis 
en l’avaluació de les condicions higiènicosanitàries de les piscines d’ús públic i el 
compliment de la normativa en la matèria.
 
Queden expressament exclosos de l’àmbit d’actuació d’aquest encàrrec de gestió els 
ajuntaments de la comarca de la Garrotxa, excepte l’Ajuntament de Riudaura.
 
Aquesta col·laboració es concretarà en tres àmbits, dins dels quals es desenvoluparan 
els encàrrecs que es detallen a continuació:

 
I.A. Execució del programa d’avaluació higiència i sanitària de les piscines d’ús 
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 classifi
com de major risc segons l’aplicació del barem de l’any 2014.

• Valoració del risc de les piscines amb l’aplicació del barem per a la 
classificació, en funció del risc dels vasos, facilitat per Dipsalut.

• Correcció del pla d’autocontrol de tots els esta
• Prova pilot d’avaluació d’instal·lacions.

 
 
I.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’assessora
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
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ipsalut d’ostentar la condició d’entitat associada al CSC, motiu pel qual 
ipsalut pot encarregar al CSC la realització de prestacions sense que a aquest negoci 

jurídic li sigui d’aplicació la Llei de Contractes del Sector Públic. 

Que ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la seva capacitat per 
atorgar aquest Conveni d’encàrrec de gestió d’acord amb l’article 15 de la Llei 30/
de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, en matèria de salut pública, amb subjecció a les 

Constitueix l’objecte d’aquest Conveni d’encàrrec de gestió el desenvolupament del 
programa Pt05 d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic
promogut per Dipsalut i executat pel CSC, posi 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 que fa a fomentar la capacitat dels municipis 
en l’avaluació de les condicions higiènicosanitàries de les piscines d’ús públic i el 
compliment de la normativa en la matèria. 

ssament exclosos de l’àmbit d’actuació d’aquest encàrrec de gestió els 
ajuntaments de la comarca de la Garrotxa, excepte l’Ajuntament de Riudaura.

Aquesta col·laboració es concretarà en tres àmbits, dins dels quals es desenvoluparan 
etallen a continuació: 

Execució del programa d’avaluació higiència i sanitària de les piscines d’ús 
públic promogut per Dipsalut i dirigit als Ajuntaments de les comarques gironines, el 
qual es concreta en la realització dels encàrrecs següents: 

ecció 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 classifi
com de major risc segons l’aplicació del barem de l’any 2014. 
Valoració del risc de les piscines amb l’aplicació del barem per a la 

en funció del risc dels vasos, facilitat per Dipsalut. 
Correcció del pla d’autocontrol de tots els establiments que el presentin.
Prova pilot d’avaluació d’instal·lacions. 

Realització d’activitats amb l’objectiu de facilitar eines de gestió per a la 
 

Formació: organitzar i impartir quatre edicions del “Curs per a operadors i 
ntenidors 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

Proposta CR encàrrec – Pàg. 39 

ipsalut d’ostentar la condició d’entitat associada al CSC, motiu pel qual 
se que a aquest negoci 

Que ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la seva capacitat per 
atorgar aquest Conveni d’encàrrec de gestió d’acord amb l’article 15 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, en matèria de salut pública, amb subjecció a les 

gestió el desenvolupament del 
programa Pt05 d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic que, 
promogut per Dipsalut i executat pel CSC, posi a l’abast dels ajuntaments de l’àmbit 

les seves competències en 
matèria de salut pública, concretament pel que fa a fomentar la capacitat dels municipis 
en l’avaluació de les condicions higiènicosanitàries de les piscines d’ús públic i el 

ssament exclosos de l’àmbit d’actuació d’aquest encàrrec de gestió els 
ajuntaments de la comarca de la Garrotxa, excepte l’Ajuntament de Riudaura. 

Aquesta col·laboració es concretarà en tres àmbits, dins dels quals es desenvoluparan 

Execució del programa d’avaluació higiència i sanitària de les piscines d’ús 
públic promogut per Dipsalut i dirigit als Ajuntaments de les comarques gironines, el 

ecció i coordinació de la campanya d’avaluació higiènica sanitària de 

Avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic que sol·liciti 
l’ajuntament. Es prioritzarà la visita d’aquelles instal·lacions classificades 

Valoració del risc de les piscines amb l’aplicació del barem per a la 
 

bliments que el presentin. 

Realització d’activitats amb l’objectiu de facilitar eines de gestió per a la 

Formació: organitzar i impartir quatre edicions del “Curs per a operadors i 

Suport tècnic per a l’elaboració del pla d’autocontrol per part dels titulars 

Atenció de consultes (via mail, via telefònica): manteniment d’un servei  
ment 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 



 

Núm. exp. 2015/1346 

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. Obligacions de les parts
Mitjançant aquest encàrrec de gest
 

1. Contractació, direcció i coordinació del personal tècnic que realitzarà les 
tasques d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines de pública 
concurrència. 

2. Identificació d’un coordinador, entre el p
de desenvolupar les seves tasques a les instal·lacions de Dipsalut, sempre 
que aquest Organisme ho requereixi.

3. Revisió dels protocols dels diferents establiments.
4. Elaboració de la proposta del document final que s’enviar
5. Facilitar, explicar i corregir els models d’autocontrol.
6. Control “in situ” dels nivells de desinfectant i de  PH, i d’àcid isocianúric  si 

s’escau, dels vasos del diferents establiments.
7. Proposta del document resum de l’avaluació higièn

establiment que a l’ajuntament li servirà com a notificació als establiments 
que incompleixin normativa. 

8. Muntatge del Dossier Tècnic, amb el contingut i ordre definit per Dipsalut, 
que s’entregarà a l’ajuntament amb el conjunt d’av
establiments del seu municipi.

9. Introducció de les dades resultants de les visites d’avaluació al sistema 
d’informació municipal de salut pública (SIMSAP).

10. Assistència a les reunions de seguiment i coordinació que Dipsalut proposi.
11. Presentació d’un document de Memòria 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. 

12. Organització i aportació del pe
honoraris.  

13. Aportació del material docent del curs en el format estipulat per Dipsalut.
14. Reserva de les sales i de les instal·lacions on es realitzaran els cursos de 

formació.  
 
Així mateix i per facilitar l’execució de l
accions següents: 
 

1. Trametre les sol·licituds que els municipis formalitzin del programa Pt05 al 
CSC 
2. Difusió i informació sobre les diferents edicions del curs d’operador i 
mantenidor de piscines.
3. Tasques d’inscripció d’alumnes dels cursos.

 
Tercera. Preu i forma de pagament
I. Dipsalut retribuirà al CSC pels imports i amb la forma que a continuació es detalla:
• La quantitat de 134.297,90 

desenvolupament del qual s’ha descrit en la clàusula primera I.A). 
El pagament d’aquesta quantitat es realitzarà prèvia conformitat de Dipsalut amb el 
desenvolupament de les activitats realitza
compulsades o d’un certificat acreditatiu d’haver realitzat la despesa per un import, 
com a màxim, igual a la quantitat esmentada i per les tarifes següents:
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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. Obligacions de les parts  
Mitjançant aquest encàrrec de gestió, el CSC s’obliga a realitzar les tasques següents:

Contractació, direcció i coordinació del personal tècnic que realitzarà les 
tasques d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines de pública 

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. 
Revisió dels protocols dels diferents establiments. 
Elaboració de la proposta del document final que s’enviarà als ajuntaments. 
Facilitar, explicar i corregir els models d’autocontrol. 
Control “in situ” dels nivells de desinfectant i de  PH, i d’àcid isocianúric  si 
s’escau, dels vasos del diferents establiments. 
Proposta del document resum de l’avaluació higiènica i sanitària de cada 
establiment que a l’ajuntament li servirà com a notificació als establiments 
que incompleixin normativa.  
Muntatge del Dossier Tècnic, amb el contingut i ordre definit per Dipsalut, 
que s’entregarà a l’ajuntament amb el conjunt d’avaluacions dels 
establiments del seu municipi. 
Introducció de les dades resultants de les visites d’avaluació al sistema 
d’informació municipal de salut pública (SIMSAP). 
Assistència a les reunions de seguiment i coordinació que Dipsalut proposi.

ó d’un document de Memòria 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 

Organització i aportació del personal docent, i pagament dels seus 

Aportació del material docent del curs en el format estipulat per Dipsalut.
Reserva de les sales i de les instal·lacions on es realitzaran els cursos de 

Així mateix i per facilitar l’execució de l‘encàrrec, Dipsalut es compromet a realitzar les 

1. Trametre les sol·licituds que els municipis formalitzin del programa Pt05 al 

2. Difusió i informació sobre les diferents edicions del curs d’operador i 
mantenidor de piscines. 

sques d’inscripció d’alumnes dels cursos. 

Tercera. Preu i forma de pagament  
Dipsalut retribuirà al CSC pels imports i amb la forma que a continuació es detalla:

134.297,90 € (IVA inclòs) per la implantació del programa, el 
desenvolupament del qual s’ha descrit en la clàusula primera I.A).  
El pagament d’aquesta quantitat es realitzarà prèvia conformitat de Dipsalut amb el 
desenvolupament de les activitats realitzades i amb la presentació de les factures 
compulsades o d’un certificat acreditatiu d’haver realitzat la despesa per un import, 
com a màxim, igual a la quantitat esmentada i per les tarifes següents:
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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 

ió, el CSC s’obliga a realitzar les tasques següents: 

Contractació, direcció i coordinació del personal tècnic que realitzarà les 
tasques d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines de pública 

ersonal tècnic avaluador, que haurà 
de desenvolupar les seves tasques a les instal·lacions de Dipsalut, sempre 

à als ajuntaments.  

Control “in situ” dels nivells de desinfectant i de  PH, i d’àcid isocianúric  si 

ica i sanitària de cada 
establiment que a l’ajuntament li servirà com a notificació als establiments 

Muntatge del Dossier Tècnic, amb el contingut i ordre definit per Dipsalut, 
aluacions dels 

Introducció de les dades resultants de les visites d’avaluació al sistema 

Assistència a les reunions de seguiment i coordinació que Dipsalut proposi. 
ó d’un document de Memòria 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 

rsonal docent, i pagament dels seus 

Aportació del material docent del curs en el format estipulat per Dipsalut. 
Reserva de les sales i de les instal·lacions on es realitzaran els cursos de 

‘encàrrec, Dipsalut es compromet a realitzar les 

1. Trametre les sol·licituds que els municipis formalitzin del programa Pt05 al 

2. Difusió i informació sobre les diferents edicions del curs d’operador i 

Dipsalut retribuirà al CSC pels imports i amb la forma que a continuació es detalla: 
per la implantació del programa, el 

El pagament d’aquesta quantitat es realitzarà prèvia conformitat de Dipsalut amb el 
des i amb la presentació de les factures 

compulsades o d’un certificat acreditatiu d’haver realitzat la despesa per un import, 
com a màxim, igual a la quantitat esmentada i per les tarifes següents: 
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Tipologia de la instal·lació

Instal·lació d‘1 a 3 vasos

Instal·lació de més de 3 vasos

Parc aquàtic 

 
Respecte de la prova pilot d’avaluació, el cost unitari per a cadascuna de les 
instal·lacions serà de 65,00 

• La quantitat de 5.460,00 
del Curs per a operadors i mantenidors de piscines d’ús públic.
Dipsalut ingressarà l’import d’aquestes despeses prèvia presentació de la factura 
corresponent un cop realitzada cada edició del curs. 
 

Quarta. Comissió paritària
En cas de discrepàncies en l’execució d’aquest encàrrec, es constituïrà una comissió 
paritària entre Dipsalut i el CSC, 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 municpis adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut.
 
Cinquena. Confidencialitat i protecció de dades
Les parts es comprometen a mantenir la màxima reserva respecte de les
projectes confidencials a què puguin tenir accés en execució d’aquest conveni, així com 
a donar estricte compliment a totes les previsions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i de la normativa
desenvolupament en matèria de protecció de dades de caràcter personal que estigui 
vigent. 
Ambdues parts es comprometen:

- A no aplicar ni utilitzar les dades de caràcter personal a què tingui accés en 
l’exercici de les funcions que li han estat encarreg
les d’aquest conveni, i

- A no cedir-les ni revelar
La vulneració del deure de confidencialitat sobre les esmentades dades o de qualsevol 
altra obligació derivada de la legislació de protecció de dades
part dels signants serà causa de resolució del conveni, sense perjudici de les accions 
de responsabilitat civil o penal que s’escaiguin.
 
Sisena. Drets d’imatge i imatge corporativa
Dipsalut està creant un arxiu d’imatges dels di
per això que es reserva el dret d’enregistrar imatges de les diferents fases d’implantació 
del programa. L’únic propietari dels drets de les mateixes serà Dipsalut, que 
difondre-les en el desenvolupament de les seves competències, ja siguin directament o 
a través dels mitjans de comunicació. En cap cas, un tercer podrà fer ús d’aquestes 
imatges sense l’autorització de Dipsalut.
El vestuari del personal adscrit haurà
que especifiqui Dipsalut. El personal haurà d’actuar com una extensió de Dipsalut, i 
preservarà la qualitat del servei, el tracte correcte amb els interlocutors i la bona imatge 
de l’Organisme. Així mateix, 
vehicles compleixi en tot moment la legislació de circulació viària.
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Tipologia de la instal·lació  Cost unitari (sense IVA)

nstal·lació d‘1 a 3 vasos 165,00 € 

Instal·lació de més de 3 vasos 240,00 € 

352,00 € 

Respecte de la prova pilot d’avaluació, el cost unitari per a cadascuna de les 
instal·lacions serà de 65,00 € (sense IVA). 
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. 
Dipsalut ingressarà l’import d’aquestes despeses prèvia presentació de la factura 
corresponent un cop realitzada cada edició del curs.  

Quarta. Comissió paritària  
s de discrepàncies en l’execució d’aquest encàrrec, es constituïrà una comissió 

paritària entre Dipsalut i el CSC, la qual estarà integrada per un representant de 
cadascuna de les parts, que tindrà com a objectiu resoldre aquestes discrepàncies i 

el programa Pt05 d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic 
dels municpis adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut. 

Cinquena. Confidencialitat i protecció de dades  
Les parts es comprometen a mantenir la màxima reserva respecte de les
projectes confidencials a què puguin tenir accés en execució d’aquest conveni, així com 
a donar estricte compliment a totes les previsions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i de la normativa
desenvolupament en matèria de protecció de dades de caràcter personal que estigui 

Ambdues parts es comprometen: 
A no aplicar ni utilitzar les dades de caràcter personal a què tingui accés en 
l’exercici de les funcions que li han estat encarregades amb finalitats diferents a 
les d’aquest conveni, i 

les ni revelar-les a terceres persones. 
La vulneració del deure de confidencialitat sobre les esmentades dades o de qualsevol 
altra obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal, per 
part dels signants serà causa de resolució del conveni, sense perjudici de les accions 
de responsabilitat civil o penal que s’escaiguin. 

Sisena. Drets d’imatge i imatge corporativa  
Dipsalut està creant un arxiu d’imatges dels diferents programes que porta a terme, és 
per això que es reserva el dret d’enregistrar imatges de les diferents fases d’implantació 
del programa. L’únic propietari dels drets de les mateixes serà Dipsalut, que 

les en el desenvolupament de les seves competències, ja siguin directament o 
a través dels mitjans de comunicació. En cap cas, un tercer podrà fer ús d’aquestes 
imatges sense l’autorització de Dipsalut. 
El vestuari del personal adscrit haurà d’incorporar la imatge corporativa de la manera 
que especifiqui Dipsalut. El personal haurà d’actuar com una extensió de Dipsalut, i 
preservarà la qualitat del servei, el tracte correcte amb els interlocutors i la bona imatge 
de l’Organisme. Així mateix, el CSC vetllarà perquè el seu personal que faci ús de 
vehicles compleixi en tot moment la legislació de circulació viària. 
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Cost unitari (sense IVA)  

Respecte de la prova pilot d’avaluació, el cost unitari per a cadascuna de les 

ent de quatre edicions 

Dipsalut ingressarà l’import d’aquestes despeses prèvia presentació de la factura 

s de discrepàncies en l’execució d’aquest encàrrec, es constituïrà una comissió 
paritària entre Dipsalut i el CSC, la qual estarà integrada per un representant de 
cadascuna de les parts, que tindrà com a objectiu resoldre aquestes discrepàncies i 

el programa Pt05 d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic 

Les parts es comprometen a mantenir la màxima reserva respecte de les dades i 
projectes confidencials a què puguin tenir accés en execució d’aquest conveni, així com 
a donar estricte compliment a totes les previsions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i de la normativa  de 
desenvolupament en matèria de protecció de dades de caràcter personal que estigui 

A no aplicar ni utilitzar les dades de caràcter personal a què tingui accés en 
ades amb finalitats diferents a 

La vulneració del deure de confidencialitat sobre les esmentades dades o de qualsevol 
de caràcter personal, per 

part dels signants serà causa de resolució del conveni, sense perjudici de les accions 

ferents programes que porta a terme, és 
per això que es reserva el dret d’enregistrar imatges de les diferents fases d’implantació 
del programa. L’únic propietari dels drets de les mateixes serà Dipsalut, que podrà 

les en el desenvolupament de les seves competències, ja siguin directament o 
a través dels mitjans de comunicació. En cap cas, un tercer podrà fer ús d’aquestes 

d’incorporar la imatge corporativa de la manera 
que especifiqui Dipsalut. El personal haurà d’actuar com una extensió de Dipsalut, i 
preservarà la qualitat del servei, el tracte correcte amb els interlocutors i la bona imatge 

el CSC vetllarà perquè el seu personal que faci ús de 
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La imatge gràfica d’identificació i de tota la documentació que es generi en el marc 
d’aquest encàrrec de gestió farà esment del CSC 
 
Setena. Durada 
La vigència general d’aquest conveni s’estén des de la data de la seva signatura fins el 
31 de desembre de 2015, sense perjudici que puguin perdurar les obligacions de 
cadascuna de les parts nascudes en 
Les quatre edicions del  curs per a operadors i mantenidors de piscines d’ús públic es 
faran al llarg de 2015, segons la planificació que Dipsalut estableixi.
Les avaluacions higièniques de piscines s’iniciaran el me
avaluacions de les piscines identificades l’any 2014 com a piscines de major risc, 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 2015
La data màxima d’entrega d’informes d’avaluació de la resta de piscines serà el 31 
d’agost de 2015. 
 
Vuitena. Causes de resolució
Aquest conveni podrà finalitzar per les causes següents:
a) Per venciment del seu termini de vigència, establert a la clàusu
conveni. 
b) Mutu acord entre les dues entitats sotassignants.
c) Incompliment greu dels pactes del conveni, especialment pel que fa a les obligacions 
de les parts. 
d) Incompliment manifest de la normativa de protecció de dades de caràc
e) Per plena execució de les tasques que comprèn el seu objecte.
Sigui quina sigui la causa de finalització del conveni, aquesta determinarà la liquidació 
dels compromisos pendents assumits per cada part fins aquell moment i a tal efecte es 
formalitzarà una liquidació.
La finalització d’aquest conveni comportarà la dels annexes de desplegament d'aquest 
que s'hagin pogut subscriure, sens perjudici de la liquidació a la qual fa referència el 
paràgraf anterior. 
 
Novena. Jurisdicció competent
D’acord amb la naturalesa administrativa d’aquest Conveni d’encàrrec de gestió, les 
qüestions litigioses que es poguessin suscitar en relació amb la interpretació o 
compliment del Conveni seran competència de la jurisdicció contenciosa administrativa.
 
I en prova de conformitat, signen aquest document per duplicat i a un sol efecte en el 
lloc i data assenyalats. 
 
Girona, ______________________
 
Dipsalut               
 
Josep M. Corominas i Barnadas
Vicepresident primer 
 
Jordi Batllori i Nouvilas 
Secretari de Dipsalut 
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La imatge gràfica d’identificació i de tota la documentació que es generi en el marc 
d’aquest encàrrec de gestió farà esment del CSC de la forma que Dipsalut estableixi.

La vigència general d’aquest conveni s’estén des de la data de la seva signatura fins el 
31 de desembre de 2015, 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 al llarg de 2015, segons la planificació que Dipsalut estableixi. 
Les avaluacions higièniques de piscines s’iniciaran el mes de juny. Es prioritzaran les 
avaluacions de les piscines identificades l’any 2014 com a piscines de major risc, 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 2015. 
La data màxima d’entrega d’informes d’avaluació de la resta de piscines serà el 31 

Vuitena. Causes de resolució  
Aquest conveni podrà finalitzar per les causes següents: 
a) Per venciment del seu termini de vigència, establert a la clàusula cinquena d’aquest 

b) Mutu acord entre les dues entitats sotassignants. 
c) Incompliment greu dels pactes del conveni, especialment pel que fa a les obligacions 

d) Incompliment manifest de la normativa de protecció de dades de caràcter personal.
e) Per plena execució de les tasques que comprèn el seu objecte. 
Sigui quina sigui la causa de finalització del conveni, aquesta determinarà la liquidació 
dels compromisos pendents assumits per cada part fins aquell moment i a tal efecte es 
ormalitzarà una liquidació. 

La finalització d’aquest conveni comportarà la dels annexes de desplegament d'aquest 
que s'hagin pogut subscriure, sens perjudici de la liquidació a la qual fa referència el 

Novena. Jurisdicció competent  
ord amb la naturalesa administrativa d’aquest Conveni d’encàrrec de gestió, les 

qüestions litigioses que es poguessin suscitar en relació amb la interpretació o 
compliment del Conveni seran competència de la jurisdicció contenciosa administrativa.

ova de conformitat, signen aquest document per duplicat i a un sol efecte en el 

Girona, ______________________ 

   

Josep M. Corominas i Barnadas 

Barcelona, ______________________
 
Consorci de Salut i d’Atenció Social de 
Catalunya 
 
Manel Ferré i Montañés
President del CSC 
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La imatge gràfica d’identificació i de tota la documentació que es generi en el marc 
de la forma que Dipsalut estableixi. 

La vigència general d’aquest conveni s’estén des de la data de la seva signatura fins el 
31 de desembre de 2015, sense perjudici que puguin perdurar les obligacions de 

aplicació de les previsions del mateix. 
Les quatre edicions del  curs per a operadors i mantenidors de piscines d’ús públic es 

s de juny. Es prioritzaran les 
avaluacions de les piscines identificades l’any 2014 com a piscines de major risc, en el 
període de 15 de juny a 15 de juliol, i la data màxima d’entrega d’informes d’avaluació 

La data màxima d’entrega d’informes d’avaluació de la resta de piscines serà el 31 

la cinquena d’aquest 

c) Incompliment greu dels pactes del conveni, especialment pel que fa a les obligacions 

ter personal. 

Sigui quina sigui la causa de finalització del conveni, aquesta determinarà la liquidació 
dels compromisos pendents assumits per cada part fins aquell moment i a tal efecte es 

La finalització d’aquest conveni comportarà la dels annexes de desplegament d'aquest 
que s'hagin pogut subscriure, sens perjudici de la liquidació a la qual fa referència el 

ord amb la naturalesa administrativa d’aquest Conveni d’encàrrec de gestió, les 
qüestions litigioses que es poguessin suscitar en relació amb la interpretació o 
compliment del Conveni seran competència de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

ova de conformitat, signen aquest document per duplicat i a un sol efecte en el 

Barcelona, ______________________ 

Consorci de Salut i d’Atenció Social de 

Manel Ferré i Montañés 


