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Núm. exp.: 2014/767 Secretaria
Acta reunió Consell Rector 
Girona. Consell Rector de Dipsalut
 
 
 
Acta  
 
Consell Rector de l’Organisme Autònom de 
Girona (Dipsalut) 
 
Núm. sessió:  2014/2 
Caràcter:  Ordinària
Data:  4 de març
Horari: De les 16
Lloc:   Saló de Co
 
Hi assisteixen: 
 

• President: 
Joan Giraut i Cot
 

• Vicepresident primer:
Josep Maria Corominas i Barnadas
 

• Vicepresident segon:
Josep Marigó i Costa
 

• Vocals : 
Miquel Calm i Puig
Immaculada Colom i Canal
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
 

També hi assisteix, convidada per la Vicepresidència primera, la 
i Sumsi, coordinadora de la Presidència
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Secretaria 
reunió Consell Rector 4 març 2014 – Sessió 2014/2 LE 2014/39 

Consell Rector de Dipsalut 

Consell Rector de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de 

Ordinària 
març de 2014 

6:00 a les 16:50 hores 
Comissions de la Diputació de Girona 

Joan Giraut i Cot  

Vicepresident primer:  
Josep Maria Corominas i Barnadas 

Vicepresident segon:  
Josep Marigó i Costa 

Miquel Calm i Puig 
Immaculada Colom i Canal 
Antoni Guinó i Bou 
Jordi Gironès i Pasolas 
Martí Armadà i Pujol 
Salvador Ros i Reig 

Brunet i Badosa 

Jordi Batllori i Nouvilas 

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

També hi assisteix, convidada per la Vicepresidència primera, la senyora
, coordinadora de la Presidència de Dipsalut. 

Acta CR 04/03/14 – Pàg. 1 

Salut Pública de la Diputació de 

senyora Àfrica Masó 



 

Han excusat la seva absència e
Noguer i Planas i senyora Pia Bosch i Codolà, i la tresorera, senyora M. Teresa Villar 
i Roda. 

 
 

Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior (número 201
del dia 28 de gener
 

2. Informació de la Presidència
 

3. Informació de la Gerència
 

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

5. 2014/585 – Proposta d’aprovació de les bases i de la convocatòria de 
subvencions pel
socorrisme a les platges de la demarcació de Girona [LE 2014/ 28]

 
6. 2014/593 – Proposta d’aprovació de les bases i la convocatòria de 

subvencions a entitats sense ànim de lucre per a activitats de promoc
de la salut i d’hàbits saludables a la demarcació de Girona [LE 2014/31]
  

7. 2014/592 – Proposta d’aprovació de les bases i de la convocatòria de 
subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la realització 
d’intervencions terapèutiques destinades a mi
demarcació de Girona [LE 2014/ 30]
 

8. 2014/586 – Proposta d’aprovació de les bases i de la convocatòria de 
subvencions per a la realització de congressos, simposis i jornades 
relacionats amb la salut pública a la demarcació de
 

9. 2013/2193 – Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració  amb la 
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de 
Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter pel finançament del projecte 
educatiu sobre la vigilànci
per a l’any 2014 [SAE 2013/48]
 

10. 2013/1307 – Proposta de delegació específica a la Presidència per a la 
imposició de penalitats en el contracte de subministrament, instal·lació i 
gestió de la xarxa de desfibril·
2013/81] 
 

11. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la 
convocatòria 
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la seva absència els vocals senyor  Xavier Soy i Soler, senyor Miquel 
senyora Pia Bosch i Codolà, i la tresorera, senyora M. Teresa Villar 

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior (número 201
gener de 2014 

Informació de la Presidència 

Informació de la Gerència 

Donar compte dels decrets signats per la Presidència i la 
Vicepresidència primera 

Proposta d’aprovació de les bases i de la convocatòria de 
subvencions pel finançament de la seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme a les platges de la demarcació de Girona [LE 2014/ 28]

Proposta d’aprovació de les bases i la convocatòria de 
subvencions a entitats sense ànim de lucre per a activitats de promoc
de la salut i d’hàbits saludables a la demarcació de Girona [LE 2014/31]

Proposta d’aprovació de les bases i de la convocatòria de 
subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la realització 
d’intervencions terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida a la 
demarcació de Girona [LE 2014/ 30] 

Proposta d’aprovació de les bases i de la convocatòria de 
subvencions per a la realització de congressos, simposis i jornades 
relacionats amb la salut pública a la demarcació de Girona [LE 2014/29]

Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració  amb la 
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de 
Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter pel finançament del projecte 
educatiu sobre la vigilància del mosquit tigre a la demarcació de Girona 
per a l’any 2014 [SAE 2013/48] 

Proposta de delegació específica a la Presidència per a la 
imposició de penalitats en el contracte de subministrament, instal·lació i 
gestió de la xarxa de desfibril·ladors de la demarcació de Girona [LE 

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la 

Acta CR 04/03/14 – Pàg. 2 

Xavier Soy i Soler, senyor Miquel 
senyora Pia Bosch i Codolà, i la tresorera, senyora M. Teresa Villar 

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior (número 2014/1), 

Donar compte dels decrets signats per la Presidència i la 

Proposta d’aprovació de les bases i de la convocatòria de 
finançament de la seguretat, vigilància, salvament i 

socorrisme a les platges de la demarcació de Girona [LE 2014/ 28] 

Proposta d’aprovació de les bases i la convocatòria de 
subvencions a entitats sense ànim de lucre per a activitats de promoció 
de la salut i d’hàbits saludables a la demarcació de Girona [LE 2014/31] 

Proposta d’aprovació de les bases i de la convocatòria de 
subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la realització 

llorar la qualitat de vida a la 

Proposta d’aprovació de les bases i de la convocatòria de 
subvencions per a la realització de congressos, simposis i jornades 

Girona [LE 2014/29] 

Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració  amb la 
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de 
Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter pel finançament del projecte 

a del mosquit tigre a la demarcació de Girona 

Proposta de delegació específica a la Presidència per a la 
imposició de penalitats en el contracte de subministrament, instal·lació i 

ladors de la demarcació de Girona [LE 

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la 



 

12. Torn obert de paraules
 
 
Desenvolupament de la sessió
 
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ant erior (número 201

dia 28 de gener de 201
 

S’aprova per unanimitat l
sessió número 2014/1, que va tenir lloc el dia 

 
 

2. Informació de la Presidència
 
El vicepresident primer informa de 
interessades en el programa Pm05 de desfibril·lació pública.
 
També informa de la reunió amb el senyor Sergi Bonet, nou rector de la Universitat 
de Girona, per mantenir les relacions de col·laboració continuada 
aquest ens. 
 
Finalment, el vicepresident primer informa els assistents dels resultats del projecte 
Salut i Crisi durant l’any 2013.
 
Durant aquesta informació s’incorpora a la reunió el president
reunió quan finalitza aque

 
 

3. Informació de la Gerència
 
No hi ha res per destacar.

 
 

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

 
Decret núm. 510 de 2 de desembre de 2013
accident a un parc urbà de salut i determinació de responsabilitat patrimonial (Parc Pau 
Casals de Castell d’Aro). 
Decret núm. 511 de 2 de desembre de 2013
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols pel finançament de la confecció de l
eines” dins l’Espai del Metge i de la Salut Rural.
Decret núm. 512 de 3 de desembre de 2013
Recursos de l’Esplai la subvenció pel finançament del projecte “+ Salut, la salut és cosa 
nostra”, amb càrrec a l’aplicació Programa de foment ONL del pressupost d’enguany.
Decret núm. 513 de 5 de desembre de 2013
concurrència presentada per Fundació Privada ADIS dins el marc del Projecte “Salut i Crisi”, 
donat que no és objecte de la convocatòria.
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Torn obert de paraules 

Desenvolupament de la sessió  

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ant erior (número 201
de 2014 

per unanimitat l’esborrany, prèviament lliurat als assistents, de l
, que va tenir lloc el dia 28 de gener de 2014.

Informació de la Presidència  

El vicepresident primer informa de reunions diverses amb diferents institucions 
interessades en el programa Pm05 de desfibril·lació pública. 

També informa de la reunió amb el senyor Sergi Bonet, nou rector de la Universitat 
de Girona, per mantenir les relacions de col·laboració continuada 

Finalment, el vicepresident primer informa els assistents dels resultats del projecte 
Salut i Crisi durant l’any 2013. 

Durant aquesta informació s’incorpora a la reunió el president, que abandona la 
reunió quan finalitza aquest punt. 

Informació de la Gerència  

No hi ha res per destacar. 

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

Decret núm. 510 de 2 de desembre de 2013. Decret sobre informe pericial en relació a un 
urbà de salut i determinació de responsabilitat patrimonial (Parc Pau 

 
Decret núm. 511 de 2 de desembre de 2013. Aprovació del conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols pel finançament de la confecció de l
eines” dins l’Espai del Metge i de la Salut Rural. 
Decret núm. 512 de 3 de desembre de 2013. Concedir a l’Associació Serveis Educatius 
Recursos de l’Esplai la subvenció pel finançament del projecte “+ Salut, la salut és cosa 

ec a l’aplicació Programa de foment ONL del pressupost d’enguany.
Decret núm. 513 de 5 de desembre de 2013. Desestimar la subvenció exclosa de 
concurrència presentada per Fundació Privada ADIS dins el marc del Projecte “Salut i Crisi”, 

cte de la convocatòria. 
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Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ant erior (número 201 4/1), del 

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

reunions diverses amb diferents institucions 

També informa de la reunió amb el senyor Sergi Bonet, nou rector de la Universitat 
de Girona, per mantenir les relacions de col·laboració continuada entre Dipsalut i 

Finalment, el vicepresident primer informa els assistents dels resultats del projecte 

, que abandona la 

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

. Decret sobre informe pericial en relació a un 
urbà de salut i determinació de responsabilitat patrimonial (Parc Pau 

. Aprovació del conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols pel finançament de la confecció de l’espai “Noves 

. Concedir a l’Associació Serveis Educatius 
Recursos de l’Esplai la subvenció pel finançament del projecte “+ Salut, la salut és cosa 

ec a l’aplicació Programa de foment ONL del pressupost d’enguany. 
. Desestimar la subvenció exclosa de 

concurrència presentada per Fundació Privada ADIS dins el marc del Projecte “Salut i Crisi”, 



 

Decret núm. 514 de 5 de desembre de 2013
despesa aprovada per Consell Rector 2013/3, els crèdits destinats al programa “Salut i Crisi”. 
Decret núm. 515 de 5 de desembre de 2013
ASPCAT per la qual les parts signants expressen la seva conformitat a subrogar les 
obligacions contretes, i aprovar un nou conveni entre Dipsalut, la Mancomunitat Intermunicipal 
Voluntària de Servei de Control de Mosq
Salut Pública de Catalunya.
Decret núm. 516 de 5 de desembre de 2013
Consorci de Benestar Social del Ripollès pel projecte “Actuacions destinades a persones i/o
famílies del Ripollès que es troben en situació d’exclusió”, en el marc del Projecte Salut i Crisi.
Decret núm. 517 de 5 de desembre de 2013
concurrència presentada per AECC
que no és objecte de la convocatòria.
Decret núm. 518 de 5 de desembre de 2013
concurrència presentada per l’ajuntament d’Anglès dins el marc del Projecte “Salut i Crisi”, 
donat que no és objecte de la conv
Decret núm. 519 de 5 de desembre de 2013
subvenció pel finançament del programa de promoció de la salut i prevenció de les 
drogodependències i conductes de risc, amb càrrec a l’aplicació Programa de foment 
municipal del pressupost de Dipsalut d’enguany.
Decret núm. 520 de 5 de desembre de 2013
Fundació Montilivi pel finançament del projecte “Qualitat de vida i discapacitat intel·lectual”, 
(Conveni cooperació amb O
Decret núm. 521 de 5 de desembre de 2013
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa pel projecte “Actuacions davant la crisi econòmica”, en 
el marc del Projecte Salut i Crisi.
Decret núm. 522 de 5 de desembre de
Consell Comarcal de la Cerdanya pel projecte “Sistema de resposta urgent davant les 
dificultats alimentàries i d’habitatge fruit de la crisi econòmica”, del Projecte Salut i Crisi.
Decret núm. 523 de 5 de d
Consell Comarcal del Baix Empordà pel projecte “Prevenció dels efectes de la crisi econòmica 
en la salut dels col·lectius més vulnerables”, del Projecte Salut i Crisi.
Decret núm. 524 de 5 de dese
l’Ajuntament de Figueres pel projecte “Accions d’emergència i preventives per cobrir 
necessitats bàsiques d’alimentació, higiene i benestar”, en el marc del Projecte Salut i Crisi.
Decret núm. 525 de 5 de desembre de 2013
l’Ajuntament de Girona pel projecte “Graó, escala de necessitats”, del Projecte Salut i Crisi.
Decret núm. 526 de 5 de desembre de 2013
Consorci de Benestar Social del Gironès pel projecte “Aliments per a tots des de tots”, en el 
marc del Projecte Salut i Crisi.
Decret núm. 527 de 5 de desembre de 2013
Consell Comarcal del Pla de l’Estany pel projecte “Suport a
l’Estany”, en el marc del Projecte Salut i Crisi.
Decret núm. 528 de 5 de desembre de 2013
Consorci de Benestar Social de la Selva pel projecte “Projecte comarcal per a la mil
condicions de vida de les famílies en situació de vulnerabilitat”, del Projecte Salut i Crisi.
Decret núm. 529 de 5 de desembre de 2013
l’Ajuntament de Lloret de Mar pel projecte “Centre de recursos per 
psicològic a famílies en risc d’exclusió social”, en el marc del Projecte Salut i Crisi.
Decret núm. 530 de 5 de desembre de 2013
l’Ajuntament de Blanes pel projecte “Suport a drets bàsics: 
del Projecte Salut i Crisi. 
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Decret núm. 514 de 5 de desembre de 2013. Redistribuir, de conformitat amb l’autorització de 
despesa aprovada per Consell Rector 2013/3, els crèdits destinats al programa “Salut i Crisi”. 
Decret núm. 515 de 5 de desembre de 2013. Aprovar l’addenda al conveni signat amb 
ASPCAT per la qual les parts signants expressen la seva conformitat a subrogar les 
obligacions contretes, i aprovar un nou conveni entre Dipsalut, la Mancomunitat Intermunicipal 
Voluntària de Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i Baix Ter i l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya. 
Decret núm. 516 de 5 de desembre de 2013. Aprovar el conveni de col·laboració amb el 
Consorci de Benestar Social del Ripollès pel projecte “Actuacions destinades a persones i/o
famílies del Ripollès que es troben en situació d’exclusió”, en el marc del Projecte Salut i Crisi.
Decret núm. 517 de 5 de desembre de 2013. Desestimar la subvenció exclosa de 
concurrència presentada per AECC-Catalunya dins el marc del Projecte “Salut i 
que no és objecte de la convocatòria. 
Decret núm. 518 de 5 de desembre de 2013. Desestimar la subvenció exclosa de 
concurrència presentada per l’ajuntament d’Anglès dins el marc del Projecte “Salut i Crisi”, 
donat que no és objecte de la convocatòria. 
Decret núm. 519 de 5 de desembre de 2013. Concedir a l’Ajuntament de Figueres la 
subvenció pel finançament del programa de promoció de la salut i prevenció de les 
drogodependències i conductes de risc, amb càrrec a l’aplicació Programa de foment 
municipal del pressupost de Dipsalut d’enguany. 
Decret núm. 520 de 5 de desembre de 2013. Aprovar el conveni de col·laboració amb la 
Fundació Montilivi pel finançament del projecte “Qualitat de vida i discapacitat intel·lectual”, 
(Conveni cooperació amb ONL). 
Decret núm. 521 de 5 de desembre de 2013. Aprovar el conveni de col·laboració amb el 
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa pel projecte “Actuacions davant la crisi econòmica”, en 
el marc del Projecte Salut i Crisi. 
Decret núm. 522 de 5 de desembre de 2013. Aprovar el conveni de col·laboració amb el 
Consell Comarcal de la Cerdanya pel projecte “Sistema de resposta urgent davant les 
dificultats alimentàries i d’habitatge fruit de la crisi econòmica”, del Projecte Salut i Crisi.
Decret núm. 523 de 5 de desembre de 2013. Aprovar el conveni de col·laboració amb el 
Consell Comarcal del Baix Empordà pel projecte “Prevenció dels efectes de la crisi econòmica 
en la salut dels col·lectius més vulnerables”, del Projecte Salut i Crisi. 
Decret núm. 524 de 5 de desembre de 2013. Aprovar el conveni de col·laboració 
l’Ajuntament de Figueres pel projecte “Accions d’emergència i preventives per cobrir 
necessitats bàsiques d’alimentació, higiene i benestar”, en el marc del Projecte Salut i Crisi.

de desembre de 2013. Aprovar el conveni de col·laboració 
l’Ajuntament de Girona pel projecte “Graó, escala de necessitats”, del Projecte Salut i Crisi.
Decret núm. 526 de 5 de desembre de 2013. Aprovar el conveni de col·laboració 

estar Social del Gironès pel projecte “Aliments per a tots des de tots”, en el 
marc del Projecte Salut i Crisi. 
Decret núm. 527 de 5 de desembre de 2013. Aprovar el conveni de col·laboració 
Consell Comarcal del Pla de l’Estany pel projecte “Suport a les famílies vulnerables del Pla de 
l’Estany”, en el marc del Projecte Salut i Crisi. 
Decret núm. 528 de 5 de desembre de 2013. Aprovar el conveni de col·laboració 
Consorci de Benestar Social de la Selva pel projecte “Projecte comarcal per a la mil
condicions de vida de les famílies en situació de vulnerabilitat”, del Projecte Salut i Crisi.
Decret núm. 529 de 5 de desembre de 2013. Aprovar el conveni de col·laboració 
l’Ajuntament de Lloret de Mar pel projecte “Centre de recursos per a l’apoderament i suport 
psicològic a famílies en risc d’exclusió social”, en el marc del Projecte Salut i Crisi.
Decret núm. 530 de 5 de desembre de 2013. Aprovar el conveni de col·laboració 
l’Ajuntament de Blanes pel projecte “Suport a drets bàsics: habitatge i alimentació”, en el marc 

 

Acta CR 04/03/14 – Pàg. 4 

. Redistribuir, de conformitat amb l’autorització de 
despesa aprovada per Consell Rector 2013/3, els crèdits destinats al programa “Salut i Crisi”.  

provar l’addenda al conveni signat amb 
ASPCAT per la qual les parts signants expressen la seva conformitat a subrogar les 
obligacions contretes, i aprovar un nou conveni entre Dipsalut, la Mancomunitat Intermunicipal 

uits de la Badia de Roses i Baix Ter i l’Agència de 

. Aprovar el conveni de col·laboració amb el 
Consorci de Benestar Social del Ripollès pel projecte “Actuacions destinades a persones i/o 
famílies del Ripollès que es troben en situació d’exclusió”, en el marc del Projecte Salut i Crisi. 

. Desestimar la subvenció exclosa de 
Catalunya dins el marc del Projecte “Salut i Crisi”, donat 

. Desestimar la subvenció exclosa de 
concurrència presentada per l’ajuntament d’Anglès dins el marc del Projecte “Salut i Crisi”, 

. Concedir a l’Ajuntament de Figueres la 
subvenció pel finançament del programa de promoció de la salut i prevenció de les 
drogodependències i conductes de risc, amb càrrec a l’aplicació Programa de foment  

. Aprovar el conveni de col·laboració amb la 
Fundació Montilivi pel finançament del projecte “Qualitat de vida i discapacitat intel·lectual”, 

. Aprovar el conveni de col·laboració amb el 
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa pel projecte “Actuacions davant la crisi econòmica”, en 

. Aprovar el conveni de col·laboració amb el 
Consell Comarcal de la Cerdanya pel projecte “Sistema de resposta urgent davant les 
dificultats alimentàries i d’habitatge fruit de la crisi econòmica”, del Projecte Salut i Crisi. 

. Aprovar el conveni de col·laboració amb el 
Consell Comarcal del Baix Empordà pel projecte “Prevenció dels efectes de la crisi econòmica 

. Aprovar el conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Figueres pel projecte “Accions d’emergència i preventives per cobrir 
necessitats bàsiques d’alimentació, higiene i benestar”, en el marc del Projecte Salut i Crisi. 

. Aprovar el conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Girona pel projecte “Graó, escala de necessitats”, del Projecte Salut i Crisi. 

. Aprovar el conveni de col·laboració amb el 
estar Social del Gironès pel projecte “Aliments per a tots des de tots”, en el 

. Aprovar el conveni de col·laboració amb el 
les famílies vulnerables del Pla de 

. Aprovar el conveni de col·laboració amb el 
Consorci de Benestar Social de la Selva pel projecte “Projecte comarcal per a la millora de les 
condicions de vida de les famílies en situació de vulnerabilitat”, del Projecte Salut i Crisi. 

. Aprovar el conveni de col·laboració amb 
a l’apoderament i suport 

psicològic a famílies en risc d’exclusió social”, en el marc del Projecte Salut i Crisi. 
. Aprovar el conveni de col·laboració amb 

habitatge i alimentació”, en el marc 



 

Decret núm. 531 de 5 de desembre de 2013
l’Ajuntament de Riudarenes pel projecte “Dispositius de proximitat per atendre a famílies 
afectades per la crisi”, en el marc del Projecte Salut i Crisi.
Decret núm. 532 de 5 de desembre de 2013
l’Ajuntament de Maçanet de la Selva pel projecte “Actuem contra la crisi”, en el marc del 
Projecte Salut i Crisi. 
Decret núm. 533 de 5 de desembre de 2013
Diocesana de Girona pel projecte “Acollida i acompanyament de persones”, en el marc del 
Projecte Salut i Crisi. 
Decret núm. 534 de 5 de desembre de 2013
Roja Espanyola a Girona pel projecte “Punt de suport a les famílies / procés d’acollida a les 
persones”, en el marc del Projecte Salut i Crisi.
Decret núm. 535 de 5 de desembre de 2013
Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social pel projecte “Habitat. Accions per al manteniment 
de l’habitatge”, en el marc del Projecte Salut i Crisi.
Decret núm. 536 de 5 de desembre de 2013
Fundació Privada Montilivi pel 
FRN”, en el marc del Projecte Salut i Crisi.
Decret núm. 537 de 5 de desembre de 2013
l’Associació GRAMC pel projecte “Suport psicosocial per a dones immig
famílies”, en el marc del Projecte Salut i Crisi.
Decret núm. 538 de 10 de desembre de 2013
serveis de desenvolupament  d’accions del programa Pt09 de suport a la gestió del risc 
derivat de sorreres infantils.
Decret núm. 539 de 10 de desembre de 2013
subminstrament d’un servidor HP DL380PG8.
Decret núm. 540 de 10 de desembre de 2013
l’Administració SCP el contracte d
catàstrofes i emergències.
Decret núm. 541 de 10 de desembre de 2013
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de pro
salut per a la instal·lació d’un dosificador automàtic de clor i pH a la piscina municipal de 
l’Ajuntament de Campdevànol.
Decret núm. 542 d’11 de desembre de 2013
serveis de recopilació, estructu
Viquipèdia de Dipsalut. 
Decret núm. 543 d’11 de desembre de 2013
que s’indiquen en concepte de complement de productivitat corresponent a l’any 2013.
Decret núm. 544 de 12 de desembre de 2013
a justificar en concepte de pagament de la inspecció tècnica de 2 vehicles de Dipsalut.
Decret núm. 545 de 12 de desembre de 2013
SL el contracte de serveis de control financer de les subvencions atorgades durant els 
exercicis 2012 i 2013. 
Decret núm. 546 de 12 de desembre de 2013
de subministrament de dossiers tècnics per recollir
Decret núm. 547 de 12 de desembre de 2013
administratiu/va de Dipsalut, una reducció de mitja jornada laboral per guarda legal d’un infant 
durant un termini d’un any i
Decret núm. 548 de 13 de desembre de 2013
subministrament de packs de maniquís
Decret núm. 549 de 13 de desembre de 2013
subvenció pel finançament de l’Estratègia d’internacionalització de la Càtedra de Promoció de 
la Salut amb càrrec a l’aplicació pressupostària Programa de foment ONL.
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Decret núm. 531 de 5 de desembre de 2013. Aprovar el conveni de col·laboració 
l’Ajuntament de Riudarenes pel projecte “Dispositius de proximitat per atendre a famílies 

isi”, en el marc del Projecte Salut i Crisi. 
Decret núm. 532 de 5 de desembre de 2013. Aprovar el conveni de col·laboració 
l’Ajuntament de Maçanet de la Selva pel projecte “Actuem contra la crisi”, en el marc del 

de 5 de desembre de 2013. Aprovar el conveni de col·laboració 
Diocesana de Girona pel projecte “Acollida i acompanyament de persones”, en el marc del 

Decret núm. 534 de 5 de desembre de 2013. Aprovar el conveni de col·l
Roja Espanyola a Girona pel projecte “Punt de suport a les famílies / procés d’acollida a les 
persones”, en el marc del Projecte Salut i Crisi. 
Decret núm. 535 de 5 de desembre de 2013. Aprovar el conveni de col·laboració 

Servei Gironí de Pedagogia Social pel projecte “Habitat. Accions per al manteniment 
de l’habitatge”, en el marc del Projecte Salut i Crisi. 
Decret núm. 536 de 5 de desembre de 2013. Aprovar el conveni de col·laboració 
Fundació Privada Montilivi pel projecte “Pla d’intervenció en situacions d’emergència grup 
FRN”, en el marc del Projecte Salut i Crisi. 
Decret núm. 537 de 5 de desembre de 2013. Aprovar el conveni de col·laboració 
l’Associació GRAMC pel projecte “Suport psicosocial per a dones immig
famílies”, en el marc del Projecte Salut i Crisi. 
Decret núm. 538 de 10 de desembre de 2013. Adjudicar a CECAM SLU el contracte de 
serveis de desenvolupament  d’accions del programa Pt09 de suport a la gestió del risc 

infantils. 
Decret núm. 539 de 10 de desembre de 2013. Adjudicar a Estanys Blaus SL el contracte de 
subminstrament d’un servidor HP DL380PG8. 
Decret núm. 540 de 10 de desembre de 2013. Adjudicar a AXIOS Suport psicològic a 
l’Administració SCP el contracte de serveis de supervisió i atenció psicològica en cas de 
catàstrofes i emergències. 
Decret núm. 541 de 10 de desembre de 2013. Modificar l’import de la subvenció de suport pel 
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de pro
salut per a la instal·lació d’un dosificador automàtic de clor i pH a la piscina municipal de 
l’Ajuntament de Campdevànol. 
Decret núm. 542 d’11 de desembre de 2013. Adjudicar a Mister Brander SL el contracte de 
serveis de recopilació, estructuració i redacció dels continguts sobre Dipsalut, creant la 

Decret núm. 543 d’11 de desembre de 2013. Atorgar al personal de Dipsalut les quantitats 
que s’indiquen en concepte de complement de productivitat corresponent a l’any 2013.
Decret núm. 544 de 12 de desembre de 2013. Aprovar la despesa corresponent al pagament 
a justificar en concepte de pagament de la inspecció tècnica de 2 vehicles de Dipsalut.
Decret núm. 545 de 12 de desembre de 2013. Adjudicar a Faura-Casas Auditors Cons
SL el contracte de serveis de control financer de les subvencions atorgades durant els 

Decret núm. 546 de 12 de desembre de 2013. Adjudicar a Nexe impressions SL el contracte 
de subministrament de dossiers tècnics per recollir les accions dels programes durant l’any.
Decret núm. 547 de 12 de desembre de 2013. Atorgar a la senyora Sònia Méndez i Carrasco,

va de Dipsalut, una reducció de mitja jornada laboral per guarda legal d’un infant 
durant un termini d’un any i autoritzar-ne la compactació. 
Decret núm. 548 de 13 de desembre de 2013. Adjudicar a Laerdal Medical AS el contracte de 

packs de maniquís, bosses de transport i packs protectors boca a boca.
Decret núm. 549 de 13 de desembre de 2013. Concedir a la Universitat de Girona la 
subvenció pel finançament de l’Estratègia d’internacionalització de la Càtedra de Promoció de 
la Salut amb càrrec a l’aplicació pressupostària Programa de foment ONL.
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. Aprovar el conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Riudarenes pel projecte “Dispositius de proximitat per atendre a famílies 

. Aprovar el conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Maçanet de la Selva pel projecte “Actuem contra la crisi”, en el marc del 

. Aprovar el conveni de col·laboració amb Càritas 
Diocesana de Girona pel projecte “Acollida i acompanyament de persones”, en el marc del 

. Aprovar el conveni de col·laboració ambCreu 
Roja Espanyola a Girona pel projecte “Punt de suport a les famílies / procés d’acollida a les 

. Aprovar el conveni de col·laboració amb 
Servei Gironí de Pedagogia Social pel projecte “Habitat. Accions per al manteniment 

. Aprovar el conveni de col·laboració amb la 
projecte “Pla d’intervenció en situacions d’emergència grup 

. Aprovar el conveni de col·laboració amb 
l’Associació GRAMC pel projecte “Suport psicosocial per a dones immigrades i les seves 

. Adjudicar a CECAM SLU el contracte de 
serveis de desenvolupament  d’accions del programa Pt09 de suport a la gestió del risc 

. Adjudicar a Estanys Blaus SL el contracte de 

. Adjudicar a AXIOS Suport psicològic a 
e serveis de supervisió i atenció psicològica en cas de 

. Modificar l’import de la subvenció de suport pel 
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la 
salut per a la instal·lació d’un dosificador automàtic de clor i pH a la piscina municipal de 

. Adjudicar a Mister Brander SL el contracte de 
ració i redacció dels continguts sobre Dipsalut, creant la 

. Atorgar al personal de Dipsalut les quantitats 
que s’indiquen en concepte de complement de productivitat corresponent a l’any 2013. 

. Aprovar la despesa corresponent al pagament 
a justificar en concepte de pagament de la inspecció tècnica de 2 vehicles de Dipsalut. 

Casas Auditors Consultors 
SL el contracte de serveis de control financer de les subvencions atorgades durant els 

. Adjudicar a Nexe impressions SL el contracte 
les accions dels programes durant l’any. 

la senyora Sònia Méndez i Carrasco, 
va de Dipsalut, una reducció de mitja jornada laboral per guarda legal d’un infant 

. Adjudicar a Laerdal Medical AS el contracte de 
, bosses de transport i packs protectors boca a boca. 

ncedir a la Universitat de Girona la 
subvenció pel finançament de l’Estratègia d’internacionalització de la Càtedra de Promoció de 
la Salut amb càrrec a l’aplicació pressupostària Programa de foment ONL. 



 

Decret núm. 550 de 16 de desembre de 2013
actuacions relatives a l’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic per a l’any 
2013 i aprovar la factura número 54200 emesa pel Consorci de Salut i Social de Catalunya.
Decret núm. 551 de 17 de desembre de 
amb l’Ajuntament de Girona per l’execució de programes de Salut Pública.
Decret núm. 552 de 17 de desembre de 2013
presentades a la contractació dels serveis 
Decret núm. 553 de 17 de desembre de 2013
Tresoreria els deutes i crèdits recíprocs 
Decret núm. 554 de 17 de desembre de 2013
Tresoreria els deutes i crèdits recíprocs 
Decret núm. 555 de 17 de desembre de 2013
Tresoreria els deutes i crèdits recíprocs 
Decret núm. 556 de 17 de desembre de 2013
Tresoreria els deutes i crèdits recíprocs 
Decret núm. 557de 17 de desembre de 2013
Tresoreria els deutes i crèdits recíprocs 
de l’Heura. 
Decret núm. 558 de 18 de desembre de 2013
Diputació de Girona, Dipsalut i l’Associació Educació per l’
l’exposició digital sobre l’ús de les pantalles i les TIC.
Decret núm. 559 de 19 de desembre de 2013
la subvenció per a la millora d’instal·lació ACS dels vestuaris del camp 
risc recurrent de transmissió de legionel·losi amb càrrec a l’aplicació pressupostària programa 
d’inversió municipal. 
Decret núm. 560 de 19 de desembre de 2013
subvenció per a la substitució de 
de legionel·losi amb càrrec a l’aplicació pressupostària programa d’inversió municipal.
Decret núm. 561de 19 de desembre de 2013
la subvenció per a la elaboració de la guia “Llibertat i autogovern en persones sense plena 
capacitat de decisió” amb càrrec a l’aplicació pressupostària programa de foment ONL.
Decret núm. 562 de 19 de desembre de 2013
subministrament de 80 folres polars pel programa de formació en desfibril·lació per a joves 
(Pm09). 
Decret núm. 563 de 19 de desembre de 2013
de subministrament de 45 portes de protecció solar per a desfibril·ladors.
Decret núm. 564 de 19 de desembre de 2013
contracte de d’impressió i confecció de 100.000 tríptics per a la difusió de nous desfibril·ladors 
al campus de la Universitat de Girona.
Decret núm. 565 de 19 de desembre 
subministrament de 2.500 unitats del joc de memòria Memory per a tallers d’higiene postural.
Decret núm. 566 de 19 de desembre de 2013
subministrament de 7.000
d’aigua de 500 ml. 
Decret núm. 567 de 19 de desembre de 2013
equipacions esportives el contracte de subministrament de 375 samarretes pel programa de 
formació en desfibril·lació per a joves (Pm09).
Decret núm. 568 de 19 de desembre de 2013
contracte de serveis de desenvolupament de l’aplicació mòbil “Girona, territori cardioprotegit”.
Decret núm. 569 de 19 de desembre de 2013
serveis de publicitat de Dipsalut als horaris de la Teisa.
Decret núm. 570 de 19 de desembre de 2013
serveis de redacció d’un informe sobre
recollides pels desfibril·ladors en el projecte “Girona, territori cardioprotegit”.
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Decret núm. 550 de 16 de desembre de 2013. Convalidar la despesa corresponent a les 
actuacions relatives a l’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic per a l’any 
2013 i aprovar la factura número 54200 emesa pel Consorci de Salut i Social de Catalunya.
Decret núm. 551 de 17 de desembre de 2013. Aprovar l’addenda al Conveni de col·laboració 

l’Ajuntament de Girona per l’execució de programes de Salut Pública.
Decret núm. 552 de 17 de desembre de 2013. Aprovar la classificació de les proposicions 
presentades a la contractació dels serveis d’impressió. 
Decret núm. 553 de 17 de desembre de 2013. Compensar, de conformitat amb la proposta 
Tresoreria els deutes i crèdits recíprocs amb l’Ajuntament de Fortià. 
Decret núm. 554 de 17 de desembre de 2013. Compensar, de conformitat amb la proposta
Tresoreria els deutes i crèdits recíprocs amb l’Ajuntament de Porqueres. 
Decret núm. 555 de 17 de desembre de 2013. Compensar, de conformitat amb la proposta 
Tresoreria els deutes i crèdits recíprocs amb l’Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies.
Decret núm. 556 de 17 de desembre de 2013. Compensar, de conformitat amb la proposta 
Tresoreria els deutes i crèdits recíprocs amb l’Ajuntament de La Cellera de Ter.
Decret núm. 557de 17 de desembre de 2013. Compensar, de conformitat amb la proposta 
Tresoreria els deutes i crèdits recíprocs amb l’Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní 

Decret núm. 558 de 18 de desembre de 2013. Aprovar el conveni de col·laboració entre 
Diputació de Girona, Dipsalut i l’Associació Educació per l’Acció Crítica pel finançament de 
l’exposició digital sobre l’ús de les pantalles i les TIC. 
Decret núm. 559 de 19 de desembre de 2013. Concedir a l’Ajuntament de Castell
la subvenció per a la millora d’instal·lació ACS dels vestuaris del camp de futbol municipal per 
risc recurrent de transmissió de legionel·losi amb càrrec a l’aplicació pressupostària programa 

Decret núm. 560 de 19 de desembre de 2013. Concedir a l’Ajuntament de Blanes la 
subvenció per a la substitució de dutxes de platja obsoletes per risc recurrent de transmissió 
de legionel·losi amb càrrec a l’aplicació pressupostària programa d’inversió municipal.
Decret núm. 561de 19 de desembre de 2013. Concedir a la Fundació Campus Arnau d’Escala 

a elaboració de la guia “Llibertat i autogovern en persones sense plena 
capacitat de decisió” amb càrrec a l’aplicació pressupostària programa de foment ONL.
Decret núm. 562 de 19 de desembre de 2013. Adjudicar a Jotapegé CB el contracte de 

de 80 folres polars pel programa de formació en desfibril·lació per a joves 

Decret núm. 563 de 19 de desembre de 2013. Adjudicar a Bestwind Solutions SL el contracte 
de subministrament de 45 portes de protecció solar per a desfibril·ladors. 

núm. 564 de 19 de desembre de 2013. Adjudicar a Indústria Gràfica Montserrat SA el 
contracte de d’impressió i confecció de 100.000 tríptics per a la difusió de nous desfibril·ladors 
al campus de la Universitat de Girona. 
Decret núm. 565 de 19 de desembre de 2013. Adjudicar a Eva Illan Robert el contracte de 
subministrament de 2.500 unitats del joc de memòria Memory per a tallers d’higiene postural.
Decret núm. 566 de 19 de desembre de 2013. Adjudicar a Cartostyl SCP el contracte de 
subministrament de 7.000 motxilles amb butxaca i sortida dels auriculars i 7.000 bidons 

Decret núm. 567 de 19 de desembre de 2013. Adjudicar a Francesc Ahumada Ralita Tc 
equipacions esportives el contracte de subministrament de 375 samarretes pel programa de 

rmació en desfibril·lació per a joves (Pm09). 
Decret núm. 568 de 19 de desembre de 2013. Adjudicar a Interactiu Comunicació Digital SL el 
contracte de serveis de desenvolupament de l’aplicació mòbil “Girona, territori cardioprotegit”.

de desembre de 2013. Adjudicar a Amr Publicitat SL el contracte de 
serveis de publicitat de Dipsalut als horaris de la Teisa. 
Decret núm. 570 de 19 de desembre de 2013. Adjudicar a Núria Galera García el contracte de 
serveis de redacció d’un informe sobre la qualificació jurídica i abast legal de les dades 
recollides pels desfibril·ladors en el projecte “Girona, territori cardioprotegit”.
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r la despesa corresponent a les 
actuacions relatives a l’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic per a l’any 
2013 i aprovar la factura número 54200 emesa pel Consorci de Salut i Social de Catalunya. 

. Aprovar l’addenda al Conveni de col·laboració 
l’Ajuntament de Girona per l’execució de programes de Salut Pública. 

. Aprovar la classificació de les proposicions 

. Compensar, de conformitat amb la proposta de  

. Compensar, de conformitat amb la proposta de  

. Compensar, de conformitat amb la proposta de 
l’Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies. 
. Compensar, de conformitat amb la proposta de  
l’Ajuntament de La Cellera de Ter. 
. Compensar, de conformitat amb la proposta de  
l’Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní 

. Aprovar el conveni de col·laboració entre 
Acció Crítica pel finançament de 

. Concedir a l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro 
de futbol municipal per 

risc recurrent de transmissió de legionel·losi amb càrrec a l’aplicació pressupostària programa 

. Concedir a l’Ajuntament de Blanes la 
dutxes de platja obsoletes per risc recurrent de transmissió 

de legionel·losi amb càrrec a l’aplicació pressupostària programa d’inversió municipal. 
. Concedir a la Fundació Campus Arnau d’Escala 

a elaboració de la guia “Llibertat i autogovern en persones sense plena 
capacitat de decisió” amb càrrec a l’aplicació pressupostària programa de foment ONL. 

. Adjudicar a Jotapegé CB el contracte de 
de 80 folres polars pel programa de formació en desfibril·lació per a joves 

. Adjudicar a Bestwind Solutions SL el contracte 
 

. Adjudicar a Indústria Gràfica Montserrat SA el 
contracte de d’impressió i confecció de 100.000 tríptics per a la difusió de nous desfibril·ladors 

. Adjudicar a Eva Illan Robert el contracte de 
subministrament de 2.500 unitats del joc de memòria Memory per a tallers d’higiene postural. 

. Adjudicar a Cartostyl SCP el contracte de 
motxilles amb butxaca i sortida dels auriculars i 7.000 bidons 

. Adjudicar a Francesc Ahumada Ralita Tc 
equipacions esportives el contracte de subministrament de 375 samarretes pel programa de 

. Adjudicar a Interactiu Comunicació Digital SL el 
contracte de serveis de desenvolupament de l’aplicació mòbil “Girona, territori cardioprotegit”. 

. Adjudicar a Amr Publicitat SL el contracte de 

. Adjudicar a Núria Galera García el contracte de 
la qualificació jurídica i abast legal de les dades 

recollides pels desfibril·ladors en el projecte “Girona, territori cardioprotegit”. 



 

Decret núm. 571 de 19 de desembre de 2013
de serveis de redacció d’un inf
dades en el projecte “Girona, territori cardioprotegit”.
Decret núm. 572 de 20 de desembre de 2013
empreses per el programa promoció de la salut de l
pressupostària altres subvencions a empreses.
Decret núm. 573 de 20 de desembre de 2013
subvenció concedida a la Universitat de Girona per el finançament de l’estud
Girona projecte Vital, del programa “Girona, territori cardioprotegit”.
Decret núm. 574 de 20 de desembre de 2013
serveis per al desenvolupament del Pt09 programa de suport a la gestió de la salubritat
sorreres infantils. 
Decret núm. 575 de 20 de desembre de 2013
d’assistència psicològica per a situacions de catàstrofe o crisi al municipi per actuacions fetes 
en el període comprès entre el 13/11/2013 
Decret núm. 576 de 20 de desembre de 2013
Gironina d’Agorafòbics pel projecte “Grup ajuda mútua trastorns agorafòbia” atès que no s’ha 
lliurat la documentació requerida dins el termini estable
Decret núm. 577 de 20 de desembre de 2013
SL el contracte de serveis per a l’execució del control financer de l’entitat referit als estats de 
comptes de l’exercici 2013.
Decret núm. 578 de 23 de desembre d
de juliol de 2013, d’ajudicació a la societat Appbridge SL del contracte de servei de suport i 
manteniment de la llicència EBD per Dipsalut.
Decret núm. 579 de 23 de desembre de 2013
de Santa Coloma de Farners pel pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a les 
polítiques municipals de protecció de la salut per a les millores a la residència geriàtrica Sant 
Salvador d’Horta per minimitzar els riscos
lliurat la documentació requerida dins el termini establert.
Decret núm. 580 de 23 de desembre de 2013
l’exposició Cuida’t les dents a l’Ajuntament de Puigcerd
Decret núm. 581 de 27 de desembre de 2013
immediata de la sol·licitud de servei de dinamització de Parcs Urbans de Salut i d’Itineraris 
Saludables. 
Decret núm. 582 de 30 de de
contracte de serveis de disseny d’una guia metodològica d’aplicació i interpretació dels 
qüestionaris de Sentit de Coherència d’Antonovsky.
Decret núm. 583 de 30 de desembre de 2013
de subministrament de desfibril·ladors de simulació i d’accessoris pel programa de 
desfibril·lació per a joves Pm09.
Decret núm. 584 de 30 de desembre de 2013
de disseny i creació d’una aplicació mòbil en format videojoc per el programa Pm09.
Decret núm. 585 de 30 de desembre de 2013
contracte de serveis de creació dels recursos gràfics de
pel programa de desfibril·lació per a joves Pm09.
Decret núm. 586 de 30 de desembre de 2013
2TC 4/2013 que mitjançant transferència entre aplicacions autoritza la base 9a 
d’execució del pressupost per a l’exercici d’enguany.
Decret núm. 587 de 30 de desembre de 2013
Dentistes Solidaris de Girona de la subvenció concedida en data 24 de juliol de 2013 per el 
finançament del projecte assistencial i educatiu “Somriures solidaris” per l’anualitat 2013.
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Decret núm. 571 de 19 de desembre de 2013. Adjudicar a Mariona López Ortiz el contracte 
de serveis de redacció d’un informe sobre el marc legal i dret comparat de la protecció de 
dades en el projecte “Girona, territori cardioprotegit”. 
Decret núm. 572 de 20 de desembre de 2013. Concedir a la Albera Salut SLP la subvenció a 
empreses per el programa promoció de la salut de les persones grans amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària altres subvencions a empreses. 
Decret núm. 573 de 20 de desembre de 2013. Aprovar la pròrroga per a la justificació de la 
subvenció concedida a la Universitat de Girona per el finançament de l’estud
Girona projecte Vital, del programa “Girona, territori cardioprotegit”. 
Decret núm. 574 de 20 de desembre de 2013. Aprovar l’expedient de contractació dels 
serveis per al desenvolupament del Pt09 programa de suport a la gestió de la salubritat

Decret núm. 575 de 20 de desembre de 2013. Convalidar la despesa corresponent al servei 
d’assistència psicològica per a situacions de catàstrofe o crisi al municipi per actuacions fetes 
en el període comprès entre el 13/11/2013 i el 12/12/2013. 
Decret núm. 576 de 20 de desembre de 2013. Revocar la subvenció concedida a l’Associació 
Gironina d’Agorafòbics pel projecte “Grup ajuda mútua trastorns agorafòbia” atès que no s’ha 
lliurat la documentació requerida dins el termini establert. 
Decret núm. 577 de 20 de desembre de 2013. Adjudicar a Faura-Casas Auditors i Consultors 
SL el contracte de serveis per a l’execució del control financer de l’entitat referit als estats de 
comptes de l’exercici 2013. 
Decret núm. 578 de 23 de desembre de 2013. Deixar sense efecte el decret núm. 324, de 22 
de juliol de 2013, d’ajudicació a la societat Appbridge SL del contracte de servei de suport i 
manteniment de la llicència EBD per Dipsalut. 
Decret núm. 579 de 23 de desembre de 2013. Revocar la subvenció concedida a l’Ajuntament 
de Santa Coloma de Farners pel pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a les 
polítiques municipals de protecció de la salut per a les millores a la residència geriàtrica Sant 
Salvador d’Horta per minimitzar els riscos de transmissió de legionel·losi atès que no s’ha 
lliurat la documentació requerida dins el termini establert. 
Decret núm. 580 de 23 de desembre de 2013. Aprovar el Conveni de cessió d’ús temporal de 
l’exposició Cuida’t les dents a l’Ajuntament de Puigcerdà per els anys 2013,2014 i 2015.
Decret núm. 581 de 27 de desembre de 2013. Establir la tramitació electrònica i resolució 
immediata de la sol·licitud de servei de dinamització de Parcs Urbans de Salut i d’Itineraris 

Decret núm. 582 de 30 de desembre de 2013. Adjudicar a la Universitat de Girona el 
contracte de serveis de disseny d’una guia metodològica d’aplicació i interpretació dels 
qüestionaris de Sentit de Coherència d’Antonovsky. 
Decret núm. 583 de 30 de desembre de 2013. Adjudicar a Cardiac Science SRL el contracte 
de subministrament de desfibril·ladors de simulació i d’accessoris pel programa de 
desfibril·lació per a joves Pm09. 
Decret núm. 584 de 30 de desembre de 2013. Adjudicar a Codiwns SL el contracte de serveis 
de disseny i creació d’una aplicació mòbil en format videojoc per el programa Pm09.
Decret núm. 585 de 30 de desembre de 2013. Adjudicar a Minimilks Creative Company SL el 
contracte de serveis de creació dels recursos gràfics de l’aplicació mòbil en format videojoc 
pel programa de desfibril·lació per a joves Pm09. 
Decret núm. 586 de 30 de desembre de 2013. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 
2TC 4/2013 que mitjançant transferència entre aplicacions autoritza la base 9a 
d’execució del pressupost per a l’exercici d’enguany. 
Decret núm. 587 de 30 de desembre de 2013. Acceptar la justificació presentada per 
Dentistes Solidaris de Girona de la subvenció concedida en data 24 de juliol de 2013 per el 

ecte assistencial i educatiu “Somriures solidaris” per l’anualitat 2013.
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. Adjudicar a Mariona López Ortiz el contracte 
orme sobre el marc legal i dret comparat de la protecció de 

. Concedir a la Albera Salut SLP la subvenció a 
es persones grans amb càrrec a l’aplicació 

. Aprovar la pròrroga per a la justificació de la 
subvenció concedida a la Universitat de Girona per el finançament de l’estudi de recerca 

. Aprovar l’expedient de contractació dels 
serveis per al desenvolupament del Pt09 programa de suport a la gestió de la salubritat de les 

. Convalidar la despesa corresponent al servei 
d’assistència psicològica per a situacions de catàstrofe o crisi al municipi per actuacions fetes 

. Revocar la subvenció concedida a l’Associació 
Gironina d’Agorafòbics pel projecte “Grup ajuda mútua trastorns agorafòbia” atès que no s’ha 

Casas Auditors i Consultors 
SL el contracte de serveis per a l’execució del control financer de l’entitat referit als estats de 

. Deixar sense efecte el decret núm. 324, de 22 
de juliol de 2013, d’ajudicació a la societat Appbridge SL del contracte de servei de suport i 

ió concedida a l’Ajuntament 
de Santa Coloma de Farners pel pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a les 
polítiques municipals de protecció de la salut per a les millores a la residència geriàtrica Sant 

de transmissió de legionel·losi atès que no s’ha 

. Aprovar el Conveni de cessió d’ús temporal de 
à per els anys 2013,2014 i 2015. 

. Establir la tramitació electrònica i resolució 
immediata de la sol·licitud de servei de dinamització de Parcs Urbans de Salut i d’Itineraris 

. Adjudicar a la Universitat de Girona el 
contracte de serveis de disseny d’una guia metodològica d’aplicació i interpretació dels 

ac Science SRL el contracte 
de subministrament de desfibril·ladors de simulació i d’accessoris pel programa de 

SL el contracte de serveis 
de disseny i creació d’una aplicació mòbil en format videojoc per el programa Pm09. 

. Adjudicar a Minimilks Creative Company SL el 
l’aplicació mòbil en format videojoc 

. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 
2TC 4/2013 que mitjançant transferència entre aplicacions autoritza la base 9a de les 

. Acceptar la justificació presentada per 
Dentistes Solidaris de Girona de la subvenció concedida en data 24 de juliol de 2013 per el 

ecte assistencial i educatiu “Somriures solidaris” per l’anualitat 2013. 



 

Decret núm. 588 de 30 de desembre de 2013
subvenció per la millora de les instal·lacions del camp municipal d’esports per risc recurrent 
de transmissió de legionel·losi amb càrrec a l’aplicació pressupostària programa d’inversió 
municipal. 
Decret núm. 589 de 30 de desembre de 2013
subvenció per la millora de les instal·lacions del camp municipal d’esp
de transmissió de legionel·losi amb càrrec a l’aplicació pressupostària programa d’inversió 
municipal. 
Decret núm. 590 de 30 de desembre de 2013
per la millora de les instal·lacions de 
recurrent de transmissió de legionel·losi amb càrrec a l’aplicació pressupostària programa 
d’inversió municipal. 
Decret núm. 591 de 30 de desembre de 2013
subvenció per la millora de les instal·lacions del camp municipal d’esports per risc recurrent 
de transmissió de legionel·losi amb càrrec a l’aplicació pressupostària d’inversió municipal.
Decret núm. 592 de 30 de desembre de 2013
la millora de la instal·lació ACS estadi municipal per risc recurrent de transmissió de 
legionel·losi amb càrrec a l’aplicació pressupostària programa d’inversió municipal.
Decret núm. 593 de 30 de desembre de 2013
per la millora estructural al pavelló poliesportiu i camp de futbol municipal per risc recurrent de 
transmissió de legionel·losi amb càrrec a l’aplicació pressupostària d’inversió municipal.
Decret núm. 594 de 30 de desembre de 
subvenció per l’adquisició de l’Hospital de campanya i un generador amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària programa d’inversió municipal.
Decret núm. 595 de 30 de desembre de 2013
Geriàtrica Sant Salvador d’Horta la subvenció per la reducció del risc biològic ambiental de les 
deficiències de la instal·lació d’aigua sanitària amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
programa d’inversió municipal.
Decret núm. 596 de 30 de
Trueta de Girona la subvenció “Durant l’hospitalització... una píndola per a l’alimentació” amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària altres subvencions a empreses.
Decret núm. 597 de 31 de 
contracte de serveis d’impressió de 100.000 unitats de quadríptics informatius sobre la 
utilització del DEA. 
Decret núm. 598 de 30 de desembre de 2013
d’informació i consulta jurídico
2014 fins a 31 de desembre de 2014.
Decret núm. 599 de 31 de desembre de 2013
transport de dos treballadors de Dipsalut a la 21a Conferència mundial de Promoció de la 
salut i aprovar la factura emesa per Halcon viajes.com. 
Decret núm. 600 de 31 de desembre de 2013
contracte de serveis de neteja de les oficines 
Decret núm. 601 de 31 de desembre de 2013
justificar a Revisions de Vehicles SA.
Decret núm. 602 de 31 de desembre de 2013
justificar a Universitat de Girona i a Fundació Universitat de Girona.
Decret núm. 603 de 31 de desembre de 2013
Correduria de Seguros SL el contracte de serveis d’una pòlissa d’assegurança col·lectiva de 
vida i accidents per al personal de Dipsalut amb validesa d’un any i amb l’execució d’efectes 
de d’1 de gener de 2014. 
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Decret núm. 588 de 30 de desembre de 2013. Concedir a l’Ajuntament de Ventalló la 
subvenció per la millora de les instal·lacions del camp municipal d’esports per risc recurrent 

nsmissió de legionel·losi amb càrrec a l’aplicació pressupostària programa d’inversió 

Decret núm. 589 de 30 de desembre de 2013. Concedir a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar la 
subvenció per la millora de les instal·lacions del camp municipal d’esports per risc recurrent 
de transmissió de legionel·losi amb càrrec a l’aplicació pressupostària programa d’inversió 

Decret núm. 590 de 30 de desembre de 2013. Concedir a l’Ajuntament d’anglès la subvenció 
per la millora de les instal·lacions de la piscina, pavelló i del camp municipal d’esports per risc 
recurrent de transmissió de legionel·losi amb càrrec a l’aplicació pressupostària programa 

Decret núm. 591 de 30 de desembre de 2013. Concedir a l’Ajuntament de Ventalló la 
ubvenció per la millora de les instal·lacions del camp municipal d’esports per risc recurrent 

de transmissió de legionel·losi amb càrrec a l’aplicació pressupostària d’inversió municipal.
Decret núm. 592 de 30 de desembre de 2013. Concedir a l’Ajuntament d’Olot la subvenció per 
la millora de la instal·lació ACS estadi municipal per risc recurrent de transmissió de 
legionel·losi amb càrrec a l’aplicació pressupostària programa d’inversió municipal.
Decret núm. 593 de 30 de desembre de 2013. Concedir a l’Ajuntament de Pals la subvenció 
per la millora estructural al pavelló poliesportiu i camp de futbol municipal per risc recurrent de 
transmissió de legionel·losi amb càrrec a l’aplicació pressupostària d’inversió municipal.
Decret núm. 594 de 30 de desembre de 2013. Concedir a l’Ajuntament de Puigcerdà la 
subvenció per l’adquisició de l’Hospital de campanya i un generador amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària programa d’inversió municipal. 
Decret núm. 595 de 30 de desembre de 2013. Concedir a l’Organisme Autòn
Geriàtrica Sant Salvador d’Horta la subvenció per la reducció del risc biològic ambiental de les 
deficiències de la instal·lació d’aigua sanitària amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
programa d’inversió municipal. 
Decret núm. 596 de 30 de desembre de 2013. Concedir a l’ICS Hospital Universitari Dr. Josep 
Trueta de Girona la subvenció “Durant l’hospitalització... una píndola per a l’alimentació” amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària altres subvencions a empreses. 
Decret núm. 597 de 31 de desembre de 2013. Adjudicar a Indústria Gràfica Montserrat SA el 
contracte de serveis d’impressió de 100.000 unitats de quadríptics informatius sobre la 

Decret núm. 598 de 30 de desembre de 2013. Adjudicar a Auloce SAU el contracte de serveis 
d’informació i consulta jurídico-econòmica “Es Público” amb efectes des de l’1 de gener de 
2014 fins a 31 de desembre de 2014. 
Decret núm. 599 de 31 de desembre de 2013. Convalidar la despesa corresponent al 

eballadors de Dipsalut a la 21a Conferència mundial de Promoció de la 
salut i aprovar la factura emesa per Halcon viajes.com.  
Decret núm. 600 de 31 de desembre de 2013. Adjudicar a Catalunya auxiliars SLU el 
contracte de serveis de neteja de les oficines de Dipsalut de gener a juny de 2014.
Decret núm. 601 de 31 de desembre de 2013. Aprovar el compte justificatiu del pagament a 
justificar a Revisions de Vehicles SA. 
Decret núm. 602 de 31 de desembre de 2013. Aprovar el compte justificatiu dels pagaments a 
justificar a Universitat de Girona i a Fundació Universitat de Girona. 
Decret núm. 603 de 31 de desembre de 2013. Adjudicar a Ferrer & Ojeda Asociados 
Correduria de Seguros SL el contracte de serveis d’una pòlissa d’assegurança col·lectiva de 

dents per al personal de Dipsalut amb validesa d’un any i amb l’execució d’efectes 
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. Concedir a l’Ajuntament de Ventalló la 
subvenció per la millora de les instal·lacions del camp municipal d’esports per risc recurrent 

nsmissió de legionel·losi amb càrrec a l’aplicació pressupostària programa d’inversió 

. Concedir a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar la 
orts per risc recurrent 

de transmissió de legionel·losi amb càrrec a l’aplicació pressupostària programa d’inversió 

. Concedir a l’Ajuntament d’anglès la subvenció 
la piscina, pavelló i del camp municipal d’esports per risc 

recurrent de transmissió de legionel·losi amb càrrec a l’aplicació pressupostària programa 

. Concedir a l’Ajuntament de Ventalló la 
ubvenció per la millora de les instal·lacions del camp municipal d’esports per risc recurrent 

de transmissió de legionel·losi amb càrrec a l’aplicació pressupostària d’inversió municipal. 
’Olot la subvenció per 

la millora de la instal·lació ACS estadi municipal per risc recurrent de transmissió de 
legionel·losi amb càrrec a l’aplicació pressupostària programa d’inversió municipal. 

tament de Pals la subvenció 
per la millora estructural al pavelló poliesportiu i camp de futbol municipal per risc recurrent de 
transmissió de legionel·losi amb càrrec a l’aplicació pressupostària d’inversió municipal. 

. Concedir a l’Ajuntament de Puigcerdà la 
subvenció per l’adquisició de l’Hospital de campanya i un generador amb càrrec a l’aplicació 

. Concedir a l’Organisme Autònom Residència 
Geriàtrica Sant Salvador d’Horta la subvenció per la reducció del risc biològic ambiental de les 
deficiències de la instal·lació d’aigua sanitària amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

. Concedir a l’ICS Hospital Universitari Dr. Josep 
Trueta de Girona la subvenció “Durant l’hospitalització... una píndola per a l’alimentació” amb 

. Adjudicar a Indústria Gràfica Montserrat SA el 
contracte de serveis d’impressió de 100.000 unitats de quadríptics informatius sobre la 

SAU el contracte de serveis 
econòmica “Es Público” amb efectes des de l’1 de gener de 

. Convalidar la despesa corresponent al 
eballadors de Dipsalut a la 21a Conferència mundial de Promoció de la 

. Adjudicar a Catalunya auxiliars SLU el 
de Dipsalut de gener a juny de 2014. 
. Aprovar el compte justificatiu del pagament a 

. Aprovar el compte justificatiu dels pagaments a 

. Adjudicar a Ferrer & Ojeda Asociados – 
Correduria de Seguros SL el contracte de serveis d’una pòlissa d’assegurança col·lectiva de 

dents per al personal de Dipsalut amb validesa d’un any i amb l’execució d’efectes 



 

5. 2014/585 – Proposta d’aprovació de les bases i de la convocatò ria de 
subvencions pel finançament de la seguretat, vigilà ncia, salvament i 
socorrisme a les platges de la
 

El vicepresident primer explica, arran d’aquesta convocatòria, que Dipsalut està 
preparant un projecte pilot per crear zones d’especial vigilància a les platges.
 
En aquest sentit, el vicepr
orientades al turisme familiar que estan fent diversos municipis, es faci incidència en 
els problemes per l’excés de sol.
 
S’estableix un intercanvi d’opinions respecte d’aquestes propostes i el vicepres
primer recorda que, en qualsevol cas, aquest projecte es tractarà en posteriors 
reunions. 
 
Dipsalut, per mitjà de la seva Àrea de Protecció de la Salut, realitza un conjunt 
d’actuacions encarades a la vigilància i control destinades a preservar la sa
població davant d’agents físics, químics, biològics, alimentaris o ambientals presents 
en els diferents elements del medi i els indrets de convivència humana.
 
D’acord amb aquests antecedents,
Estatuts de Dipsalut li atribueix
següent  
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar les bases específiques reguladores de subvencions pel finançament 
de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges, segons el text que 
figura a l’annex I d’aquest acord. 
 
Segon. Aprovar simultàniament la convocatòria pública per 
sol·licituds de subvencions que consta en l'annex II d'aquest acord, en règim de 
concurrència competitiva, als ajuntaments del litoral gironí, amb plena submissió de 
les bases esmentades al punt primer. L’eficàcia de la convocatòria res
condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les bases específiques i 
l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves determinacions.
 
Tercer. Aprovar els models normalitzats de sol·licitud i de compte justificatiu 
simplificat, que consten a l’expedient, pel finançament de la seguretat, vigilància, 
salvament i socorrisme a les platges, i que són accessibles des de la seu electrònica i 
el web de Dipsalut (www.dipsalut.cat
 
Quart. Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de 
subvencions pel finançament de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les 
platges, pel termini del vint dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler d’anuncis e
electrònica de Dipsalut (
Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que
124.2 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
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Proposta d’aprovació de les bases i de la convocatò ria de 
subvencions pel finançament de la seguretat, vigilà ncia, salvament i 
socorrisme a les platges de la  demarcació de Girona [LE 2014/

El vicepresident primer explica, arran d’aquesta convocatòria, que Dipsalut està 
preparant un projecte pilot per crear zones d’especial vigilància a les platges.

En aquest sentit, el vicepresident segon proposa que, d’acord amb les campanyes 
orientades al turisme familiar que estan fent diversos municipis, es faci incidència en 
els problemes per l’excés de sol. 

S’estableix un intercanvi d’opinions respecte d’aquestes propostes i el vicepres
primer recorda que, en qualsevol cas, aquest projecte es tractarà en posteriors 

Dipsalut, per mitjà de la seva Àrea de Protecció de la Salut, realitza un conjunt 
d’actuacions encarades a la vigilància i control destinades a preservar la sa
població davant d’agents físics, químics, biològics, alimentaris o ambientals presents 
en els diferents elements del medi i els indrets de convivència humana.

D’acord amb aquests antecedents, i ateses les competències que l’article 10 dels 
atribueix, el Consell Rector aprova, per unanimitat, 

Aprovar les bases específiques reguladores de subvencions pel finançament 
de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges, segons el text que 
figura a l’annex I d’aquest acord.  

simultàniament la convocatòria pública per a la presentació de 
sol·licituds de subvencions que consta en l'annex II d'aquest acord, en règim de 
concurrència competitiva, als ajuntaments del litoral gironí, amb plena submissió de 
les bases esmentades al punt primer. L’eficàcia de la convocatòria res
condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les bases específiques i 
l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves determinacions.

Aprovar els models normalitzats de sol·licitud i de compte justificatiu 
lificat, que consten a l’expedient, pel finançament de la seguretat, vigilància, 

salvament i socorrisme a les platges, i que són accessibles des de la seu electrònica i 
www.dipsalut.cat). 

Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de 
subvencions pel finançament de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les 
platges, pel termini del vint dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el 

de la Província de Girona i al tauler d’anuncis e
electrònica de Dipsalut (www.dipsalut.cat), i la referència que es publicarà al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que
124.2 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
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Proposta d’aprovació de les bases i de la convocatò ria de 
subvencions pel finançament de la seguretat, vigilà ncia, salvament i 

demarcació de Girona [LE 2014/ 28] 

El vicepresident primer explica, arran d’aquesta convocatòria, que Dipsalut està 
preparant un projecte pilot per crear zones d’especial vigilància a les platges. 

esident segon proposa que, d’acord amb les campanyes 
orientades al turisme familiar que estan fent diversos municipis, es faci incidència en 

S’estableix un intercanvi d’opinions respecte d’aquestes propostes i el vicepresident 
primer recorda que, en qualsevol cas, aquest projecte es tractarà en posteriors 

Dipsalut, per mitjà de la seva Àrea de Protecció de la Salut, realitza un conjunt 
d’actuacions encarades a la vigilància i control destinades a preservar la salut de la 
població davant d’agents físics, químics, biològics, alimentaris o ambientals presents 
en els diferents elements del medi i els indrets de convivència humana. 

ateses les competències que l’article 10 dels 
aprova, per unanimitat, l’adopció del 

Aprovar les bases específiques reguladores de subvencions pel finançament 
de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges, segons el text que 

a la presentació de 
sol·licituds de subvencions que consta en l'annex II d'aquest acord, en règim de 
concurrència competitiva, als ajuntaments del litoral gironí, amb plena submissió de 
les bases esmentades al punt primer. L’eficàcia de la convocatòria restarà 
condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les bases específiques i 
l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves determinacions. 

Aprovar els models normalitzats de sol·licitud i de compte justificatiu 
lificat, que consten a l’expedient, pel finançament de la seguretat, vigilància, 

salvament i socorrisme a les platges, i que són accessibles des de la seu electrònica i 

Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de 
subvencions pel finançament de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les 
platges, pel termini del vint dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el 

de la Província de Girona i al tauler d’anuncis e-Tauler de la seu 
), i la referència que es publicarà al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 
124.2 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 



 

activitats i serveis dels ens locals. En el supòsit que durant el termini d’informació 
pública no es formulin al·legacions i/o reclamacions, les bases queda
definitivament. 
 
Cinquè. Autoritzar la despesa derivada de la convocatòria, d’acord amb les bases, i 
fixar la dotació pressupostària, d’import màxim tres
(376.000,00 €), amb c
d’enguany que es detalla a continuació:
 

 

1. Programa de salvament i socorrisme
 
Sisè. Establir que el termini de presentació de sol·licituds 
de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Girona  i 
finalitzarà el 3 d’abril de 2014.
 
Setè. Facultar el vicepresident primer per l’execució d’aquests acords i, en especial, 
per ordenar la publicació íntegra de les bases específi
models normalitzats de sol·licitud i justificació disponibles a la seu electrònica i al web 
de Dipsalut (www.dipsalut.cat
 
Vuitè. Derogar les bases específiques reguladores de subven
la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges per l’any 2013, aprovades 
per acord de Consell Rector de data 29 de gener de 2013 i publicades al Butlletí 
Oficial de la Província número 24 de data 4 de febrer de 2013
 
 
6. 2014/593 – Proposta d’aprovació de les bases i la convocatòria  de 

subvencions a entitats sense ànim de lucre per a ac tivitats de promoció de 
la salut i d’hàbits saludables a la demarcació de G irona [LE 2014/31]
 

El vicepresident primer explica que, 
s’estableix un import de subvenció incrementat de fins a 20.000 
considerat el millor projecte.
 
Dipsalut, per mitjà de la seva Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut promou 
ambients i polítiques que contribueixin a fer més saludables els estils de vida de les 
persones, i en conseqüència millorar la seva qualitat de vida.
 
Dipsalut parteix d’una visió positiva de la salut centrada en les capacitats de les 
persones i de les societats d’utilitzar rec
avançar cap a un estat òptim de benestar. 
 
Per fer-ho, desplega programes orientats a donar eines (coneixements, habilitats i 
actituds) a les persones per entendre, gestionar i donar sentit a la vida, enfortint les
habilitats per a la vida i les capacitats dels individus per incrementar el control que 
tenen sobre la seva salut així com els factors (determinants) que la influeixen 
(ambientals, socials i econòmics).

Núm. exp. 2014/767 – Secretaria – Acta CR 04/03/14 

activitats i serveis dels ens locals. En el supòsit que durant el termini d’informació 
pública no es formulin al·legacions i/o reclamacions, les bases queda

Autoritzar la despesa derivada de la convocatòria, d’acord amb les bases, i 
fixar la dotació pressupostària, d’import màxim tres-cents setanta

€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost de Dipsalut 
d’enguany que es detalla a continuació: 

Aplicació 
pressupostària  

Programa de salvament i socorrisme 5 /313/46201 

Establir que el termini de presentació de sol·licituds començarà el dia següent 
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Girona  i 

finalitzarà el 3 d’abril de 2014. 

Facultar el vicepresident primer per l’execució d’aquests acords i, en especial, 
per ordenar la publicació íntegra de les bases específiques i per a la modificació dels 
models normalitzats de sol·licitud i justificació disponibles a la seu electrònica i al web 

www.dipsalut.cat) . 

les bases específiques reguladores de subvencions pel finançament de 
la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges per l’any 2013, aprovades 
per acord de Consell Rector de data 29 de gener de 2013 i publicades al Butlletí 
Oficial de la Província número 24 de data 4 de febrer de 2013.  

Proposta d’aprovació de les bases i la convocatòria  de 
subvencions a entitats sense ànim de lucre per a ac tivitats de promoció de 
la salut i d’hàbits saludables a la demarcació de G irona [LE 2014/31]

El vicepresident primer explica que, com a novetat, en aquesta convocatòria 
s’estableix un import de subvenció incrementat de fins a 20.000 
considerat el millor projecte. 

Dipsalut, per mitjà de la seva Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut promou 
que contribueixin a fer més saludables els estils de vida de les 

persones, i en conseqüència millorar la seva qualitat de vida. 

Dipsalut parteix d’una visió positiva de la salut centrada en les capacitats de les 
persones i de les societats d’utilitzar recursos per a generar salut, permetent
avançar cap a un estat òptim de benestar.  

ho, desplega programes orientats a donar eines (coneixements, habilitats i 
actituds) a les persones per entendre, gestionar i donar sentit a la vida, enfortint les
habilitats per a la vida i les capacitats dels individus per incrementar el control que 
tenen sobre la seva salut així com els factors (determinants) que la influeixen 
(ambientals, socials i econòmics). 

Acta CR 04/03/14 – Pàg. 10 

activitats i serveis dels ens locals. En el supòsit que durant el termini d’informació 
pública no es formulin al·legacions i/o reclamacions, les bases quedaran aprovades 

Autoritzar la despesa derivada de la convocatòria, d’acord amb les bases, i 
cents setanta-sis mil euros 

pressupost de Dipsalut 

Import 

376.000,00 € 

començarà el dia següent 
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Girona  i 

Facultar el vicepresident primer per l’execució d’aquests acords i, en especial, 
ques i per a la modificació dels 

models normalitzats de sol·licitud i justificació disponibles a la seu electrònica i al web 

cions pel finançament de 
la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges per l’any 2013, aprovades 
per acord de Consell Rector de data 29 de gener de 2013 i publicades al Butlletí 

Proposta d’aprovació de les bases i la convocatòria  de 
subvencions a entitats sense ànim de lucre per a ac tivitats de promoció de 
la salut i d’hàbits saludables a la demarcació de G irona [LE 2014/31]  

com a novetat, en aquesta convocatòria 
s’estableix un import de subvenció incrementat de fins a 20.000 € per al que sigui 

Dipsalut, per mitjà de la seva Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut promou 
que contribueixin a fer més saludables els estils de vida de les 

Dipsalut parteix d’una visió positiva de la salut centrada en les capacitats de les 
ursos per a generar salut, permetent-los 

ho, desplega programes orientats a donar eines (coneixements, habilitats i 
actituds) a les persones per entendre, gestionar i donar sentit a la vida, enfortint les 
habilitats per a la vida i les capacitats dels individus per incrementar el control que 
tenen sobre la seva salut així com els factors (determinants) que la influeixen 



 

 
L’àrea de Promoció de la Salut de Dipsalut parteix 
tenen les persones per controlar la seva salut (i els factors que la influeixen), ve 
condicionada per factors com l’edat, l’origen, el gènere, la posició en l’estructura social 
i el territori on viu. 
 
A través de les subvencions concedides a les entitats sense ànim de lucre, Dipsalut 
col·labora a que la realització de projectes de promoció de la salut siguin possibles a 
les comarques gironines.
 
D’acord amb aquests antecedents, i en compliment del que disposa l’article 10
estatuts de Dipsalut, el Consell Rector 
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar les bases específiques reguladores de subvencions a entitats sense 
ànim de lucre per a activitats de promoció de la salut i d’hàbits salud
demarcació de Girona, segons el text que figura a l’annex I d’aquest acord. 
 
Segon. Aprovar simultàniament la convocatòria pública per la presentació de 
sol·licituds de subvencions que consta en l'annex II d'aquest acord, en règim de 
concurrència competitiva, a les entitats de dret privat sense ànim de lucre amb seu o 
delegació a les comarques de Girona, amb plena submissió de les bases esmentades 
al punt primer. L’eficàcia de la convocatòria restarà condicionada al fet que no es 
presentin al·legacions contra les bases específiques i l’estimació de les quals hagi de 
comportar un canvi en les seves determinacions. 
 
Tercer. Aprovar els models normalitzats de sol·licitud i de compte justificatiu 
simplificat, que consten a l’expedient, i que són acc
web corporatiu de Dipsalut (
 
Quart. Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de  
subvencions a entitats sense ànim de lucre per a activitats de promoció de la salut i 
d’hàbits saludables a la demarcació de Girona, pel termini del vint dies hàbils, 
mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al 
tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut (
referència que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat d
conformitat amb el que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. En el supòsit 
que durant el termini d’informació pública no es formulin al·legac
les bases quedaran aprovades definitivament.
 
Cinquè. Autoritzar la despesa derivada de la convocatòria, d’acord amb les bases, i 
fixar la dotació pressupostària, d’import màxim cent deu mil euros (110.000,00 
càrrec a l’aplicació pressupostària, que es detalla, del pressupost de Dipsalut 
d’enguany: 
 
 

Núm. exp. 2014/767 – Secretaria – Acta CR 04/03/14 

L’àrea de Promoció de la Salut de Dipsalut parteix de la premissa que la capacitat que 
tenen les persones per controlar la seva salut (i els factors que la influeixen), ve 
condicionada per factors com l’edat, l’origen, el gènere, la posició en l’estructura social 

vencions concedides a les entitats sense ànim de lucre, Dipsalut 
col·labora a que la realització de projectes de promoció de la salut siguin possibles a 
les comarques gironines. 

D’acord amb aquests antecedents, i en compliment del que disposa l’article 10
estatuts de Dipsalut, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent

Aprovar les bases específiques reguladores de subvencions a entitats sense 
ànim de lucre per a activitats de promoció de la salut i d’hàbits salud
demarcació de Girona, segons el text que figura a l’annex I d’aquest acord. 

simultàniament la convocatòria pública per la presentació de 
sol·licituds de subvencions que consta en l'annex II d'aquest acord, en règim de 

ia competitiva, a les entitats de dret privat sense ànim de lucre amb seu o 
delegació a les comarques de Girona, amb plena submissió de les bases esmentades 
al punt primer. L’eficàcia de la convocatòria restarà condicionada al fet que no es 

gacions contra les bases específiques i l’estimació de les quals hagi de 
comportar un canvi en les seves determinacions.  

. Aprovar els models normalitzats de sol·licitud i de compte justificatiu 
simplificat, que consten a l’expedient, i que són accessibles des de la seu electrònica i 
web corporatiu de Dipsalut (www.dipsalut.cat). 

Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de  
subvencions a entitats sense ànim de lucre per a activitats de promoció de la salut i 
d’hàbits saludables a la demarcació de Girona, pel termini del vint dies hàbils, 

e es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al 
Tauler de la seu electrònica de Dipsalut (www.dipsalut.cat

referència que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat d
conformitat amb el que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. En el supòsit 
que durant el termini d’informació pública no es formulin al·legacions i/o reclamacions, 
les bases quedaran aprovades definitivament. 

Autoritzar la despesa derivada de la convocatòria, d’acord amb les bases, i 
fixar la dotació pressupostària, d’import màxim cent deu mil euros (110.000,00 

ació pressupostària, que es detalla, del pressupost de Dipsalut 

Acta CR 04/03/14 – Pàg. 11 

de la premissa que la capacitat que 
tenen les persones per controlar la seva salut (i els factors que la influeixen), ve 
condicionada per factors com l’edat, l’origen, el gènere, la posició en l’estructura social 

vencions concedides a les entitats sense ànim de lucre, Dipsalut 
col·labora a que la realització de projectes de promoció de la salut siguin possibles a 

D’acord amb aquests antecedents, i en compliment del que disposa l’article 10.3 dels 
l’adopció del següent 

Aprovar les bases específiques reguladores de subvencions a entitats sense 
ànim de lucre per a activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables a la 
demarcació de Girona, segons el text que figura a l’annex I d’aquest acord.  

simultàniament la convocatòria pública per la presentació de 
sol·licituds de subvencions que consta en l'annex II d'aquest acord, en règim de 

ia competitiva, a les entitats de dret privat sense ànim de lucre amb seu o 
delegació a les comarques de Girona, amb plena submissió de les bases esmentades 
al punt primer. L’eficàcia de la convocatòria restarà condicionada al fet que no es 

gacions contra les bases específiques i l’estimació de les quals hagi de 

. Aprovar els models normalitzats de sol·licitud i de compte justificatiu 
essibles des de la seu electrònica i 

Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de  
subvencions a entitats sense ànim de lucre per a activitats de promoció de la salut i 
d’hàbits saludables a la demarcació de Girona, pel termini del vint dies hàbils, 

e es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al 
www.dipsalut.cat), i la 

referència que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de 
conformitat amb el que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. En el supòsit 

ions i/o reclamacions, 

Autoritzar la despesa derivada de la convocatòria, d’acord amb les bases, i 
fixar la dotació pressupostària, d’import màxim cent deu mil euros (110.000,00 €), amb 

ació pressupostària, que es detalla, del pressupost de Dipsalut 



 

 

2. Programa de foment ONL
 
Sisè. Establir que el termini de presentació de sol·licituds 
de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Girona  i 
finalitzarà el 8 d’ abril de 2014.
 
Setè. Facultar el vicepresident primer de Dipsalut
especial, per ordenar la publicació íntegra de les b
aprovades amb caràcter definitiu i per a la modificació dels models normalitzats.
 
Vuitè. Derogar les bases específiques reguladores de subvencions de subvencions a 
entitats sense ànim de lucre per a activitats de promoció de 
saludables a la demarcació de Girona, aprovades per acord de Consell Rector de data 
29 de gener de 2013 i publicades al Butlletí Oficial de la Província número 24 de data 
4 de febrer de 2013. 

 
 

7. 2014/592 – Proposta d’aprovació de les bas
subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la  realització 
d’intervencions terapèutiques destinades a millorar  la qualitat de vida a la 
demarcació de Girona [LE 2014/ 30
 

Dipsalut, per mitjà de la seva Àrea de Polítiques i 
accions d’intervenció terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida  a les 
persones que pateixen una malaltia o una situació de vulnerabilitat social o de risc.
 
A través de les subvencions concedides a les entitats s
col·labora en la realització de projectes d’intervencions terapèutiques destinades a 
millorar la qualitat de vida i donar suport als familiars i/o cuidadors de col·lectius 
afectats. 
 
D’acord amb aquests antecedents, 
Estatuts de Dipsalut li atribueix
següent  
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar les bases específiques reguladores de subvencions a entitats sense 
ànim de lucre per a la reali
qualitat de vida a la demarcació de Girona, segons el text que figura a l’annex I 
d’aquest acord.  
 
Segon. Aprovar simultàniament la convocatòria pública per a la presentació de 
sol·licituds de subvencions que consta en l'annex II d'aquest acord, en règim de 
concurrència competitiva, a les entitats de dret privat sense ànim de lucre amb seu o 
delegació a les comarques de Girona, amb plena submissió de les bases esmentades 
al punt primer. L’eficàc

Núm. exp. 2014/767 – Secretaria – Acta CR 04/03/14 

Aplicació 
pressupostària 

Import

Programa de foment ONL 4 /313 / 48900 110.000,00 

Establir que el termini de presentació de sol·licituds començarà el dia següent 
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Girona  i 

finalitzarà el 8 d’ abril de 2014. 

vicepresident primer de Dipsalut per l’execució d’aquests acords i, en 
especial, per ordenar la publicació íntegra de les bases específiques, una vegada 
aprovades amb caràcter definitiu i per a la modificació dels models normalitzats.

les bases específiques reguladores de subvencions de subvencions a 
entitats sense ànim de lucre per a activitats de promoció de 
saludables a la demarcació de Girona, aprovades per acord de Consell Rector de data 
29 de gener de 2013 i publicades al Butlletí Oficial de la Província número 24 de data 

Proposta d’aprovació de les bas es i de la convocatòria de 
subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la  realització 
d’intervencions terapèutiques destinades a millorar  la qualitat de vida a la 
demarcació de Girona [LE 2014/ 30 ] 

Dipsalut, per mitjà de la seva Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut fomenta 
accions d’intervenció terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida  a les 
persones que pateixen una malaltia o una situació de vulnerabilitat social o de risc.

A través de les subvencions concedides a les entitats sense ànim de lucre, Dipsalut 
col·labora en la realització de projectes d’intervencions terapèutiques destinades a 
millorar la qualitat de vida i donar suport als familiars i/o cuidadors de col·lectius 

D’acord amb aquests antecedents, i ateses les competències que l’article 10 dels 
atribueix, el Consell Rector aprova, per unanimitat, 

Aprovar les bases específiques reguladores de subvencions a entitats sense 
ànim de lucre per a la realització d’intervencions terapèutiques destinades a millorar la 
qualitat de vida a la demarcació de Girona, segons el text que figura a l’annex I 

Aprovar simultàniament la convocatòria pública per a la presentació de 
subvencions que consta en l'annex II d'aquest acord, en règim de 

concurrència competitiva, a les entitats de dret privat sense ànim de lucre amb seu o 
delegació a les comarques de Girona, amb plena submissió de les bases esmentades 
al punt primer. L’eficàcia de la convocatòria restarà condicionada al fet que no es 

Acta CR 04/03/14 – Pàg. 12 

Import  

110.000,00 € 

començarà el dia següent 
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Girona  i 

per l’execució d’aquests acords i, en 
ases específiques, una vegada 

aprovades amb caràcter definitiu i per a la modificació dels models normalitzats. 

les bases específiques reguladores de subvencions de subvencions a 
entitats sense ànim de lucre per a activitats de promoció de la salut i d’hàbits 
saludables a la demarcació de Girona, aprovades per acord de Consell Rector de data 
29 de gener de 2013 i publicades al Butlletí Oficial de la Província número 24 de data 

es i de la convocatòria de 
subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la  realització 
d’intervencions terapèutiques destinades a millorar  la qualitat de vida a la 

Promoció de la Salut fomenta 
accions d’intervenció terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida  a les 
persones que pateixen una malaltia o una situació de vulnerabilitat social o de risc. 

ense ànim de lucre, Dipsalut 
col·labora en la realització de projectes d’intervencions terapèutiques destinades a 
millorar la qualitat de vida i donar suport als familiars i/o cuidadors de col·lectius 

s competències que l’article 10 dels 
aprova, per unanimitat, l’adopció del 

Aprovar les bases específiques reguladores de subvencions a entitats sense 
tzació d’intervencions terapèutiques destinades a millorar la 

qualitat de vida a la demarcació de Girona, segons el text que figura a l’annex I 

Aprovar simultàniament la convocatòria pública per a la presentació de 
subvencions que consta en l'annex II d'aquest acord, en règim de 

concurrència competitiva, a les entitats de dret privat sense ànim de lucre amb seu o 
delegació a les comarques de Girona, amb plena submissió de les bases esmentades 

ia de la convocatòria restarà condicionada al fet que no es 



 

presentin al·legacions contra les bases específiques i l’estimació de les quals hagi de 
comportar un canvi en les seves determinacions. 
 
Tercer. Aprovar els models normalitzats de sol·licitud i d
simplificat, que consten a l’expedient, pel finançament d’intervencions terapèutiques 
destinades a millorar la qualitat de vida a la demarcació de Girona, i que són 
accessibles des de la seu electrònica i el web de Dipsalut (
 
Quart. Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de 
subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la realització d’intervencions 
terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida a la demarcació de Girona, pel 
termini del vint dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona, al tauler d’anuncis e
(www.dipsalut.cat) i es farà referència al Diari Oficial de 
de conformitat amb el que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995 de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. En el 
supòsit que durant el termini d’informació pública no es f
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.
 
 
Cinquè. Autoritzar la despesa derivada de la convocatòria, d’acord amb les bases, i 
fixar la dotació pressupostària d’import màxim setanta
amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla, del pressupost de Dipsalut 
d’enguany: 
 

 

3. Programa de foment ONL
 
 
Sisè. Establir que el termini de presentació de sol·licituds 
de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Girona  i 
finalitzarà el dia 8 d’abril de 2014.
 
Setè. Facultar el vicepresident primer de Dipsalut
especial, per ordenar la pub
aprovades amb caràcter definitiu i per a la modificació dels models normalitzats.
 
Vuitè. Derogar les bases específiques reguladores de subvencions a entitats sense 
ànim de lucre per a la realització d’
qualitat de vida a la demarcació de Girona 
data 29 de gener de 2013 i publicades al Butlletí Oficial de la Província número 24 de 
data 4 de febrer de 2013.
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presentin al·legacions contra les bases específiques i l’estimació de les quals hagi de 
comportar un canvi en les seves determinacions.  

. Aprovar els models normalitzats de sol·licitud i de compte justificatiu 
simplificat, que consten a l’expedient, pel finançament d’intervencions terapèutiques 
destinades a millorar la qualitat de vida a la demarcació de Girona, i que són 
accessibles des de la seu electrònica i el web de Dipsalut (www.dipsalut.cat

Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de 
subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la realització d’intervencions 
terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida a la demarcació de Girona, pel 

s hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona, al tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut 

) i es farà referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
de conformitat amb el que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995 de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. En el 
supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin al·legacions i/o 
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.  

Autoritzar la despesa derivada de la convocatòria, d’acord amb les bases, i 
fixar la dotació pressupostària d’import màxim setanta-quatre mil euros (74.000,00 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla, del pressupost de Dipsalut 

Aplicació 
pressupostària  

Import

Programa de foment ONL 4/ 313 / 48900 74.000,00 

Establir que el termini de presentació de sol·licituds començarà 
de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Girona  i 
finalitzarà el dia 8 d’abril de 2014. 

vicepresident primer de Dipsalut per l’execució d’aquests acords i, en 
especial, per ordenar la publicació íntegra de les bases específiques, una vegada 
aprovades amb caràcter definitiu i per a la modificació dels models normalitzats.

Derogar les bases específiques reguladores de subvencions a entitats sense 
ànim de lucre per a la realització d’intervencions terapèutiques destinades a millorar la 
qualitat de vida a la demarcació de Girona  aprovades per acord de Consell Rector de 
data 29 de gener de 2013 i publicades al Butlletí Oficial de la Província número 24 de 
data 4 de febrer de 2013. 
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presentin al·legacions contra les bases específiques i l’estimació de les quals hagi de 

e compte justificatiu 
simplificat, que consten a l’expedient, pel finançament d’intervencions terapèutiques 
destinades a millorar la qualitat de vida a la demarcació de Girona, i que són 

www.dipsalut.cat). 

Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de 
subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la realització d’intervencions 
terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida a la demarcació de Girona, pel 

s hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de 
Tauler de la seu electrònica de Dipsalut 

la Generalitat de Catalunya, 
de conformitat amb el que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995 de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. En el 

ormulin al·legacions i/o 

Autoritzar la despesa derivada de la convocatòria, d’acord amb les bases, i 
quatre mil euros (74.000,00 €), 

amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla, del pressupost de Dipsalut 

Import  

74.000,00 € 

començarà el dia següent 
de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Girona  i 

per l’execució d’aquests acords i, en 
licació íntegra de les bases específiques, una vegada 

aprovades amb caràcter definitiu i per a la modificació dels models normalitzats. 

Derogar les bases específiques reguladores de subvencions a entitats sense 
intervencions terapèutiques destinades a millorar la 

aprovades per acord de Consell Rector de 
data 29 de gener de 2013 i publicades al Butlletí Oficial de la Província número 24 de 



 

8. 2014/586 – Proposta d’aprovació de les bases i de la convocatò ria de 
subvencions per a la realització de congressos, sim posis i jornades 
relacionats amb la salut pública a la demarcació de  Girona [LE 2014/29
 

Dipsalut, per mitjà de la seva Àrea de Polítiq
dóna suport a la formació i difusió sobre aspectes relacionats amb la salut pública, 
amb l’objectiu de millorar la salut de les persones, ajudant
sobre la seva salut i així millorar la seva

A través de les subvencions concedides a les entitats de dret públic o privat sense 
ànim de lucre es financen les despeses d’organització de congressos, simposis o 
jornades amb l’objectiu de presentar i difondre els últims avenços d’int
introducció de noves tecnologies en benefici d’una major qualitat de vida en matèries 
relacionades amb la salut pública i ciències de la salut, quan es realitzin en la 
demarcació de Girona. 
 
D’acord amb aquests antecedents, i en compli
estatuts de Dipsalut, el 
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar les bases específiques reguladores de subvencions per a la 
realització de congressos, simposis i jornades relacionats amb la salut pública i 
ciències de la salut a la demarcació de Girona, segons el text que figura a l’annex I 
d’aquest acord.  
 
Segon. Aprovar simultàniament la convocatòria pública per a la presentació de 
sol·licituds de subvencions que consta en l'annex II d'aquest acord, en règim de 
concurrència competitiva, a les entitats de dret públic  i privat que acreditin 
fefaentment que son entitats sense ànim de lucre, amb plena submissió de les bases 
esmentades al punt primer. L’eficàcia de la convocatòria restarà condicionada al fet 
que no es presentin al·legacions contra les bases específiques i l’estimació de les 
quals hagi de comporta
 
Tercer. Aprovar els models normalitzats de sol·licitud i de compte justificatiu 
simplificat, que consten a l’expedient, per a la realització de congressos, simposis i 
jornades relacionats amb la salut pública a la 
accessibles des de la seu electrònica i el web de Dipsalut (
 
Quart. Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de 
subvencions per a la realitzaci
salut pública i ciències de la salut a la demarcació de Girona, pel termini del vint dies 
hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, al tauler d’anunc
(www.dipsalut.cat) i es farà referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
de conformitat amb el que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995 de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. En el 
supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin al·legacions i/o 
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.
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Proposta d’aprovació de les bases i de la convocatò ria de 
subvencions per a la realització de congressos, sim posis i jornades 
relacionats amb la salut pública a la demarcació de  Girona [LE 2014/29

Dipsalut, per mitjà de la seva Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut, fomenta i 
dóna suport a la formació i difusió sobre aspectes relacionats amb la salut pública, 
amb l’objectiu de millorar la salut de les persones, ajudant-los a incrementar el control 
sobre la seva salut i així millorar la seva qualitat de vida.  

A través de les subvencions concedides a les entitats de dret públic o privat sense 
ànim de lucre es financen les despeses d’organització de congressos, simposis o 
jornades amb l’objectiu de presentar i difondre els últims avenços d’int
introducció de noves tecnologies en benefici d’una major qualitat de vida en matèries 
relacionades amb la salut pública i ciències de la salut, quan es realitzin en la 
demarcació de Girona.  

D’acord amb aquests antecedents, i en compliment del que disposa l’article 10.3 dels 
 Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent

. Aprovar les bases específiques reguladores de subvencions per a la 
realització de congressos, simposis i jornades relacionats amb la salut pública i 
ciències de la salut a la demarcació de Girona, segons el text que figura a l’annex I 

. Aprovar simultàniament la convocatòria pública per a la presentació de 
sol·licituds de subvencions que consta en l'annex II d'aquest acord, en règim de 
concurrència competitiva, a les entitats de dret públic  i privat que acreditin 

n entitats sense ànim de lucre, amb plena submissió de les bases 
esmentades al punt primer. L’eficàcia de la convocatòria restarà condicionada al fet 
que no es presentin al·legacions contra les bases específiques i l’estimació de les 
quals hagi de comportar un canvi en les seves determinacions.  

Aprovar els models normalitzats de sol·licitud i de compte justificatiu 
simplificat, que consten a l’expedient, per a la realització de congressos, simposis i 
jornades relacionats amb la salut pública a la demarcació de Girona, i que són 
accessibles des de la seu electrònica i el web de Dipsalut (www.dipsalut.cat

Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de 
subvencions per a la realització de congressos, simposis i jornades relacionats amb la 
salut pública i ciències de la salut a la demarcació de Girona, pel termini del vint dies 
hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, al tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut 

) i es farà referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
de conformitat amb el que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995 de 13 de juny, 

l qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. En el 
supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin al·legacions i/o 
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament. 

Acta CR 04/03/14 – Pàg. 14 

Proposta d’aprovació de les bases i de la convocatò ria de 
subvencions per a la realització de congressos, sim posis i jornades 
relacionats amb la salut pública a la demarcació de  Girona [LE 2014/29 ] 

ues i Promoció de la Salut, fomenta i 
dóna suport a la formació i difusió sobre aspectes relacionats amb la salut pública, 

los a incrementar el control 

A través de les subvencions concedides a les entitats de dret públic o privat sense 
ànim de lucre es financen les despeses d’organització de congressos, simposis o 
jornades amb l’objectiu de presentar i difondre els últims avenços d’interès científic i la 
introducció de noves tecnologies en benefici d’una major qualitat de vida en matèries 
relacionades amb la salut pública i ciències de la salut, quan es realitzin en la 

ment del que disposa l’article 10.3 dels 
l’adopció del següent 

. Aprovar les bases específiques reguladores de subvencions per a la 
realització de congressos, simposis i jornades relacionats amb la salut pública i 
ciències de la salut a la demarcació de Girona, segons el text que figura a l’annex I 

. Aprovar simultàniament la convocatòria pública per a la presentació de 
sol·licituds de subvencions que consta en l'annex II d'aquest acord, en règim de 
concurrència competitiva, a les entitats de dret públic  i privat que acreditin 

n entitats sense ànim de lucre, amb plena submissió de les bases 
esmentades al punt primer. L’eficàcia de la convocatòria restarà condicionada al fet 
que no es presentin al·legacions contra les bases específiques i l’estimació de les 

Aprovar els models normalitzats de sol·licitud i de compte justificatiu 
simplificat, que consten a l’expedient, per a la realització de congressos, simposis i 

demarcació de Girona, i que són 
www.dipsalut.cat). 

Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de 
ó de congressos, simposis i jornades relacionats amb la 

salut pública i ciències de la salut a la demarcació de Girona, pel termini del vint dies 
hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de 

Tauler de la seu electrònica de Dipsalut 
) i es farà referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 

de conformitat amb el que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995 de 13 de juny, 
l qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. En el 

supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin al·legacions i/o 



 

 
Cinquè. Autoritzar la despesa derivada de la convocatòria, d’acord amb les bases, i 
fixar la dotació pressupostària d’import màxim trenta mil euros (30.000,00 
pressupost de Dipsalut d’enguany amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
següents, i tal i com es detalla a continuació:
 

 

4. Programa de foment ONL
5. Programa de foment consorcis
6. Programa de foment mancomunitats
7. A col·legis professionals

 

La convocatòria es resoldrà mitjançant dos procediments de selecció, a cadascun dels 
quals se li assignaran els crèdits en funció de l’aplicació pressupostària i el 
procediment de què es tracti. Els crèdits disponibles quedaran repartits de la manera 
següent:  
 

- Primer procediment: 

 

8. Programa de foment ONL
9. Programa de foment consorcis
10. Programa de foment mancomunitats
11. A col·legis professionals

 
- Segon procediment: 

 

12. Programa de foment ONL
13. Programa de foment consorcis
14. Programa de foment mancomunitats
15. A col·legis professionals

 

Una vegada acordada la proposta de resolució, es podran redistribuir els imports 
citats anteriorment entre les diferents aplicacions pressupostàries, sense superar 
l’import màxim previst per cada procediment.
procediments i no compromesos després de la seva resolució podran acumular
crèdits assignats al segon procediment.

Sisè.  Establir dos terminis de presentació de sol·licituds, un per cada procediment. El 
termini de presentació de les sol·licituds del primer procediment comença l’endemà de 
la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOP i finalitzarà el dia 10 d’abril de 
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Autoritzar la despesa derivada de la convocatòria, d’acord amb les bases, i 
fixar la dotació pressupostària d’import màxim trenta mil euros (30.000,00 
pressupost de Dipsalut d’enguany amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 

om es detalla a continuació: 

Aplicació 
pressupostària 

Programa de foment ONL 4 313 48900 
Programa de foment consorcis 4 313 46700 
Programa de foment mancomunitats 4 313 46300 
A col·legis professionals 4 313 48902 

La convocatòria es resoldrà mitjançant dos procediments de selecció, a cadascun dels 
quals se li assignaran els crèdits en funció de l’aplicació pressupostària i el 
procediment de què es tracti. Els crèdits disponibles quedaran repartits de la manera 

Primer procediment:    

Aplicació 
pressupostària 

Programa de foment ONL 4 313 48900 
Programa de foment consorcis 4 313 46700 
Programa de foment mancomunitats 4 313 46300 
A col·legis professionals 4 313 48902 

Segon procediment:    

Aplicació 
pressupostària 

Programa de foment ONL 4 313 48900 
Programa de foment consorcis 4 313 46700 
Programa de foment mancomunitats 4 313 46300 
A col·legis professionals 4 313 48902 

Una vegada acordada la proposta de resolució, es podran redistribuir els imports 
citats anteriorment entre les diferents aplicacions pressupostàries, sense superar 
l’import màxim previst per cada procediment. Els crèdits assignats al primer dels 
procediments i no compromesos després de la seva resolució podran acumular
crèdits assignats al segon procediment. 

dos terminis de presentació de sol·licituds, un per cada procediment. El 
de presentació de les sol·licituds del primer procediment comença l’endemà de 

la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOP i finalitzarà el dia 10 d’abril de 

Acta CR 04/03/14 – Pàg. 15 

Autoritzar la despesa derivada de la convocatòria, d’acord amb les bases, i 
fixar la dotació pressupostària d’import màxim trenta mil euros (30.000,00 €) del 
pressupost de Dipsalut d’enguany amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 

Import (€) 

14.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
6.000,00 

La convocatòria es resoldrà mitjançant dos procediments de selecció, a cadascun dels 
quals se li assignaran els crèdits en funció de l’aplicació pressupostària i el 
procediment de què es tracti. Els crèdits disponibles quedaran repartits de la manera 

Import (€) 

9.000,00 
2.500,00 
2.500,00 
3.500,00 

Import (€) 

5.000,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 

Una vegada acordada la proposta de resolució, es podran redistribuir els imports 
citats anteriorment entre les diferents aplicacions pressupostàries, sense superar 

Els crèdits assignats al primer dels 
procediments i no compromesos després de la seva resolució podran acumular-se als 

dos terminis de presentació de sol·licituds, un per cada procediment. El 
de presentació de les sol·licituds del primer procediment comença l’endemà de 

la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOP i finalitzarà el dia 10 d’abril de 



 

2014. El termini de presentació de les sol·licituds del segon procediment comença el 
dia 11 d’abril de 2014 i finalitzarà el dia 9 de setembre de 2014.
 
Setè. Es faculta el vicepresident primer de Dipsalut
en especial, per ordenar la publicació íntegra de les bases específiques i per a la 
modificació dels models normalitzats de sol·licitud i justificació.
 
Vuitè. Derogar les bases específiques reguladores de subvencions per a la realització 
de congressos, simposis i jornades relacionats amb la salut pública i ciències de la 
salut a la demarcació de Girona, apro
de juny de 2013 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província número 128 de data 
4 de juliol de 2013. 
 
 
9. 2013/2193 – Proposta d’aprovació del Conveni de col

Mancomunitat Intermunicipal Vol
de la Badia de Roses i el Baix Ter pel finançament del projecte educatiu 
sobre la vigilància del mosquit tigre a la demarcac ió de Girona per a l’any 
2014 [SAE 2013/48

 
El vicepresident primer explica que gairebé 
reproducció del mosquit és en espais privats i, per tant, cal conscienciar la 
ciutadania. 
 
La Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de Servei de Control de Mosquits de la 
Badia de Roses i Baix Ter, d’ara endavant, 
23 de desembre de 2013, una sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència 
pública pel finançament del projecte educatiu sobre la vigilància del mosquit tigre a la 
demarcació de Girona per a l’any 2014  (RE 13/3489)
 
El projecte té com a objectiu transmetre a la població escolar de 5è de primària de 
Girona els conceptes bàsics de la biologia dels mosquits en general i de l’ecologia, 
morfologia, comportament i de les implicacions sanitàries del mosquit tigre, així co
saber aplicar les mesures de prevenció per al control de les seves poblacions 
larvàries en l’àmbit privat.
 
Es considera oportú seguir col·laborant amb aquest projecte, atès que la 
Mancomunitat dóna resposta a bona part de les competències municipals en 
a la prevenció i control del mosquit tigre i s’ajusta a les línies estratègiques de 
Dipsalut i als objectius definits al Programa Pt11 de control i gestió de riscos derivats 
de la presència del mosquit tigre 
Dipsalut. 
 
En virtut de tot l’anterior, segons el què preveu l’article 15 de l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Girona, i ateses les competències que l’article 4.3 i 
10 dels estatuts de Dipsalut 
l’adopció del següent 
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2014. El termini de presentació de les sol·licituds del segon procediment comença el 
1 d’abril de 2014 i finalitzarà el dia 9 de setembre de 2014. 

vicepresident primer de Dipsalut per l’execució d’aquests acords i, 
en especial, per ordenar la publicació íntegra de les bases específiques i per a la 

ls normalitzats de sol·licitud i justificació. 

les bases específiques reguladores de subvencions per a la realització 
de congressos, simposis i jornades relacionats amb la salut pública i ciències de la 
salut a la demarcació de Girona, aprovades per acord de Consell Rector de data 18 
de juny de 2013 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província número 128 de data 

Proposta d’aprovació del Conveni de col ·laboració  amb la 
Mancomunitat Intermunicipal Vol untària del Servei de Control de Mosquits 
de la Badia de Roses i el Baix Ter pel finançament del projecte educatiu 
sobre la vigilància del mosquit tigre a la demarcac ió de Girona per a l’any 
2014 [SAE 2013/48] 

El vicepresident primer explica que gairebé el 80% dels espais en què es produeix la 
reproducció del mosquit és en espais privats i, per tant, cal conscienciar la 

La Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de Servei de Control de Mosquits de la 
Badia de Roses i Baix Ter, d’ara endavant, la Mancomunitat, ha presentat, en data 
23 de desembre de 2013, una sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència 
pública pel finançament del projecte educatiu sobre la vigilància del mosquit tigre a la 
demarcació de Girona per a l’any 2014  (RE 13/3489). 

El projecte té com a objectiu transmetre a la població escolar de 5è de primària de 
Girona els conceptes bàsics de la biologia dels mosquits en general i de l’ecologia, 
morfologia, comportament i de les implicacions sanitàries del mosquit tigre, així co
saber aplicar les mesures de prevenció per al control de les seves poblacions 
larvàries en l’àmbit privat. 

Es considera oportú seguir col·laborant amb aquest projecte, atès que la 
Mancomunitat dóna resposta a bona part de les competències municipals en 
a la prevenció i control del mosquit tigre i s’ajusta a les línies estratègiques de 
Dipsalut i als objectius definits al Programa Pt11 de control i gestió de riscos derivats 
de la presència del mosquit tigre (Aedes albopictus) del Catàleg de Servei

En virtut de tot l’anterior, segons el què preveu l’article 15 de l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Girona, i ateses les competències que l’article 4.3 i 
10 dels estatuts de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova
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2014. El termini de presentació de les sol·licituds del segon procediment comença el 

per l’execució d’aquests acords i, 
en especial, per ordenar la publicació íntegra de les bases específiques i per a la 

les bases específiques reguladores de subvencions per a la realització 
de congressos, simposis i jornades relacionats amb la salut pública i ciències de la 

vades per acord de Consell Rector de data 18 
de juny de 2013 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província número 128 de data 

laboració  amb la 
untària del Servei de Control de Mosquits 

de la Badia de Roses i el Baix Ter pel finançament del projecte educatiu 
sobre la vigilància del mosquit tigre a la demarcac ió de Girona per a l’any 

el 80% dels espais en què es produeix la 
reproducció del mosquit és en espais privats i, per tant, cal conscienciar la 

La Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de Servei de Control de Mosquits de la 
la Mancomunitat, ha presentat, en data 

23 de desembre de 2013, una sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència 
pública pel finançament del projecte educatiu sobre la vigilància del mosquit tigre a la 

El projecte té com a objectiu transmetre a la població escolar de 5è de primària de 
Girona els conceptes bàsics de la biologia dels mosquits en general i de l’ecologia, 
morfologia, comportament i de les implicacions sanitàries del mosquit tigre, així com 
saber aplicar les mesures de prevenció per al control de les seves poblacions 

Es considera oportú seguir col·laborant amb aquest projecte, atès que la 
Mancomunitat dóna resposta a bona part de les competències municipals en relació 
a la prevenció i control del mosquit tigre i s’ajusta a les línies estratègiques de 
Dipsalut i als objectius definits al Programa Pt11 de control i gestió de riscos derivats 

del Catàleg de Serveis de 

En virtut de tot l’anterior, segons el què preveu l’article 15 de l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Girona, i ateses les competències que l’article 4.3 i 

aprova, per unanimitat, 



 

ACORD 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre Dipsalut i la Mancomunitat pel 
finançament del projecte educatiu sobre la vigilància del mosquit tigre a la 
demarcació de Girona, per a l’any 2014, per
vuitanta-dos euros amb noranta
100,00 % del pressupost presentat (60.982,92 
 
Segon. Autoritzar i comprometre la despesa de seixanta mil nou
euros amb noranta-dos cèntims d’euro (60.982,92 
pressupostària 5/313/46300 Programa de foment mancomunitats protecció del 
pressupost ordinari d’enguany.
 
Tercer. Fixar el dia 2 de novembre de 2014 com a data límit de justificació
subvenció concedida.  
 
Quart. Facultar al vicepresident primer per a la signatura del Conveni i de qualsevol 
document que sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest acord i en especial per la 
modificació dels elements no substancials. Així mateix 
primer per resoldre qualsevol incidència resultant de la comprovació de la justificació 
de la subvenció. 
 
Cinquè. Comunicar aquest acord a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de 
Servei de Control de Mosquits de la Badia de
 
 
10. 2013/1307 – Proposta de delegació específica a la Presidència p er a la 

imposició de penalitats en el contracte de subminis trament, instal·lació i 
gestió de la xarxa de desfibril•ladors de la demarc ació de Girona [LE 
2013/81] 
 

En data 24 de gener de 2011, es va formalitzar el contracte de subministrament, 
instal·lació i gestió de la xarxa de desfibril·ladors de la demarcació de Girona (CPH 
01/2010) amb l’empresa MC Infortecnica SL, amb NIF 
 
El dia 24 d’abril de 2012,
pública la cessió del contracte de subministrament, instal·lació i gestió de la xarxa de 
desfibril·ladors de la demarcació de Girona, a l’empresa Cardiac Science France SAS. 
 
Un cop finalitzada la fase d’instal·lació dels desfibril·ladors, comença la fase de gestió 
i assistència tècnica als municipis per un correcte funcionament del projecte i, per tant, 
esdevé del tot crític un control permanent del contractista. L’informe del tècnic 
responsable del programa de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut, de data 26 
de febrer de 2014, exposa que per solucionar la gestió de les incidències en les 
obligacions contractuals de l’adjudicatari convindria la màxima agilitat possible.
 
L’òrgan de contractació d’aquesta licitació és el Consell Rector de Dipsalut, atès que 
l’import de l’esmentat contracte superava el 10 per cent dels recursos ordinaris del 
pressupost d’acord amb la disposició addicional segona del TRLCSP.
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Aprovar el Conveni de col·laboració entre Dipsalut i la Mancomunitat pel 
finançament del projecte educatiu sobre la vigilància del mosquit tigre a la 
demarcació de Girona, per a l’any 2014, per un import de seixanta mil nou

dos euros amb noranta-dos cèntims d’euro (60.982,92 €)  que representa un 
100,00 % del pressupost presentat (60.982,92 €) . 

Autoritzar i comprometre la despesa de seixanta mil nou-cents vuitanta
dos cèntims d’euro (60.982,92 €) i amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 5/313/46300 Programa de foment mancomunitats protecció del 
pressupost ordinari d’enguany. 

Fixar el dia 2 de novembre de 2014 com a data límit de justificació
 

Facultar al vicepresident primer per a la signatura del Conveni i de qualsevol 
document que sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest acord i en especial per la 
modificació dels elements no substancials. Així mateix es faculta al vicepresident 
primer per resoldre qualsevol incidència resultant de la comprovació de la justificació 

. Comunicar aquest acord a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de 
Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter. 

Proposta de delegació específica a la Presidència p er a la 
imposició de penalitats en el contracte de subminis trament, instal·lació i 
gestió de la xarxa de desfibril•ladors de la demarc ació de Girona [LE 

En data 24 de gener de 2011, es va formalitzar el contracte de subministrament, 
instal·lació i gestió de la xarxa de desfibril·ladors de la demarcació de Girona (CPH 
01/2010) amb l’empresa MC Infortecnica SL, amb NIF B80089303. 

El dia 24 d’abril de 2012, l’empresa MC Infortecnica, SL va formalitzar en escriptura 
pública la cessió del contracte de subministrament, instal·lació i gestió de la xarxa de 
desfibril·ladors de la demarcació de Girona, a l’empresa Cardiac Science France SAS. 

a fase d’instal·lació dels desfibril·ladors, comença la fase de gestió 
i assistència tècnica als municipis per un correcte funcionament del projecte i, per tant, 
esdevé del tot crític un control permanent del contractista. L’informe del tècnic 

del programa de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut, de data 26 
de febrer de 2014, exposa que per solucionar la gestió de les incidències en les 
obligacions contractuals de l’adjudicatari convindria la màxima agilitat possible.

ació d’aquesta licitació és el Consell Rector de Dipsalut, atès que 
l’import de l’esmentat contracte superava el 10 per cent dels recursos ordinaris del 
pressupost d’acord amb la disposició addicional segona del TRLCSP.
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Aprovar el Conveni de col·laboració entre Dipsalut i la Mancomunitat pel 
finançament del projecte educatiu sobre la vigilància del mosquit tigre a la 

un import de seixanta mil nou-cents 
€)  que representa un 

cents vuitanta-dos 
àrrec a l’aplicació 

pressupostària 5/313/46300 Programa de foment mancomunitats protecció del 

Fixar el dia 2 de novembre de 2014 com a data límit de justificació de la 

Facultar al vicepresident primer per a la signatura del Conveni i de qualsevol 
document que sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest acord i en especial per la 

es faculta al vicepresident 
primer per resoldre qualsevol incidència resultant de la comprovació de la justificació 

. Comunicar aquest acord a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de 

Proposta de delegació específica a la Presidència p er a la 
imposició de penalitats en el contracte de subminis trament, instal·lació i 
gestió de la xarxa de desfibril•ladors de la demarc ació de Girona [LE 

En data 24 de gener de 2011, es va formalitzar el contracte de subministrament, 
instal·lació i gestió de la xarxa de desfibril·ladors de la demarcació de Girona (CPH 

  

l’empresa MC Infortecnica, SL va formalitzar en escriptura 
pública la cessió del contracte de subministrament, instal·lació i gestió de la xarxa de 
desfibril·ladors de la demarcació de Girona, a l’empresa Cardiac Science France SAS.  

a fase d’instal·lació dels desfibril·ladors, comença la fase de gestió 
i assistència tècnica als municipis per un correcte funcionament del projecte i, per tant, 
esdevé del tot crític un control permanent del contractista. L’informe del tècnic 

del programa de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut, de data 26 
de febrer de 2014, exposa que per solucionar la gestió de les incidències en les 
obligacions contractuals de l’adjudicatari convindria la màxima agilitat possible. 

ació d’aquesta licitació és el Consell Rector de Dipsalut, atès que 
l’import de l’esmentat contracte superava el 10 per cent dels recursos ordinaris del 
pressupost d’acord amb la disposició addicional segona del TRLCSP. 



 

 
La clàusula XXVIII del Plec de clàu
d’imposició de sancions davant d’incompliments contractuals de l’adjudicatari. Per tal 
d’agilitzar el màxim possible la gestió de la tramitació de la imposició de sancions a 
l’adjudicatari per incompliments de
considera convenient delegar en la Presidència de Dipsalut la competència en matèria 
d’imposició de sancions lleus i greus atès que la freqüència mensual de reunions de 
l’òrgan de contractació faria que els e
demoressin en excés. 
 
Vist l’informe favorable del secretari conforme aquest procediment contractual és 
delegable de forma específica i concreta, ateses les competències de l’article 10 dels 
Estatuts de Dipsalut li a
següent 
 
ACORD 
 
Primer. Delegar en la Presidència de Dipsalut la competència per tramitar i imposar 
les faltes lleus i greus establertes en la clàusula XXVIII del Plec de clàusules 
administratives particulars en què incorri l’adjudicatari durant l’execució del contracte 
de subministrament, instal·lació i gestió de la xarxa de desfibril·ladors de la 
demarcació de Girona. 
 
Segon. La Presidència de Dipsalut donarà compte de les resolucions de 
penalitzacions lleus i greus al contractista en el següent Consell Rector que es celebri.
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’empresa Cardiac Science France SAS.
 
 
11. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tra mesa de la convocatòria
 
No n’hi ha cap. 

 
 

12. Torn obert de paraules
 
El vicepresident segon pregunta quan s’aprovarà la convocatòria de subvencions per 
a actuacions de promoció de la salut per als Ajuntaments.
 
El vicepresident primer respon que aquesta convocatòria s’obrirà després de l’estiu.
 
Finalment, el vicepresident primer informa els assistents que en els propers dies se’ls 
haurà de convocar per a una sessió extraordinària
de caire econòmic en els quals s’està encara treballant
 
__________________________________________________________
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La clàusula XXVIII del Plec de clàusules administratives estableix un procediment 
d’imposició de sancions davant d’incompliments contractuals de l’adjudicatari. Per tal 
d’agilitzar el màxim possible la gestió de la tramitació de la imposició de sancions a 
l’adjudicatari per incompliments de les condicions establertes en el contracte, es 
considera convenient delegar en la Presidència de Dipsalut la competència en matèria 
d’imposició de sancions lleus i greus atès que la freqüència mensual de reunions de 
l’òrgan de contractació faria que els expedients relatius als incompliments es 

Vist l’informe favorable del secretari conforme aquest procediment contractual és 
delegable de forma específica i concreta, ateses les competències de l’article 10 dels 

atribueix, el Consell Rector aprova, per unanimitat, 

Delegar en la Presidència de Dipsalut la competència per tramitar i imposar 
les faltes lleus i greus establertes en la clàusula XXVIII del Plec de clàusules 

atives particulars en què incorri l’adjudicatari durant l’execució del contracte 
de subministrament, instal·lació i gestió de la xarxa de desfibril·ladors de la 

 

La Presidència de Dipsalut donarà compte de les resolucions de 
nalitzacions lleus i greus al contractista en el següent Consell Rector que es celebri.

Notificar aquest acord a l’empresa Cardiac Science France SAS.

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

Torn obert de paraules  

El vicepresident segon pregunta quan s’aprovarà la convocatòria de subvencions per 
a actuacions de promoció de la salut per als Ajuntaments. 

El vicepresident primer respon que aquesta convocatòria s’obrirà després de l’estiu.

alment, el vicepresident primer informa els assistents que en els propers dies se’ls 
per a una sessió extraordinària per tal d’aprovar diversos temes 

de caire econòmic en els quals s’està encara treballant. 

__________________________________________________________
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sules administratives estableix un procediment 
d’imposició de sancions davant d’incompliments contractuals de l’adjudicatari. Per tal 
d’agilitzar el màxim possible la gestió de la tramitació de la imposició de sancions a 

les condicions establertes en el contracte, es 
considera convenient delegar en la Presidència de Dipsalut la competència en matèria 
d’imposició de sancions lleus i greus atès que la freqüència mensual de reunions de 

xpedients relatius als incompliments es 

Vist l’informe favorable del secretari conforme aquest procediment contractual és 
delegable de forma específica i concreta, ateses les competències de l’article 10 dels 

aprova, per unanimitat, l’adopció del 

Delegar en la Presidència de Dipsalut la competència per tramitar i imposar 
les faltes lleus i greus establertes en la clàusula XXVIII del Plec de clàusules 

atives particulars en què incorri l’adjudicatari durant l’execució del contracte 
de subministrament, instal·lació i gestió de la xarxa de desfibril·ladors de la 

La Presidència de Dipsalut donarà compte de les resolucions de 
nalitzacions lleus i greus al contractista en el següent Consell Rector que es celebri. 

Notificar aquest acord a l’empresa Cardiac Science France SAS. 

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

El vicepresident segon pregunta quan s’aprovarà la convocatòria de subvencions per 

El vicepresident primer respon que aquesta convocatòria s’obrirà després de l’estiu. 

alment, el vicepresident primer informa els assistents que en els propers dies se’ls 
per tal d’aprovar diversos temes 

____________________________________________________________________ 



 

El president aixeca la sessió
 
 
El vicepresident 1r, p.d. 
 
 
 
 
 
 
 
Josep M. Corominas i Barnadas
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El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El vicepresident 1r, p.d.  El secretari 

Josep M. Corominas i Barnadas  Jordi Batllori i Nouvilas
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, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 

Jordi Batllori i Nouvilas  


