JC/tf
Núm. exp.: 2014/1486 Secretaria
Acta reunió Consell Rector 1 juliol 2014 – Sessió 2014/6 LE 2014/101
Girona. Consell Rector de Dipsalut

Acta
Consell Rector de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de
Girona (Dipsalut)
Núm. sessió: 2014/6
Caràcter:
Ordinària
Data:
1 de juliol de 2014
Horari:
De les 12
2:05 hores a les 12:45 hores
Lloc:
Saló de Comissions
Co
de la Diputació de Girona
Hi assisteixen:
•

Vicepresident primer:
Josep Maria Corominas i Barnadas

•

Vocals:
Miquel Noguer i Planas
Immaculada Colom i Canal
Jordi Gironès i Pasolas
Pia Bosch i Codolà
Martí Armadà i Pujol
Salvador Ros i Reig

•

Gerent:
Jordi Brunet i Badosa

•

Secretari:
Jordi Batllori i Nouvilas

•

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

•

Tresorera:
M. Teresa Villar i Roda

Han excusat la seva absència el president, senyor Joan Giraut i Cot, el vicepresident
segon, senyor Josep Marigó i Costa, i els vocals senyor Xavier Soy i Soler, senyor
Miquel Calm i Puig i senyor Antoni Guinó i Bou.
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Ordre del dia
1.

e l’esborrany de l’acta de la sessió anterior (número 2014/5),
Aprovació de
del dia 13 de maig de 2014

2.

Informació de la Presidència

3.

Informació de la Gerència

4.

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

5.

2014/1466 – Proposta d’elevació
d’elevació al Ple de la Diputació de Girona de la
modificació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball de
Dipsalut per a l’any 2014 [G01 2014/3]

6.

2014/1498 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de Girona de
l’aprovació de l’expedient
l’expedient de suplement de crèdit 3SC 2/2014 [LE
2014/103]

7.

2014/1499 – Proposta d’aprovació de l’expedient de crèdit extraordinari
3CE 2/2014
2014 [LE 2014/104]

8.

2014/586 – Proposta de resolució del primer procediment de la
convocatòria pública de subvencions per a la
la realització de congressos,
simposis i jornades relacionats amb la salut pública i ciències de la salut a
la demarcació de Girona [LE 2014/29]

9.

2014/1260 – Proposta d’aprovació de la convocatòria i de les bases
específiques reguladores de subvencions als ajuntaments de la
demarcació de Girona per a la lluita i control integrat de plagues urbanes
[LE 2014/86]

10. 2014/1259 – Proposta d’aprovació de la convocatòria i de les bases
específiques reguladores de subvencions als ajuntaments de la
demarcació de Girona
Girona per a la realització d’activitats de promoció de la
salut [LE 2014/85]
11. 2014/1430 – Proposta d’aprovació de l’addenda al Conveni de
col·laboració entre Dipsalut i l’Ajuntament de Girona per l’execució del Pla
Anual d’Actuacions de l’any 2014 [LE 2014/92]
12. 2014/1410 – Proposta d’aprovació de l’addenda al Conveni de
col·laboració entre Dipsalut i l’Ajuntament d’Olot per l’execució del Pla
Anual d’Actuacions de l’any 2014 [LE 2014/88]
13. 2014/1132 – Proposta de modificació del text del conveni aprovat amb la
Mancomunitat
ancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits
de la Badia de Roses i el Baix Ter i el Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya per al control i la gestió de riscos derivats de la
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presencia de simúlids a les comarques del
del Gironès i el Baix Empordà
[SAE 2014/13]
14. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
15. Torn obert de paraules
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta
l’
de la sessió anterior (número 2014/5),
2014/
dels dia 13 de
e maig de 2014
sborrany, prèviament lliurat als assistents, de l’acta
l
de la
S’aprova per unanimitat l’esborrany,
sessió número 2014/5,, que va tenir lloc el dia
di 13 de maig de 2014.
2. Informació de la Presidència
El vicepresident primer informa de la presència de Dipsalut en l’entrega de diplomes
de la primera promoció del Postgrau en Emergències Psicològiques de la Universitat
de Girona i en la graduació de la primera promoció de graduats en Medicina per la
Universitat de Girona. També informa de la participació
participació de Dipsalut en l’entrega de
les beques Jaume Casademont de la Fundació Jaume Casademont i de la roda de
premsa oferida en relació a les actuacions de l’Organisme en matèria de piscines per
la campanya de l’estiu de 2014.
El vicepresident primer també informa
informa de la visita al director territorial del
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya a Girona per tal
de tractar sobre el concepte d’ocupabilitat que contempla el programa Salut i Crisi i
de la reunió amb el director territorial del
del Departament de Salut Pública de la
Generalitat de Catalunya a Girona i amb l’Ajuntament de Girona per coordinar
diversos temes relatius a salut pública.
Finalment, el vicepresident primer informa de diverses visites, per tal de mantenir-hi
mantenir
una relació estreta, amb entitats amb les quals Dipsalut col·labora de manera
habitual (SESPAS, la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control
de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter, Càrites, Creu Roja, el Fòrum Sanitari,
Unió de Pagesos, el doctor
octor López-Pousa del projecte MesGi 50...).
3. Informació de la Gerència
No hi ha res per comentar.
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4. Donar compte dels decrets signats per la Presidència i la Vicepresidència
primera
Decret núm. 91 de 3 de març de 2014.
2014. Desestimar les al·legacions presentades
pr
per
l’Ajuntament de Llançà respecte de la modificació de l’import de la subvenció Pt08 2013/12 de
seguretat, vigilància i socorrisme a les platges.
Decret núm. 92 de 3 de març de 2014.
2014. Desestimar la sol·licitud presentada per l’Ajuntament
de Vilallonga
llonga de Ter atès que Dipsalut no disposa de Parcs Urbans de Salut per poder
atendre la sol·licitud.
Decret núm. 93 de 3 de març de 2014.
2014. Deixar sense efecte per finalització de relació
contractual el decret pel qual es concedia una prolongació de jornada a la senyora Gemma
Ollé i Rubio.
Decret núm. 94 de 3 de març de 2014.
2014. Adjudicar a Lappset España el contracte de
subministrament de cartells de prohibició d’ús de Parcs Urbans de Salut a menors de 16 anys.
Decret núm. 95 de 4 de març de 2014.
2014 Estimar les al·legacions presentades per l’Ajuntament
de Calonge atès que la totalitat de les platges del municipi disposa d’accés per a
discapacitats.
Decret núm. 96 de 4 de març de 2014.
2014. Aprovar la classificació de les proposicions
presentades a la contractació del serveis necessaris per al desenvolupament del Pt09, suport
a la gestió de la salubritat de les sorreres infantils.
Decret núm. 97 de 5 de març de 2014.
2014. Adjudicar a CECAM SLU el contracte de serveis
d’execució dels cursos de gestió i control d’instal·lacions
d’instal·lacions de baix i alt risc de transmissió de
legionel·losi i de prevenció de la legionel·losi en instal·lacions sanitàries d’alt i baix risc.
Decret núm. 98 de 5 de març de 2014.
2014. Adjudicar a David Gomez Pérez el contracte de
serveis de dinamització del Parc Urbà de Salut i la Xarxa d’itineraris Saludables de Viladrau.
Decret núm. 99 de 5 de març de 2014.
2014. Adjudicar a Axioma Consultors Acústics SL el
contracte de serveis d’execució del curs de control de contaminació acústica.
Decret núm. 100 de 5 de març de 2014.
2014 Adjudicar a Semae Acquajet SL el contracte de
subministrament anual d’aigua mineral, gots i higienització de les fonts de la seu de Dipsalut.
Decret núm. 101 de 6 de març de 2014.
2014. Cedir a l’Ajuntament de Les Lloses un desfibril·lador
mòbil Pm05 2014/1.
Decret
ret núm. 102 de 6 de març de 2014.
2014. Retornar la fiança definitiva a la Universitat de Girona
per respondre a les obligacions derivades de l’execució del contracte serveis de gestió
integral dels tallers demostratius i les carpes del programa “Girona, territori
territori cardioprotegit”.
Decret núm. 103 de 7 de març de 2014.
2014. Modificar l’import de la subvenció de suport econòmic
a les actuacions per a la lluita i control de plagues urbanes a l’Ajuntament de La Vall d’en Bas.
Decret núm. 104 de 7 de març de 2014.
2014 Aprovar i formalitzar el contracte d’arrendament amb
2
l’empresa Tot hi cap SLU d’un espai destinat a magatzem de 150 m .
Decret núm. 105 de 10 de març de 2014.
2014. Iniciar l’expedient de crèdit extraordinari 3CE 1-2014
1
i que el Consell Rector de Dipsalut formuli la proposta
proposta que haurà de dictaminar la Comissió
Informativa de Règim Intern i Hisenda de la Diputació de Girona.
Decret núm. 106 de 10 de març de 2014.
2014. Iniciar l’expedient de crèdit extraordinari 3SC 1-2014
1
i que el Consell Rector de Dipsalut formuli la proposta
proposta que haurà de dictaminar la Comissió
Informativa de Règim Intern i Hisenda de la Diputació de Girona.
Decret núm. 107 de 10 de març de 2014.
2014. Aprovar la classificació de la proposició presentada
a la contractació del servei de formació i seguiment de les Àrees
Àrees Bàsiques de Salut que
disposen de Parc Urbà de Salut o Itinerari Saludable.
Decret núm. 108 de 10 de març de 2014.
2014. Aprovar la compensació de deutes i crèdits
recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Vilamacolum
Decret núm. 109 de 10 de març de 2014.
2014 Aprovar la compensació de deutes i crèdits
recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Llers.
Decret núm. 110 d’11 de març de 2014.
2014. Modificar l’import de la subvenció per a la realització
de congressos, simposis i jornades relacionats amb la salut pública, al Parc Científic i
Tecnològic de la Universitat de Girona.
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Decret núm. 111 de 12 de març de 2014.
2014. Retornar la fiança definitiva a l’Associació
Mediambiental Xatrac per respondre a les obligacions derivades de l’execució de serveis
necessaris per a l’elaboració
oració de les cartografies dels possibles punts de cria del mosquit tigre.
Decret núm. 112 de 12 de març de 2014.
2014. Retornar la fiança definitiva a Labaqua SA per
respondre a les obligacions derivades de l’execució de serveis de gestió del risc dels
abastaments
nts d’aigua de consum humà.
Decret núm. 113 de 12 de març de 2014.
2014. Adjudicar a Appbridge SL el contracte de serveis de
manteniment i suport anual de la llicència eBD propietat de Dipsalut.
Decret núm. 114 de 13 de març de 2014.
2014. Adjudicar a Manteniments i Serveis
S
Sada SC el
contracte de serveis de manteniment integral de les instal·lacions de Dipsalut.
Decret núm. 115 de 13 de març de 2014.
2014. Adjudicar a Axios Suport Psicològic a l’Administració
SC el contracte de serveis per a l’execució del curs de primers auxilis psicològics per a
integrants dels equips d’intervenció i del curs de primers auxilis psicològics per a gestors
d’equips d’intervenció.
Decret núm. 116 de 14 de març de 2014.
2014. Modificar l’import de la subvenció per a actuacions
de seguretat, vigilància,
ia, salvament i socorrisme a les platges de Castell-Platja
Castell Platja d’Aro.
Decret núm. 117 de 14 de març de 2014.
2014. Modificar l’import de la subvenció per a actuacions a
la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Portbou.
Decret núm. 118 de 14 de març de 2014.
2014. Modificar l’import de la subvenció per a actuacions a
la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Sant Pere Pescador.
Decret núm. 119 de 17 de març de 2014.
2014. Desestimar la sol·licitud de pròrroga per a la
justificació del suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues
urbanes a l’Ajuntament d’Ullastret.
Decret núm. 120 de 18 de març de 2014.
2014. Estimar parcialment les al·legacions presentades
per l’Ajuntament de Palamós i atorgar la puntuació
puntuació màxima de 10 punts a la distribució dels
punts de vigilància de les platges del municipi.
Decret núm. 121 de 19 de març de 2014.
2014. Adjudicar a Fundació Astres el contracte de serveis
de col·locació de plafons i adhesius repartits en 180 parcs de 120 municipis
municipis de Girona
Decret núm. 122 de 19 de març de 2014.
2014. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 2IR
2/2014 d’incorporació de romanents de crèdit del pressupost de l’exercici 2013 per un import
de 713.442,13 € que es finançarà
finançar amb romanent líquid de tresoreria
reria per a despeses generals.
Decret núm. 123 de 21 de març de 2014.
2014. Adjudicar a Interactiu Comunicació Digital SL el
contracte de serveis de renovació dels dominis de tots els projectes web de l’organisme
Decret núm. 124 de 21 de març de 2014.
2014 Aprovar l’expedient
expedient de contractació dels serveis de
gestió integral del programa de formació en desfibril·lació per a joves Pm09.
Decret núm. 125 de 21 de març de 2014.
2014. Modificar l’import de la subvenció exclosa de
concurrència per a l’estudi de la relació de presència
presència de gavians en la qualitat de les aigües
d’una massa continental concedida a l’Ajuntament de Banyoles.
Decret núm. 126 de 24 de març de 2014.
2014. Modificar l’import de la subvenció de suport
econòmic a les actuacions per a la lluita i control de plagues urbanes
urbanes a l’Ajuntament de Roses
Decret núm. 127 de 24 de març de 2014.
2014. Modificar l’import de la subvenció de suport
econòmic a les actuacions per a la lluita i control de plagues a l’Ajuntament de Porqueres.
Decret núm. 128 de 24 de març de 2014.
2014 Cedir a l’Ajuntament
untament del Port de la Selva un
desfibril·lador fix i un desfibril·lador mòbil.
Decret núm. 129 de 25 de març de 2014.
2014. Aprovar la classificació de les proposicions
presentades a la contractació dels serveis d’assessoria i acompanyament metodològic en el
disseny
isseny i avaluació de projectes de l’àrea de Polítiques i Promoció de la Salut de Dipsalut.
Decret núm. 130 de 25 de març de 2014.
2014. Aprovar la classificació de les proposicions
presentades a la contractació dels serveis de suport metodològic, de coordinació i
dinamització territorial del projecte “Salut i crisi”.
Decret núm. 131 de 25 de març de 2014.
2014. Modificar l’import de la subvenció de suport
econòmic pel finançament dels programes del Catàleg de serveis de Dipsalut concedida a
l’Ajuntament de Sant Joan les
l Fonts.
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Decret núm. 132 de 25 de març de 2014.
2014. Modificar l’import de la subvenció de suport
econòmic pel finançament dels programes del Catàleg de serveis de Dipsalut concedida a
l’Ajuntament de Sant Ferriol.
Decret núm. 133 de 25 de març de 2014.
2014 Modificar
car l’import de la subvenció del pla anual
d’actuacions concedida a l’Ajuntament d’Olot.
Decret núm. 134 de 25 de març de 2014.
2014. Aprovar les bases que han de regular el concursconcurs
oposició per a la contractació laboral temporal d’un tècnic mitjà informàtic i convocar
c
el procés
selectiu corresponent
Decret núm. 135 de 26 de març de 2014.
2014. Inscriure davant el Registre de desfibril·ladors fora
de l’àmbit sanitari les notificacions d’instal·lació de desfibril·ladors externs dels ajuntaments
de la demarcació de Girona
Girona que han signat els corresponents convenis de cessió gratuïta.
Decret núm. 136 de 26 de març de 2014.
2014. Rectificar error material en subvenció d’actuacions
relatives als programes del Catàleg de Dipsalut a l’Ajuntament de Beuda.
Decret núm. 137 de 28 de març
mar de 2014.. Adjudicar a Editorial Aranzadi SA el contracte de
serveis d’informació jurídica online Westlaw Insignis des del mes de març de 2014 al mes de
febrer de 2015.
Decret núm. 138 de 28 de març de 2014.
2014. Desestimar la sol·licitud de l’Ajuntament de Santa
San
Cristina d’Aro per a la cessió d’un desfibril·lador fix per a la urbanització Rosamar
Decret núm. 139 de 28 de març de 2014.
2014. Desestimar la sol·licitud de l’Ajuntament de
Susqueda per a la cessió de tres desfibril·ladors fixos per als tres nuclis de població.
pobl
Decret núm. 140 de 28 de març de 2014.
2014. Desestimar la sol·licitud de l’Ajuntament de Vidreres
per a la cessió de tres desfibril·ladors fixos per a les urbanitzacions Aiguaviva Park i la Goba ,
i la Llar de Jubilats.
Decret núm. 141 de 28 de març de 2014.
2
. Desestimar la sol·licitud de l’Ajuntament de Sant
Jordi Desvalls per a la cessió d’un desfibril·lador fix per a la zona esportiva.
Decret núm. 142 de 28 de març de 2014.
2014. Desestimar la sol·licitud de l’Ajuntament de Besalú
per a la cessió d’un desfibril·lador
desfibri
fix per a la zona esportiva.
Decret núm. 143 de 28 de març de 2014.
2014. Desestimar la sol·licitud de l’Ajuntament de Toses
per a la cessió d’un desfibril·lador fix pel nucli de Nevà.
Decret núm. 144 de 28 de març de 2014.
2014 Desestimar la sol·licitud de l’Ajuntament
’Ajuntament de Masarac
per a la cessió d’un desfibril·lador fix pel nucli de Vilarnadal.
Decret núm. 145 de 28 de març de 2014.
2014. Desestimar la sol·licitud de l’Ajuntament de Saus,
Camallera i Llampaies per a la cessió d’un desfibril·lador fix pel nucli de Llampaies.
Llampaies.
Decret núm. 146 de 28 de març de 2014.
2014. Desestimar la sol·licitud de l’Ajuntament de
Montagut i Oix per a la cessió d’un desfibril·lador fix per al poble d’Oix.
Decret núm. 147 de 28 de març de 2014.
2014. Desestimar la sol·licitud de l’Ajuntament de Bescanó
Be
per a la cessió d’un desfibril·lador fix per a la urbanització Mas Llunès.
Decret núm. 148 de 28 de març de 2014.
2014. Desestimar la sol·licitud de l’Ajuntament d’Alp
d
per a
la cessió d’un desfibril·lador fix per al nucli de Supermolina.
Decret núm. 149 de 28 de març de 2014.
2014. Contractar temporalment la senyora Marta
Mochales i Estany sota la modalitat contractual de servei determinat en substitució de la
senyora Gemma Ollé i Rubio.
Decret núm. 150 de 28 de març de 2014.
2014. Concedir la subvenció 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 de clor i pH al vas petit de la piscina municipal de Bolvir.
Decret núm. 151 de 28 de març de 2014.
2014 Acceptar la renúncia de l’Ajuntament
untament de Breda a la
subvenció concedida pel control de coloms dins la convocatòria de subvencions de suport
econòmic a les actuacions per a la lluita i control de plagues.
Decret núm. 152 de 28 de març de 2014.
2014. Adjudicar a Estanys Blaus SL el contracte de
subministrament de 2 ordinadors HP Elitedesk 800 i dues llicències de Microsoft Office 2013.
Decret núm. 153 de 31 de març de 2014.
2014. Acceptar la sol·licitud Pm01 de l’Ajuntament de
Maçanet de Cabrenys per la dinamització del Parc Urbà de l’entrada de la piscina municipal i
desestimar la sol·licitud de dinamització de la Xarxa d’Itineraris Saludables.
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Decret núm. 154 de 31 de març de 2014.
2014. Acceptar la sol·licitud Pm01 de l’Ajuntament de
Saus, Camallera i Llampaies per la dinamització del Parc Urbà i desestimar
desestimar la sol·licitud de
dinamització de la Xarxa d’Itineraris Saludables.
Decret núm. 155 de 31 de març de 2014.
2014. Acceptar la sol·licitud Pm01 de l’Ajuntament de
Lloret de Mar per la dinamització dels Parcs Urbans de Salut de l’Avinguda del Rieral, el de
l’Avinguda
vinguda Vila de Blanes i el del Passeig Marítim de Fenals.
Decret núm. 156 de 31 de març de 2014.
2014. Acceptar la sol·licitud Pm01 de l’Ajuntament de
Llers per la dinamització del Parc Urbà del carrer Església i de la Xarxa d’Itineraris Saludables
i desestimar la sol·licitud de dinamització del Parc Urbà del carrer Puig de les Forques
Decret núm. 157 de 31 de març de 2014.
2014. Acceptar la sol·licitud Pm01 de l’Ajuntament de
Vilamalla per la dinamització del Parc Urbà de l’Avinguda Empordà i desestimar la sol·licitud
sol·licitu
de dinamització de la Xarxa d’Itineraris Saludables.
Decret núm. 158 de 31 de març de 2014.
2014. Acceptar la sol·licitud Pm01 de l’Ajuntament de
Llançà per la dinamització de la Xarxa d’itineraris Saludables i desestimar la sol·licitud de
dinamització dels Parc
rc Urbans de Salut dels carrers Vuit de març i Pintor Martinez Lozano
Decret núm. 159 de 31 de març de 2014.
2014. Acceptar la sol·licitud Pm01 de l’Ajuntament de La
Vall d’en Bas per la dinamització de la Xarxa d’itineraris Saludables i del Parc Urbà de
l’estació
ió i desestimar la sol·licitud de dinamització del Parc Urbà de la zona verda de la
Pollancreda

5. 2014/1466 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de Girona de la
modificació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball de
Dipsalut per a l’any 2014 [G01 2014/3]
El vicepresident primer explica que, arran de la nova manera de funcionar de la
Intervenció de Fons, Dipsalut vol garantir la integritat de tots els expedients durant la
seva tramitació i, en especial, de manera prèvia a l’aprovació.
l’aprovació. Per tal de poder fer-ho,
fer
Dipsalut ha d’adaptar la seva plantilla, dividint la plaça de Cap de la Secció de
Fiscalització i Comptabilitat en dues places de tècnics (un de gestió econòmica, que
realitzarà tasques d’assessorament tècnic en matèria econòmica,
econòmica, i un altre de
fiscalització i comptabilitat, que executarà les tasques derivades de la nova instrucció
de la Intervenció). En aquest sentit, el vicepresident primer explica que no s’ha de fer
un esforç econòmic per dotar aquestes dues places, sinó que es redistribueixen els
fons ja disponibles.
S’estableix un llarg intercanvi d’opinions al respecte de la modificació proposada.
Finalitzen les intervencions.
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2013/8 de 26 de
novembre de 2013,
013, va acordar elevar al Ple de la Diputació de Girona l’aprovació de
la plantilla i de la relació de llocs de treball de l’Organisme per al 2014. El Ple de la
Diputació va aprovar, de manera integrada amb les de la pròpia Corporació, la
plantilla i la relació
lació de llocs de treball de Dipsalut per al 2014 en la sessió de 17 de
desembre de 2013. La publicació íntegra dels documents al Butlletí Oficial de la
Província va ser el dia 23 de gener de 2013 i la publicació de l’anunci d’informació
pública al Diari Oficial
ficial de la Generalitat de Catalunya va ser el dia 4 de febrer de 2014.
Posteriorment, en la sessió ordinària número 2014/5, que va tenir lloc el 13 de maig
de 2014, el Consell Rector de Dipsalut va acordar elevar al Ple de la Diputació de
Girona una modificació
ificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball de Dipsalut
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aprovada. El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 20 de maig de 2014, va
aprovar la modificació proposada pel Consell Rector. La publicació de l’aprovació
inicial de la modificació
ficació en el Butlletí Oficial de la Província va ser el dia 30 de maig de
2014 i el termini d’exposició pública d’aquesta modificació finalitzava el dia 17 de juny
de 2014, sense que s’hi hagi presentat cap al·legació en contra.
Com recull l’informe del cap de la Secció Jurídica i Administrativa de Dipsalut, el Ple
de la Diputació de Girona va aprovar, en la sessió de 5 de març de 2010, diversos
acords referits a la fiscalització dels procediments administratius que afecten la
Diputació i els seus organismes
organismes autònoms. Aquests acords suposen una fiscalització
prèvia limitada dels expedients, que queda substituïda per una fiscalització total
posterior sobre una mostra representativa dels actes, documents o expedients, per
verificar que s’ajusten a les disposicions
disposicions legals que en són d’aplicació, i culminen amb
l’aprovació de la “Instrucció de control intern de la gestió econòmica de la Diputació de
Girona, dels seus organismes autònoms i de les entitats que en depenen”, que va ser
modificada en les sessions plenàries
plenàries del 21 de maig de 2013 i de 20 de maig de 2014.
Arran d’aquesta darrera modificació, l’aplicació de manera íntegra de la instrucció de
control intern de la gestió econòmica a Dipsalut és ja efectiva, motiu pel qual s’han de
trobar els mecanismes adeqüats
adeqüats que permetin que la fiscalització prèvia limitada que
imposa aquesta instrucció no impliqui una rebaixa de la qualitat procedimental que
Dipsalut desitja per als seus procediments.
És per aquest motiu que, per completar la tasca del/de la tècnic/a de gestió
administrativa, que ha de vetllar per la qualitat jurídica dels procediments
administratius de Dipsalut, es proposa la creació del lloc de treball de “Tècnic/a de
gestió econòmica”, també adscrit a l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica, que
qu
haurà de vetllar per la qualitat dels procediments administratius pel que fa a les
implicacions econòmiques que puguin tenir.
D’altra banda, per portar a terme les tasques de fiscalització prèvies es crea el lloc de
treball de “Tècnic/a mitjà/na de fiscalització
fiscalització i comptabilitat”, adscrit a la Secció de
Fiscalització i Comptabilitat de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica, que
substitueix, doncs, el lloc de treball de Cap de la Secció de Fiscalització i
Comptabilitat, atès que la nova configuració de les atribucions en la Intervenció de
Fons de la Diputació de Girona farà impossible la provisió d’aquest lloc de treball i de
la plaça que hi està relacionada, que se suprimeix en la plantilla de funcionaris de
l’Organisme.
Aquestes modificacions no impliquen
impliquen un augment de la massa salarial de Dipsalut,
atès que s’allibera el crèdit reservat per al lloc de treball de “Cap de la Secció de
Fiscalització i Comptabilitat” i per al lloc de treball laboral de “Tècnic/a superior de
protecció de la salut”, que s’amortitza, i es redistribueix. Una part d’aquesta
redistribució ha de servir per a l’establiment d’un complement de major dedicació
assignat al lloc de treball de “Cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica”, en
atenció a les responsabilitats que comporta aquest càrrec.
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Pel que fa a la plantilla de personal funcionari, laboral i eventual de Dipsalut, es
produeix una única modificació: la supressió del lloc de treball de “Tècnic/a superior
de protecció de la salut” fa que la plaça de tècnic/a superior
superior (A1) que hi està
relacionada i que estava vacant en la plantilla de personal laboral, finalment no es
proveeixi. S’elimina, per tant, aquesta plaça de la plantilla de l’Organisme i, arran de la
creació del lloc de treball de “Tècnic/a mitjà/na de gestió
gestió econòmica”, es crea una
plaça de tècnic/a mitjà/na (A2) en la plantilla de personal laboral de Dipsalut, que resta
vacant.
En virtut d’aquests antecedents i de l’informe esmentat anteriorment, ateses les
competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li atribueix,, el Consell aprova,
per unanimitat, elevar al Ple de la Diputació de Girona l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de la plantilla de personal
funcionari, laboral i eventual de l’Organisme
l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació
de Girona (Dipsalut) per a l’any 2014, d’acord amb l’annex 1.
Segon. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de la relació de llocs de treball
de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona
Girona (Dipsalut) per a
l’any 2014, d’acord amb l’annex 2.
Tercer. Exposar els expedients de modificació de la plantilla i de la relació de llocs de
treball al públic, mitjançant anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província,
Província
durant 15 dies, de conformitat amb l’article 126 del Reial Decret Legislatiu 781/1986,
de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les Disposicions vigents en matèria de
règim local.
En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es presentin reclamacions,
reclamacion
l’acord esdevindrà definitiu.
Quart. Publicar l’acord de modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball
aprovat definitivament al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya,
Catalunya i trametre’n còpia a la Direcció Generarl d’Administració
Local i a la Subdelegació del Govern, d’acord amb el que disposa l’article 28 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals.
6. 2014/1498 – Proposta d’elevació
d’elevació al Ple de la Diputació de Girona de
l’aprovació de l’expedient de suplement de crèdit 3SC 2/2014 [LE 2014/103]
El vicepresident primer explica que els punts 6 i 7, com el punt 5, són elevacions al
Ple de la Diputació de Girona, i que es tracta d’augmentar
d’augmentar la quantitat invertida en
Salut i Crisi en 500.000 € per atendre projectes en l’àmbit
àmbit de la ocupació,
ocupació així com per
obrir al setembre una nova línia d’inversió en consultoris locals per import de 200.000
€ -atès
atès que era una necessitat expressada pel territori i pel Consell Rector que feia 2
anys que no s’obria- i, finalment, fer front al finançament de la segona onada del
MesGi 50, amb un import de 200.000 €.
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S’estableix un breu intercanvi d’opinions respecte de la movilització de romanents que
comporten aquestes modificacions pressupostàries.
Finalitzen les intervencions.
El vicepresident primer de l’Organisme Organisme Autònom de Salut Pública de la
Diputació de Girona (Dipsalut), mitjançant Decret de 27 de juny de 2014, ha ordenat la
incoació de l’expedient de suplement de crèdit núm. 3SC 2/2014,, ja que
q determinades
despeses no poden demorar-se
demorar se fins a l’exercici següent i no existeix el crèdit suficient
per atendre-les
les (article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals).
lo
D’entre els recursos citats a l’article 36 del Reial decret 500/1990, els suplements de
crèdit es finançaran amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.
Una vegada emès l’informe favorable per part d’Intervenció, el Consell Rector aprova,
per unanimitat, proposar
proposa al Ple de la Diputació de Girona, l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit 3SC 2/2014 del
pressupost de despeses de Dipsalut, finançat amb romanent líquid de tresoreria per
p a
despeses generals, i el detall del qual és el següent:
SUPLEMENT DE CRÈDIT
Aplicació
Org. Prog.

Descripció

Import

Econom.

2

313

22706

Serveis tècnics i assistència municipal AGAiE

4

313

22706

Serveis tècnics i assistència municipal Promoció

17.424,00

4

313

46200

Programa de foment municipal Promoció

20.000,00

4

313

46205

Suport salut i crisi ajuntaments

100.000,00

4

313

46505

Suport salut i crisi C.Comarcals

100.000,00

4

313

46705

Suport salut i crisi Consorcis

100.000,00

4

313

47900

Altres subvencions a empreses Promoció

260.000,00

4

313

48905

Suport salut i crisi ONL

100.000,00

4

313

76200

Programa inversió municipal

49.500,00

5

313

22706

Serveis tècnics i assistència municipal

11.330,00

5

313

46700

Programa foment consorcis

60.000,00

TOTAL

20.570,00

838.824,00

Segon. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant un edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província.
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Tercer. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord esdevindrà ferm. En cas
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del
període d’exposició pública, per resoldre les al·legacions.
Quart. Publicar el pressupost modificat, resumit per capítols, al
a BOP i al tauler
d'anuncis, quan l’expedient esdevingui definitiu.
7. 2014/1499 – Proposta d’aprovació de l’expedient
l’expedient de crèdit extraordinari 3CE
2/2014
2014 [LE 2014/104]
El vicepresident
icepresident primer de Dipsalut, Organisme Autònom de Salut Pública de la
Diputació de
e Girona, mitjançant decret de data 27 de juny 2014, ha ordenat la incoació
de l’expedient de crèdit extraordinari núm. 3CE 2/2014,, ja que determinades despeses
no poden demorar-se
se fins a l’exercici següent i no existeix el crèdit per atendre-les
atendre
(article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals).
D’entre els recursos citats a l’article 36 del Reial decret 500/1990, els crèdits
extraordinaris es finançaran amb romanent
romanent líquid de tresoreria per a despeses
generals.
Una vegada emès l’informe favorable per part d’Intervenció, el Consell Rector aprova,
per unanimitat, proposar
proposa al Ple de la Diputació de Girona, l’adopció del següent
ACORD
Primer.. Aprovar inicialment l’expedient
l’expedient de crèdit extraordinari 3CE 2/2014 del
pressupost de despeses de Dipsalut, finançat amb romanent de tresoreria per a
despeses generals, i el detall del qual és el següent:
CRÈDIT EXTRAORDINARI
Aplicació

Descripció

Import

Org.

Prog.

Econom.

2

313

76203

Inversió consultoris locals

4

313

47905

Suport salut i crisi empreses

50.000,00

4

313

76205

Inversió salut i crisi ajuntaments

11.700,00

4

313

76505

Inversió salut i crisi C. Comarcals

11.650,00

4

313

76705

Inversió salut i crisi Consorcis

11.650,00

4

313

77905

Inversió salut i crisi empreses

5.000,00

4

313

78905

Inversió salut i crisi ONL

5

313

76700

Inversió consorcis
TOTAL

200.000,00

10.000,00
10.000,00
310.000,00

Segon. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari
reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província.
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Tercer. En cas de no presentar-se
presentar se reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el
Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període
d’exposició pública, per resoldre-les.
resoldre
Quart. Publicar el pressupost modificat, resumit per capítols, al BOP i al tauler
d'anuncis, quan l’expedient esdevingui definitiu.
8. 2014/586 – Proposta de resolució del primer procediment
procediment de la convocatòria
pública 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 [LE 2014/29]
2014/29
El vicepresident primer explica que s’han presentat 8 sol·licituds,
sol·licituds, de les quals es
proposa estimar-ne
ne 5, per import total de 9.500 €, i desestimar-ne
desestimar
3 perquè les
activitats a què fan referència estan fora del període subvencionable (de l’1 de gener
al 31 d’octubre de 2014).
Finalitzen les intervencions.
El Consell
ell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2014/2, que va tenir lloc
el dia 4 de març de 2014, va aprovar les bases específiques reguladores i la
convocatòria de subvencions per a la realització de congressos, simposis i jornades
relacionats amb la salut pública a la demarcació de Girona (BOP núm. 47, de 10 de
març de 2014)
La convocatòria va establir que l’objecte de la sol·licitud havia de realitzar-se
realitzar
dins el
període que va d’1 de gener de 2014 a 31 d’octubre de 2014, i que el termini per
presentar
sentar sol·licituds del primer procediment finalitzava el dia 10 d’abril de 2014.
Un cop estudiades les sol·licituds presentades al Registre general de Dipsalut per a
administracions públiques no territorials i entitats de dret privat sense ànim de lucre,
dins del termini establert en el primer procediment de la convocatòria.
D’acord amb la proposta de resolució de la Comissió Qualificadora de les subvencions
per a la realització de congressos, simposis i jornades relacionats amb la salut pública
i ciències
es de la salut a la demarcació de Girona,
Girona, ateses les competències que l’article
10 dels Estatuts de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, per unanimitat,
l’adopció del següent
ACORD
Primer. Concedir als beneficiaris que consten a l’annex 1 les
les subvencions a les
entitats de dret públic i entitats de dret privat sense ànim de lucre per finançar les
despeses d’organització de congressos, simposis o jornades relacionades amb la
salut pública i les ciències de la salut que es realitzin a la demarcació
demarca
de Girona dins
el període establert en la convocatòria.
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Segon. Desestimar les sol·licituds de les entitats de dret públic i entitats de dret privat
sense ànim de lucre que consten a l’annex 2, pels motius que s’hi indiquen.
de
d’import de nou mil cinc-cents
cents euros (9.500,00 €)
Tercer. Comprometre la despesa
amb càrrec als crèdits màxims autoritzats al primer procediment de la convocatòria i
d’acord amb el següent detall:

1. Programa de foment ONL
2. A col·legis professionals
ionals

Aplicació
pressupostària
4 313 48900
4 313 48902

Compromisos
(€)
7.000,00
2.500,00

Quart. Comunicar als beneficiaris que si en el termini d’un mes no es manifesta el
contrari s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i
específiques fixades per a la seva aplicació.
Cinquè. Condicionar
ar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació
de Girona i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu simplificat segons el
model disponible all web corporatiu de Dipsalut, que segons l’article 27 de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Girona, ha d’incloure una memòria
justificativa del compliment de l’objecte subvencionat, una relació classificada de
despeses -amb
amb identificació del proveïdor, el número de document, l’import, el
concepte, la data d’emissió de la facturafactura i el detall d’altres ingressos o subvencions
que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb identificació de l’import i de la seva
procedència.
Sisè. Fixar que la justificació de les despeses, objecte de la subvenció, s’haurà
d’efectuar com a màxim l’ 1 de desembre de 2014, una vegada el beneficiari hagi
realitzat l’activitat.
Setè. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que siguin
procedents
rocedents a través del tauler d’anuncis (e-tauler)
(e tauler) ubicat a la seu electrònica de
Dipsalut.
Vuitè. Acumular els crèdits no compromesos en aquesta resolució als crèdits
assignats al segon procediment. Els crèdits definitius del segon procediment quedaran
distribuïts
istribuïts de la manera següent:

3.
4.
5.
6.

Programa de foment ONL
Programa de foment consorcis
Programa de foment mancomunitats
A col·legis professionals

Aplicació
pressupostària
4 313 48900
4 313 46700
4 313 46300
4 313 48902

Import (€)
7.000,00
5.000,00
5.000,00
3.500,00

Núm. exp. 2014/1486 – Secretaria – Acta CR 1/07/14 – Pàg. 13

9. 2014/1260 – Proposta d’aprovació de la convocatòria i de les bases
específiques reguladores de subvencions als ajuntaments de la demarcació
de Girona per a la lluita i control integrat de plagues urbanes [LE 2014/86]
El vicepresident primer
er explica que aquest és un dels programes habituals del
Catàleg de Serveis de Dipsalut i que, enguany, no té variacions importants:
únicament s’exclouen, de manera administrativa, els Ajuntaments de Girona i Olot,
atès que Dipsalut ja va aprovar un Pla Anual d’Actuació amb cadascun d’aquests dos
Ajuntaments que ja contempla actuacions en aquest àmbit.
Finalitzen les intervencions.
El Catàleg de Serveis de Dipsalut contempla, en l’àmbit de la Protecció de la Salut, el
Programa Pt10, de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control de
plagues.
Aquest tipus de programes de suport econòmic recollits en el Catàleg es vehiculen
mitjançant l’atorgament de subvencions, d’acord amb l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona i la resta
re
de normativa.
D’acord amb aquests antecedents i ateses les competències que l’article 10 dels
Estatuts de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció
del següent
ACORD
reguladores de subvencions als ajuntaments
Primer. Aprovar les bases específiques reguladores
de la demarcació de Girona per a la lluita i control integrat de plagues urbanes,
segons el text que figura a l’annex I d’aquest acord.
Segon. Aprovar simultàniament la convocatòria pública per la presentació de
sol·licituds
ds de subvencions, que consta en l'annex II d'aquest acord, en règim de
concurrència competitiva, als ajuntaments de les comarques gironines amb plena
submissió de les bases esmentades al punt primer. L’eficàcia de la convocatòria
restarà condicionada al fet
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, per a la lluita i control integrat de plagues
urbanes, 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 del
programa de suport econòmic per a la lluita i control integrat de plagues urbanes, pel
termini de vint dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la
Província de Girona, al tauler d’anuncis e-Tauler
e
de la seu electrònica
ectrònica de Dipsalut
(www.dipsalut.cat)) i es farà referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
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de conformitat amb el que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995 de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament
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.
Cinquè. Autoritzar la despesa derivada de la convocatòria,
convocatòria, d’acord amb les bases, i
fixar la dotació pressupostària, d’import màxim de quatre-cents
quatre cents cinquanta mil euros
(450.000,00 €) , amb càrrec
àrrec a la següent aplicació pressupostària per a l’any 2014:

Programa de control
ontrol de plagues

Aplicació
pressupostària
5/313/46202

Import (€)
(
450.000,00

Sisè. Establir que el termini de presentació de sol·licituds començarà el dia següent
de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i
finalitzarà el 23 de setembre de 2014.
Setè. Facultar el 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.
Vuitè. Derogar les bases específiques reguladores del programa de suport econòmic
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes aprovades per acord de Consell
Rector de data 18 de juny de 2013 i publicades al Butlletí Oficial de la Província
número 128 de data 4 de juliol de 2013.
10. 2014/1259 – Proposta d’aprovació de la convocatòria i de les bases
específiques reguladores de subvencions als ajuntaments de la demarcació
de Girona per a la realització d’activitats de promoció de la salut [LE
2014/85]
El vicepresident
icepresident primer explica que aquest també és un dels programes habituals del
Catàleg de Serveis de l’Organisme i que enguany compta amb una dotació total de
290.000 €. La novetat enguany, per incentivar la qualitat dels projectes presentats
pels Ajuntaments,
ents, és que es contempla la possibilitat de finançar el millor projecte
presentat amb fins el 100% de l’import sol·licitat amb un màxim de 20.000 €.
Finalitzen les intervencions.
Dipsalut, per mitjà de la seva Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut fomenta
f
accions de promoció de la salut destinades a millorar la qualitat de vida a les
persones.
El Catàleg de Serveis de Dipsalut contempla, en l’àmbit de la promoció de la salut, el
Programa Pm07, de suport a la econòmic per a la realització d’activitats
d’activita de promoció
de la salut.
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Aquest tipus de programes de suport econòmic es vehiculen mitjançant el
corresponent procediment d’atorgament de subvencions, d’acord amb l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Girona i demés normativa vigent.
D’acord
’acord amb aquests antecedents, i en compliment del que disposa l’article 10.3 dels
estatuts de Dipsalut, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar les bases específiques reguladores del Programa Pm07, de suport
supor
econòmic per a la realització d’activitats de promoció de la salut, 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, als ajuntaments de les comarques gironines 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
l
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, per a la realització d’activitats
d’activitats de promoció de la
salut, 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 del
programa de suport econòmic
econòmic per la realització d’activitats de promoció de la salut, pel
termini de vint dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la
Província de Girona, al tauler d’anuncis e-Tauler
e Tauler de la seu electrònica de Dipsalut
(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
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.
Cinquè. Autoritzar la despesa derivada de la convocatòria, d’acord amb les bases, i
fixar
ar la dotació pressupostària, d’import màxim de dos-cents
dos cents noranta mil euros
(290.000,00 €) , amb càrrec
àrrec a la següent aplicació pressupostària per a l’any 2014:

7. Programa de foment hàbits saludables

Aplicació
pressupostària
4/313/46204

Import (€)
(
290.000,
290.000,00

Sisè. Establir que el termini de presentació de sol·licituds començarà el dia següent
de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i
finalitzarà el 23 de setembre de 2014.
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Setè. Facultar el vicepresident primer de
d 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.
Vuitè. Derogar les bases específiques reguladores
regu
del Programa Pm07, de suport
econòmic per a la realització d’activitats de promoció de la salut aprovades per acord
de Consell Rector de data 18 de juny de 2013 i publicades al Butlletí Oficial de la
Província número 128 de data 4 de juliol de 2013.
2013
11. 2014/1430 – Proposta d’aprovació de l’addenda al Conveni de col·laboració
entre Dipsalut i l’Ajuntament de Girona per l’execució del Pla Anual
d’Actuacions de l’any 2014 [LE 2014/92]
L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut)
(Dipsa
i
l’Ajuntament de Girona, en data 6 de febrer de 2013, van signar el Conveni de
col·laboració per l’execució de programes de salut pública del Catàleg de Serveis de
Dipsalut i que tenia per objecte determinar el marc d’actuació d’ambdues institucions
respecte la gestió, execució i control d’aquest.
La Comissió Tècnica d’execució del Conveni es va reunir en data 4 de juny de 2014 i
va proposar l’aprovació del Pla Anual d’Actuació (PAA) per a l’exercici 2014. El Pla
Anual d’Actuació (PAA) es redactarà com
com addenda al Conveni de col·laboració en
virtut de la clàusula segona d’aquest.
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,
aprova per unanimitat,
l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar l’addenda al Conveni de col·laboració entre Dipsalut, amb CIF núm.
Q1700565C, i l’Ajuntament de Girona , amb CIF núm. P1708500B,
00B, per a l’execució i
dels programes de Salut Pública del Catàleg de Serveis de Dipsalut que incorpora el
Pla d’actuació anual de l’any 2014, per un import total de dos-cents
dos cents divuit mil seixantaseixanta
dos euros amb vint cèntims (218.062,20 euros).
Segon. Autoritzar
ritzar i comprometre la despesa total de dos-cents
cents divuit mil seixanta-dos
seixanta
euros amb vint cèntims (218.062,20 euros) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
5/313/46200 Programa de foment municipal Programes protecció salut.
Tercer. Condicionar el lliurament
lliurament de la subvenció al compliment de la vigent
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la seva justificació
mitjançant el compte justificatiu segons model disponible al web corporatiu de Dipsalut
que ha de contenir: una memòria justificativa
justificativa del projecte, una relació classificada de
les despeses de l’activitat o projecte, amb identificació del proveïdor, número de
document, import, concepte i data d’emissió de la factura i el detall d’altres ingressos
o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte amb identificació de l’import i la
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seva procedència. Alhora s’hauran de presentar les factures originals, fotocòpies
compulsades o documents de valor probatori equivalent que constin en la relació
esmentada. També s’acompanyarà de la justificació tècnica establerta en el conveni.
Quart. La subvenció corresponent a l’anualitat 2014 s’haurà de justificar com a màxim
el dia 31 de gener de 2015.
Cinquè. Facultar el vicepresident primer per a la signatura de l’Addenda i per a
qualsevol document
ocument que sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest acord i en especial
per a la modificació dels elements no substancials. Així mateix es faculta al
vicepresident primer per resoldre qualsevol incidència en la justificació de la
subvenció.
Sisè. Notificar
ificar aquest acord a l’Ajuntament de Girona.
12. 2014/1410 – Proposta d’aprovació de l’addenda al Conveni de col·laboració
entre Dipsalut i l’Ajuntament d’Olot per l’execució del Pla Anual
d’Actuacions de l’any 2014 [LE 2014/88]
L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) i
l’Ajuntament d’Olot, van signar el Conveni de col·laboració per l’execució de
programes de salut pública del Catàleg de Serveis de Dipsalut i que tenia per objecte
determinar el marc d’actuació d’ambdues institucions
institucions respecte la gestió, execució i
control d’aquest, aprovat pel Consell Rector de 20 de novembre de 2012.
La Comissió Tècnica d’execució del Conveni s’ha reunit en data 4 de juny de 2014 i
ha proposat l’aprovació del Pla Anual d’Actuació (PAA) per a l’exercici 2014. El Pla
Anual d’Actuació (PAA) es redactarà com addenda al Conveni de col·laboració
d’acord amb el pacte tercer d’aquest.
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,
aprova per unanimitat,
l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar l’addenda al Conveni de col·laboració entre Dipsalut, amb CIF núm.
Q1700565C, i l’Ajuntament d’Olot, amb CIF núm. P1712100E, per a l’execució i dels
programes de Salut Pública del Catàleg de Serveis de Dipsalut que incorpora el Pla
d’actuació anual de l’any 2014, per un import total de cinquanta-un
cinquanta un mil tres-cents
tres
un
euross (51.301,00 euros).
Segon. Autoritzar i comprometre la despesa total de cinquanta-un
un mil tres-cents
tres
un
euros (51.301,00 euros) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 5/313/46200
Programa de foment municipal Programes protecció salut.
Tercer. Condicionarr el lliurament de la subvenció al compliment dels pactes inclosos
en el conveni de col·laboració, signat per ambdues parts, per a l’execució de
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programes de salut pública del Catàleg de Serveis de Dipsalut, al compliment de la
vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la seva
justificació mitjançant el compte justificatiu segons model disponible al web corporatiu
de Dipsalut que ha de contenir: una memòria justificativa del projecte, una relació
classificada de les despeses de l’activitat
l’activitat o projecte, amb identificació del proveïdor,
número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura i el detall d’altres
ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte amb identificació de
l’import i la seva procedència.
proce
Alhora s’haurà de presentar les factures originals,
fotocòpies compulsades o documents de valor probatori equivalent que constin en la
relació esmentada. També s’acompanyarà de la justificació tècnica establerta en el
conveni.
Quart. La subvenció corresponent a l’anualitat 2014 s’haurà de justificar com a màxim
el dia 31 de gener de 2015.
Cinquè. Facultar el vicepresident primer per a la signatura de l’Addenda i per a
qualsevol document que sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest acord i en especial
e
per a la modificació dels elements no substancials. Així mateix es faculta al
vicepresident primer per resoldre qualsevol incidència en la justificació de la
subvenció.
Sisè. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament d’Olot.
13. 2014/1132 – Proposta de modificació
modificació del text del conveni aprovat amb la
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits
de la Badia de Roses i el Baix Ter i el Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya per al control i la gestió de riscos derivats
derivats de la presencia de
simúlids a les comarques del Gironès i el Baix Empordà [SAE 2014/13]
El vicepresident primer explica que aquest conveni ja va ser aprovat pel Consell
Rector en la reunió del 22 d’abril, per ser signat amb la Mancomunitat i amb l’Agència
l’Agènc
de Salut Pública de Catalunya, però la Generalitat de Catalunya ha demanat que se
signi amb el Departament de Salut, motiu pel qual s’ha d’aprovar la modificació del
text.
Finalitzen les intervencions.
La Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei
Servei de Control de Mosquits de la
Badia de Roses i el Baix Ter (en endavant, la Mancomunitat), ha presentat una
sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública per al control i gestió de
riscos derivats de la presència de simúlids a les comarques del
del Gironès i el Baix
Empordà (RE 2014/1920).
Dipsalut considera oportú seguir col·laborant en aquest projecte, atès que la
Mancomunitat dóna resposta a bona part de les competències municipals en relació al
control i gestió dels riscos per a la salut pública
pública derivats de les plagues.
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2014/4, de 22 d’abril de
2014, va aprovar el Conveni de col·laboració entre Dipsalut, la Mancomunitat
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Intermunicipal Voluntària de Servei de Control de Mosquits de la
la Badia de Roses i el
Baix Ter i l’Agència de Salut Pública de Catalunya del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya per al finançament del programa Pt12 de control i gestió de
riscos derivats de la presència de simúlids a les comarques del Gironès
Gir
i el Baix
Empordà.
En data 15 de maig de 2014 i amb registre de sortida número 14/1391, Dipsalut va
traslladar l’acord d’aprovació del Conveni a l’Agència de Salut Pública de Catalunya
del Departament de Salut de la Generalitat.
El Departament de Salut,
Salut, del qual depèn l’Agència de Salut Pública de Catalunya,
mitjançant correu electrònic i un cop revisat el text del conveni, ens comunica que
recentment l’Agència de Salut Pública ha extingit la seva personalitat jurídica i ha
passat a dependre del Departament
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Aquest
canvi ha comportat la pèrdua de personalitat jurídica de l’Agència, i per tant del seu
identificador fiscal, tot i que han mantingut el nom i el logotip. Aquest fet, doncs, ha
motivat que la Generalitat
Generalitat ens hagi fet arribar, a través de correu electrònic, la
necessitat d’introduir algun canvi en el text del conveni.
En data 18 de juny de 2014, el secretari emet un informe pel qual s’informa que el
contingut de les modificacions plantejades pel Departament
Departament de Salut afecten les parts
que intervenen i, per tant, el contingut essencial del conveni, així doncs, correspon al
Consell Rector de Dipsalut aprovar les modificacions pactades.
En virtut de tot l’anterior, segons el que preveu l’article 15 de l’Ordenança
l’Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de Girona, ateses les competències que l’article 10 dels
Estatuts de Dipsalut li atribueix,
atribueix el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del
següent
ACORD
Primer. Aprovar el nou text del Conveni de col·laboració
col·laboració entre Dipsalut, la
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de Servei de Control de Mosquits de la Badia
de Roses i el Baix Ter i la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya per al finançament del programa
programa Pt12 de control i gestió de
riscos derivats de la presència de simúlids a les comarques del Gironès i el Baix
Empordà.
Segon. Fixar el dia 10 de novembre de 2014 com a data límit de justificació de la
subvenció concedida. No obstant això, la justificació
justificació de despeses es podrà fraccionar
en dos, atenent al ritme d’execució de les actuacions subvencionades.
Tercer. Facultar el 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 a la
modificació dels elements no substancials. Així mateix es faculta al vicepresident
primer per resoldre qualsevol incidència en la justificació de la subvenció.
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Quart. Comunicar aquest acord a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària
Volunt
de
Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter i al Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya.
14. Altres
ltres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
El vicepresident primer explica que les Comissions
Comissions Qualificadores corresponents a la
resolució de tres convocatòries de subvencions –a
a entitats sense ànim de lucre per al
finançament d’activitats de promoció de la salut, a entitats sense ànim de lucre per a
intervencions terapèutiques i a Ajuntaments per
per a manteniment de consultoris locals–
locals
s’han dut a terme abans de la reunió del Consell Rector, però amb posterioritat a la
tramesa de la concatòria de la reunió, motiu pel qual s’ha de decidir si s’inclouen, per
urgència, en l’ordre del dia.
El vicepresident
dent primer explica que, en promoció de la salut per a entitats sense ànim
de lucre, s’han rebut 48 sol·licituds, de les quals es proposa estimar-ne
estimar
43, per un
import total de 107.474,12 € respecte dels 110.000 € previstos inicialment. En aquesta
convocatòria
ria es proposa també concedir un import incrementat al millor projecte a
l’Associació Batibull pel projecte “Vida.doc”. No obstant això, atès que l’entitat només
ha demanat 4.000 €, aquest serà
serà l’import que es proposa atorgar-los,
atorgar
enlloc dels
20.000 € previstos
istos en aquests casos.
D’altra banda, pel que fa a intervencions terapèutiques, també per a entitats sense
ànim de lucre, s’han rebut 26 sol·licituds, de les quals es proposa estimar-ne
estimar
24, amb
un import total de 73.940,05 € respecte dels 74.000 € previstos
tos inicialment.
Finalment, respecte de la convocatòria per a Ajuntaments per al finançament de
despeses derivades de l’ús del consultori local, el vicepresident primer trasllada al
Consell Rector el debat que ha plantejat la Comissió Qualificadora respecte
respec dels
municipis en què hi ha Àrea Bàsica de Salut, que han de realitzar un esforç econòmic
major que els municipis en què hi ha només consultori local. El vicepresident primer
explica que, de les 124 sol·licituds rebudes (119 de les quals demanen despeses
despese
bàsiques i 73 demanen també despeses addicionals) es proposar desestimar-ne
desestimar
només 5 per motius administratius (no estaven al corrent de les obligacions tributàries
o amb la Seguretat Social). L’import total destinat a la subvenció serà de 163.370,12 €
dels 200.000 € previstos inicialment.
El Consell Rector aprova, per unanimitat, incorporar per urgència les tres propostes
de resolució de diverses convocatòries de subvencions que han estat proposades
amb posterioritat
erioritat a la tramesa de la convocatòria de la sessió.
14.1 Proposta de resolució de la convocatòria de subvencions per a la
concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre per al finançament
d’activitats de promoció de la salut
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2014/2,
2014/2 que va tenir lloc
el dia 4 de març de 2014,
2014 va aprovar
provar les bases específiques reguladores i la
convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de lucre per al finançament
d’activitats de promoció de la salut
salu (BOP núm. 47, de 10 de març de 2014).
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Un
n cop estudiades les sol·licituds
sol
presentades al registre general de Dipsalut, dins del
termini
ni establert en la convocatòria, la Comissió Tècnica es va reunir, en data 12 de
juny de 2014, per valorar els projectes que havien obtingut una puntuació superior a
85 punts per proposar quin d’ells havia d’obtenir l’import incrementat al millor projecte
especificat a la base novena de les bases específiques esmentades.
Vista la proposta de resolució de la Comissió Qualificadora
Qualificadora de la convocatòria de
subvencions a entitats sense ànim de lucre per al finançament d’activitats de promoció
de la salut,, i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut
atribueix al Consell Rector, d’acord amb la delegació efectuada
efectuada per decret de la
Presidència de la Diputació de Girona, amb data 7 de febrer de 2013, el vicepresident
primer de Dipsalut proposa al Consell Rector l’adopció del següent
ACORD
subvencio
a les
Primer. Concedir als beneficiaris que consten a l’annex 1 les subvencions
entitats de dret privat sense ànim de lucre per finançar les despeses activitats de
promoció de la salut que es realitzin a la demarcació de Girona dins el període
establert en la convocatòria i establir que el millor projecte presentat és “Vida.doc”
“
de
l’Associació Batibull que obtindrà l’import incrementat especificat a la base novena de
les bases específiques.
Segon. Desestimar les sol·licituds de les administracions de dret privat sense ànim de
lucre que consten a l’annex 2, pels motius que s’hi
s’ indiquen.
Tercer. Comprometre la despesa d’import de cent set mil quatre-cents
cents setanta-quatre
setanta
mil euros amb dotze cèntims (107.474,12 €) amb càrrec als crèdits màxims autoritzats
en la convocatòria i d’acord amb el següent detall:

8. Programa de foment ONL

Aplicació
pressupostària
4 313 48900

Compromisos (€)
(
107.474,12

Quart. Comunicar als beneficiaris que si en el termini d’un mes no es manifesta el
contrari s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i
específiques fixades per
pe a la seva aplicació.
Cinquè. Condicionar al lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació
de Girona i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu simplificat segons el
model disponible al web corporatiu de Dipsalut, que segons l’article 27 de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Girona, ha d’incloure una memòria
justificativa del compliment de l’objecte subvencionat, una relació classificada
cl
de
despeses -amb
amb identificació del proveïdor, el número de document, l’import, el
concepte, la data d’emissió de la facturafactura i el detall d’altres ingressos o subvencions
que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb identificació de l’import i de la seva
procedència.
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Sisè. Fixar que la justificació de les despeses, objecte de la subvenció, s’haurà
d’efectuar com a màxim el 15 d’octubre de 2014,, una vegada el beneficiari hagi
realitzat l’activitat.
Setè. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que siguin
procedents a través del tauler d’anuncis (e-tauler)
(e tauler) ubicat a la seu electrònica de
Dipsalut.
14.2 Proposta de resolució de la convocatòria de suport econòmic a entitats
sense ànim de lucre per a realització d’intervencions
d’intervencions terapèutiques
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2014/2, que va tenir lloc
el dia 4 de març de 2014, va aprovar les bases específiques reguladores i la
convocatòria de suport econòmic a entitats sense ànim de lucre per a realització
realit
d’intervencions terapèutiques (BOP núm. 47, de 10 de març de 2014).
Un cop estudiades les sol·licituds presentades al registre general de Dipsalut dins del
termini establert en la convocatòria i vista la proposta de resolució de la Comissió
Qualificadora
adora de la convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a
realització d’intervencions terapèutiques, i ateses les competències que l’article 10
dels Estatuts de Dipsalut atribueix al Consell Rector, d’acord amb la delegació
efectuada per decret de la Presidència de la Diputació de Girona, amb data 7 de
febrer de 2013, el vicepresident primer de Dipsalut proposa al Consell Rector
l’adopció del següent
ACORD
Primer. Concedir als beneficiaris que consten a l’annex 1 les subvencions a les
entitats
ntitats de dret privat sense ànim de lucre per finançar les despeses per les
intervencions terapèutiques que es realitzin a la demarcació de Girona dins el període
establert en la convocatòria.
Segon. Desestimar les sol·licituds de les administracions de dret privat sense ànim de
lucre que consten a l’annex 2, pels motius que s’hi indiquen.
Tercer. Comprometre la despesa d’import setanta-tres
setanta
mil nou-cents
cents quaranta euros
amb cinc cèntims (73.940,05 €) amb càrrec als crèdits màxims autoritzats en la
convocatòria
atòria i d’acord amb el següent detall:
9. Programa de foment ONL

Aplicació pressupostària
4 313 48900

Compromisos (€)
(
73.940,05

Quart. Comunicar als beneficiaris que si en el termini d’un mes no es manifesta el
contrari s’entendrà acceptada la subvenció,
subvenció, així com les condicions generals i
específiques fixades per a la seva aplicació.
Cinquè. Condicionar al lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació
de Girona
a i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu simplificat segons el
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model disponible al web corporatiu de Dipsalut, que segons l’article 27 de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Girona, ha d’incloure una memòria
justificativa
iva del compliment de l’objecte subvencionat, una relació classificada de
despeses -amb
amb identificació del proveïdor, el número de document, l’import, el
concepte, la data d’emissió de la facturafactura i el detall d’altres ingressos o subvencions
que hagin finançat
çat l’objecte subvencionat, amb identificació de l’import i de la seva
procedència.
Sisè. Fixar que la justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà
d’efectuar com a màxim el 15 d’octubre de 2014, una vegada el beneficiari hagi
realitzat l’activitat.
Setè. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que siguin
procedents a través del tauler d’anuncis (e-tauler)
(e tauler) ubicat a la seu electrònica de
Dipsalut.
14.3 Proposta de resolució de la convocatòria pública pel finançament de les
despeses derivades de l’ús del consultori local
D’acord amb les bases específiques (BOPG núm. 80, 28 d’abril de 2014), i la
convocatòria pública que regulen les subvencions destinades als ajuntaments de la
demarcació de Girona, pel finançament de les
les despeses derivades de l’ús del
consultori local i un cop estudiades les sol·licituds presentades al registre general de
Dipsalut pels ajuntaments, dins del termini establert en la convocatòria.
Vista la proposta de resolució de la Comissió Qualificadora
Qualificadora de la convocatòria de
subvencions pel finançament de les despeses derivades de l’ús del consultori local, i
ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li atribueix, el
Consell Rector aprova,, per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD
Primer. Concedir als beneficiaris que consten a l’annex 1 les subvencions als
ajuntaments de la demarcació de Girona pel finançament de les despeses bàsiques
derivades de l’ús del consultori local.
Segon. Concedir als beneficiaris que consten a l’annex
l’annex 2 les subvencions als
ajuntaments de la demarcació de Girona pel finançament de les despeses
addicionals derivades de l’ús del consultori local.
Tercer. Desestimar les sol·licituds dels ajuntaments que consten a l’annex 3, pels
motius que s’hi indiquen.
n.
Quart.. Comprometre la despesa d’import de cent seixanta-tres
seixanta tres mil tres-cents setanta
euros amb dotze cèntims d’euro (163.370,12
(163.
€), amb càrrec als crèdits màxims
autoritzats a la convocatòria i a l’aplicació pressupostària 2/313/46203 Programa
consultoris
is locals, del pressupost de Dipsalut d’enguany,
d’enguany, i aprovar la redistribució del
crèdit d’acord amb el detall següent:
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Línia de despesa
Aplicació pressupostària
Import
Despeses bàsiques
140.543,35 €
Programa consultoris locals
2/313/46203
Despeses addicionals
22.826,77 €

Cinquè. Informar els
ls beneficiaris que si en el termini d’un mes no es manifesta el
contrari s’entendrà acceptada la subvenció, així com
com les condicions generals i
específiques fixades per a la seva aplicació.
Sisè. Condicionar ell lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes,
al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona i a la seva
eva justificació mitjançant el compte justificatiu simplificat segons el
model disponible al web corporatiu de Dipsalut, que segons l’article 27 de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Girona, ha d’incloure una memòria
justificativa del compliment
mpliment de l’objecte subvencionat, una relació classificada de
despeses -amb
amb identificació del proveïdor, el número de document, l’import, el
concepte, la data d’emissió de la facturafactura i el detall d’altres ingressos o subvencions
que hagin finançat l’objecte
l’objecte subvencionat, amb identificació de l’import i de la seva
procedència.
Setè. Fixar que la justificació de les despeses, objecte de la subvenció, s’haurà
d’efectuar com a màxim el 15 de setembre de 2014.
Vuitè. Comunicar aquest acord als interessats amb
amb indicació dels recursos que siguin
procedents a través del tauler d’anuncis (e-tauler)
(e tauler) ubicat a la seu electrònica de
Dipsalut (www.dipsalut.cat
www.dipsalut.cat).
15. Torn obert de paraules
No hi ha cap intervenció.
El president aixeca
eca 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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Annex 5.1

FUNCIONARIS DE CARRERA
Denominació lloc de treball

Núm.

Grup Observacions

Escala d'administració general

3. Subescala administrativa
Tècnic/a superior

1

A1

1 vacant

Tècnic/a mitjà/na

2

A2

1 per amortitzar

Auxiliar administratiu/iva

1

C2

Tècnic/a superior

4

A1

Tècnic/a mitjà/na

1

A2

Escala d'administració especial

2. Subescala de serveis especials
Classe c) Comeses especials

Total:

1 vacant

9

PERSONAL EVENTUAL
Denominació lloc de treball

Núm.

Personal directiu professional
Gerència

1

1 vacant

Personal eventual de confiança
Coordinador/a de la Presidència

1
Total:

2
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PERSONAL LABORAL

Denominació lloc de treball

Núm.

Grup Observacions

Tècnic/a superior

1

A1

1 vacant

Tècnic/a mitjà/na

17

A2

17 vacants

Administratiu/iva

6

C1

3 vacants + 1 vacant reservat 33%
discapacitat + 1 per amortitzar

Auxiliar administratiu/iva

7

C2

6 vacants + 1 reservat 33%
discapacitat per amortitzar

Subaltern/a

1

E

Total:

1 vacant

32

RESUM FINAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL
Nombre total de personal funcionari:

9

Nombre total de personal eventual:

2

Nombre total de personal laboral:

32
Total:

43
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Annex 5.2
Àrea: GOVERN
Codi Denominació del lloc de treball

100
101
102
103

Gerència
Coordinador/a de la Presidència
Tècnic/a de difusió
Auxiliar de comunicació

Complement
Grup Nivell C.D.
específic (*)

A1
C2

21
15

6.994,04
7.564,82

Complement
dedicació (**)

6.439,08 (MD)

Nombre Forma de
de llocs provisió

1
1
1
1

L
L
C
C

Règim jurídic
previst

Observacions

Directiu profess. Vegeu annex 3
Eventual
Vegeu annex 3
Laboral
Laboral

Àrea: GESTIÓ ADMINIST RATIVA I ECONÒMICA
Codi Denominació del lloc de treball

Grup Nivell C.D.

Complement
específic (*)

Complement
dedicació (**)

14.544,42 (MD)

200 Cap de l'Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica

A1

28

10.931,91

Secció Jurídica i Administrativa
201 Cap de la Secció Jurídica i Administrativa
202 Tècnic/a mitjà/na de gestió administrativa
203 Tècnic/a mitjà/na de gestió econòmica
204 Tècnic/a mitjà/na de contractació
205 Administratiu/iva
206 Administratiu/iva
207 Auxiliar administratiu/iva
208 Auxiliar administratiu/iva
209 Auxiliar administratiu/iva
210 Subaltern/a de transport i muntatge

A2
A2
A2
A2
C1
C1
C2
C2
C2
E

26
22
22
22
18
18
15
15
15
10

Secció de Fiscalització i Comptabilitat
211 Tècnic/a mitjà/na de fiscalització i comptabilitat
212 Administratiu/iva
213 Auxiliar administratiu/iva

A2
C1
C2

22
18
15

Nombre Forma de
de llocs provisió

Règim jurídic
previst

1

C

Funcionari

12.810,71
8.253,98
8.253,98
8.253,98
7.564,82
7.564,82
7.564,82
7.564,82
7.564,82
6.990,59

1
1
1
1
3
1
1
1
1
1

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Funcionari
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Funcionari
Laboral
Laboral
Laboral

8.253,98
7.564,82
7.564,82

1
1
1

C
C
C

Funcionari
Laboral
Laboral

Observacions

Per amortitzar

Per amortitzar 1
Reservat 33% discapacitat

Reservat - Per amortitzar
Horari partit
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Àrea: INFORMACIÓ PER A LA GESTIÓ I LA QUALITAT
Codi Denominació del lloc de treball

300 Cap de l’Àrea d’Informació per a la gestió i la qualitat
301 Tècnic/a mitjà/na informàtic/a

Grup Nivell C.D.

A1
A2

28
22

Complement
específic (*)

Complement
dedicació (**)

10.931,91
8.253,98

8.550,00 (MD)

Nombre Forma de
de llocs provisió

1
3

C
C

Règim jurídic
previst

Observacions

Funcionari
Laboral

Àrea: POLÍTIQUES I PROMOCIÓ DE LA SALUT
Codi Denominació del lloc de treball

400
401
402
403
404
405

Cap de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut
Tècnic/a mitjà/na de promoció de la salut
Tècnic/a mitjà/na de polítiques de salut
Tècnic/a mitjà/na de projecte
Tècnic/a mitjà/na de consultoris locals
Auxiliar administratiu/iva

Grup Nivell C.D.

A1
A2
A2
A2
A2
C2

28
26
26
22
22
15

Complement
específic (*)

Complement
dedicació (**)

10.931,91
12.810,71
12.810,71
8.253,98
8.253,98
7.564,82

8.550,00 (MD)

Nombre Forma de
de llocs provisió

1
1
1
3
1
1

C
C
C
C
C
C

Règim jurídic
previst

Observacions

Funcionari
Funcionari
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral

Àrea: PROTECCIÓ DE LA SALUT
Codi Denominació del lloc de treball

500
501
502
503

Cap de l’Àrea de Protecció de la Salut
Tècnic/a superior de protecció de la salut
Agent de salut pública municipal
Auxiliar administratiu/iva

Grup Nivell C.D.

A1
A1
A2
C2

28
26
22
15

Complement
específic (*)

Complement
dedicació (**)

10.931,91
11.196,79
8.339,66
7.564,82

14.802,55 (IDE)
5.700,00 (MD)

Nombre Forma de
de llocs provisió

1
1
6
2

C
C
C
C

Règim jurídic
previst

Observacions

Funcionari
Funcionari
Laboral
Laboral

Clau dels símbols:
C.D. = Complement de destinació / L = Lliure designació / C = Concurs / M.D. = Major dedicació / I.D.E. = Incompatibilitat - Dedicació exclusiva
(*) L’import està expressat en € i s’ha de dividir en 14 pagues / (**) L’import està expressat en € i s’ha de dividir en 12 pagues
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Annex 8.1

ANNEX I
Nº
Entitat
Expedient

2014/965

2014/966

Parc Científic i
Tecnològic de la UdG
UdG. Càtedra Martí
Casals de Medicina i
Salut en l'àmbit rural

Delegació de Girona
del col·legi Oficial de
2014/1039 Psicòlegs de
Catalunya

Base
Subvencionable

Import
atorgat

G17699539 V Jornades R+D+I en TIC i Salut

6.000,00 €

2.500,00 €

41,67%

Q6750002E Cicle Salut i Societat

3.196,05 €

2.500,00 €

78,22%

4a Jornada de Professionals de
Q5855028F Residències Geriàtriques i Centres
de Dia

2.500,00 €

2.500,00 €

100,00%

II Jornada d'Associacionisme i Salut
a Girona

1.900,00 €

1.000,00 €

52,63%

1.652,00 €

1.000,00 €

60,53%

CIF

Projecte / Programa / Activitat

2014/1094

Federació Catalana de
Voluntariat Social

G59106823

2014/1095

Confraria de
Pescadors de l'Escala

G17042136 De l'aula a la taula

% atorgat/base
subvencionable
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Conceptes no
subvencionables

Peix llotja (100,00 €)

Annex 8.2

ANNEX II

Núm. Expedient

Entitat

NIF

Projecte

Motius desestimació

2014/1038

Fundació
d'estudis
superiors d'Olot

G17610973

XI Seminari de turisme rural a
Catalunya

Base 1a de la convocatòria . Activitat fora del període
subvencionable.

2014/1040

Societat
Científica de
Enfermeria
Escolar- Vocalia
Girona

G98231442

Enfermera escolar. Sin prima
de riesgo para la salud

Base 1a de la convocatòria. Activitat fora del període
subvencionable.

2014/1096

TDAH Catalunya
(Delegació
Girona)

G63874143

II Jornada TDAH Girona

Base 1a de la convocatòria. Activitat fora del període
subvencionable .

Núm. exp. 2014/1486 – Secretaria – Acta CR 1/07/14 – Pàg. 31

Annex 9.1
Annex I
Bases específiques
fiques reguladores de subvencions als ajuntaments de la demarcació de
Girona per a la lluita i control integrat de plagues urbanes
1. Objecte
Regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació
de Girona, en endavantt Dipsalut, als ajuntaments de la demarcació de Girona que tinguin
previst realitzar en l’àmbit dels seus respectius municipis, en el període descrit en la
convocatòria, actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes d’insectes, inclòs
el mosquit tigre, rosegadors i aus.
No es consideraran objecte d’aquesta convocatòria les actuacions sobre animals domèstics,
animals de companyia (gats i gossos) i animals salvatges urbans. Tampoc es consideraran
objecte d’aquestes bases els tractaments següents:
següents: de fitosanitaris, de corcs i de tèrmits.
2. Naturalesa i forma de concessió
Els ajuts econòmics objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual,
són lliurament revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes
previs
en la legislació
vigent, en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona o en aquestes bases.
No generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar
com a precedent.
Els ajuts es concedeixen en règim de concurrència competitiva, mitjançant el sistema de
concurs i convocatòria oberta i per un import amb referència a un percentatge o fracció de la
despesa subvencionable, d’acord amb l’article 8 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.
Les subvencions concedides podran ser compatibles amb altres ingressos o ajudes que tinguin
el mateix objecte, sempre que aquestes siguin detallades en el compte justificatiu. S’admetrà
la subcontractació total de l’activitat subvencionada, excepte
excepte en els casos previstos per l’article
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Queda prohibit concertar
l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones vinculades a l’entitat
beneficiària.
3. Beneficiaris
Poden concórrer a la convocatòria del programa de suport econòmic objecte d’aquestes bases
els ajuntaments de la demarcació de Girona que estiguin adherits al Catàleg de Serveis de
Dipsalut. Dins de cada convocatòria només s’atorgarà una única ajuda per ajuntament i any.
Quedaran expressament exclosos aquells ajuntaments que hagin signat un Pla anual
d’actuacions amb Dipsalut i aquest inclogui qualsevol activitat que respongui a l’objecte
d’aquestes bases.
4. Conceptes subvencionables
n despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, es relacionin
Es consideren
amb la realització de l’activitat objecte d’aquestes bases i que es corresponguin amb alguns
dels conceptes següents:
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-

Les despeses d’aplicació dels plans de lluita i control integrat
integrat de plagues urbanes
(Insectes, inclòs el mosquit tigre, rosegadors i aus)
Les despeses per a l’adquisició i aplicació dels diferents sistemes de lluita. Es troben
inclosos en aquest concepte:
o
o
o
o

Mètodes
de
control
físic
(Barreres
físiques,
temperatura,
l
llum
ultraviolada,ultrasons, etc.)
Mètodes de control mecànic (Trampes adhesives o mecàniques, tècniques
d’aspiració, etc.)
Mètodes de control biològic (Feromones, predadors i paràsits, insecticides
biorracionals, etc.)
Mètodes químics (Insecticides, raticides,
ratici
larvicides, etc.)

No es consideraran subvencionable les despeses derivades de les accions dutes a terme per
la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de Servei de Control de Mosquits de la Badia de
Roses i Baix Ter, incloses al Programa de gestió del mosquit tigre de Dipsalut
5. Convocatòria
El Consell Rector de Dipsalut publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona una
convocatòria anual de fins a tres procediments de selecció que es realitzaran en règim de
concurrència competitiva. Aquesta
Aquesta convocatòria determinarà els crèdits pressupostaris que
s’assignaran a cada procediment, així com els terminis de presentació de sol·licituds i els
terminis màxims de resolució de cada uns d’ells.
Els crèdits assignats al primer dels procediments i no compromesos després de la seva
resolució podran acumular-se
acumular se als crèdits assignats en el segon procediment i així
successivament amb el tercer procediment. Així mateix, podran incrementar-se
incrementar
els crèdits
assignats a la convocatòria com a conseqüència de la generació,
generació, incorporació o ampliació de
les aplicacions pressupostàries que les financïin, sempre que hagin estat aprovades abans de
la resolució de concessió.
6. Sol·licituds
La convocatòria establirà fins a tres terminis de presentació de sol·licituds corresponents
c
a
cadascun dels procediments de selecció. El primer termini s’obrirà el dia següent al de la
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i es tancarà en la data
en què es determini a la convocatòria. El segon i tercer terminis, si escau, s’obriran el dia
següent al tancament de l’anterior termini de presentació de sol·licituds i la seva data de
finalització es determinarà a la convocatòria.
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer al Registre General de Dipsalut
Dipsalut (Parc Científic i
Tecnològic de la Universitat de Girona - Edifici Jaume Casademont - C/ Pic de Peguera, 15 17003 de Girona), al registre electrònic de la seu electrònica de Dipsalut (www.dipsalut.cat)
(
o
per qualsevol
ualsevol dels mitjans que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, mitjançant
el model normalitzat disponible a la seu electrònica o al web corporatiu
corporat
de Dipsalut
(www.dipsalut.cat).
No es preveu la possibilitat de reformulació de la sol·licitud. Amb la presentació de la
sol·licitud, l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efectes de
comprovar que el beneficiari es trobi al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social, d’acord amb l’article 22.4 del Reglament de subvencions (RD 887/2006). Si el
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sol·licitant denega expressament aquesta autorització, haurà de presentar
prese
els certificats
d’acreditació de les administracions corresponents juntament amb la sol·licitud.
L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació requerida s’ha de
realitzar, després del requeriment i amb l’advertència de desestiment,
desestiment, en el termini màxim de
10 dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o s’ha
aportat la documentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud,
amb la resolució prèvia que s’ha de dictar
dictar en els termes previstos a l’article 42 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment
administratiu comú, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
Si l’últim dia de la presentació
presentació de la documentació complementària o d’esmena de defectes
coincideix en dissabte, el termini finalitzarà el primer dia hàbil següent.
7. Import de la subvenció
D’acord amb el pressupost presentat i la dotació establerta en la convocatòria, es concretarà
l’import de la subvenció que es concedeixi, segons el barem següent:
Classificació de municipis*

% de Finançament màxim

Grup 1

fins a 1.500 habitants

90,00 %

Grup 2

de 1.501 a 5.000 habitants

80,00 %

Grup 3

de 5.001 a 15.000 habitants

70,00 %

Grup 4

de 15.001 a 25.000 habitants

60,00 %

més de 25.000 habitants

50,00 %

Grup 5

* Padró d’habitants segons les darreres dades oficials publicades per l’INE

Si com a resultat d’aquesta operació l’import obtingut fos igual o inferior a 1.000 euros,
s’atorgarà
à l’import que resulti d’aplicar el percentatge poblacional, excloent-lo
excloent
del possible
prorrateig que pugui realitzar-se
realitzar se si es superés el crèdit pressupostari previst en la
convocatòria.
Si l’import total a atorgar superés el crèdit pressupostari previst en
en les convocatòries, l’òrgan
responsable de la resolució del procediment, prorratejarà l’import màxim subvencionable entre
els beneficiaris de la subvenció, per tal de poder atendre el màxim nombre de sol·licituds
possibles.
Si un cop prorratejat, la quantitat
quantitat a atorgar fos inferior a 1.000 euros, s’atorgarà un mínim de
1.000 euros, i es procedirà a un nou prorrateig respecte de la part restant i així successivament
fins que s’adeqüi l’import total a atorgar a la quantitat prevista en cada convocatòria.
8.. Instrucció de l'expedient
La proposta de resolució l’elaborarà una comissió constituïda d’acord amb el que preveu
l’Ordenança general de subvencions.
El centre gestor de la subvenció serà l’Àrea de Protecció de la Salut i el Consell Rector de
Dipsalut serà l’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament dels ajuts.
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9. Composició de la Comissió qualificadora
La Comissió qualificadora es reunirà dins dels terminis establerts en les corresponents
convocatòries, amb la composició següent:
President:

El vicepresident primer de l’Organisme

Vocals:

Tres vocals del Consell Rector de Dipsalut

Secretari:

El secretari de Dipsalut o, en la seva absència,
el cap de la Secció jurídica i administrativa de Dipsalut.

Correspon a la
a Comissió qualificadora realitzar d’ofici les actuacions que estimi necessàries
per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades de les sol·licituds presentades,
i podrà tenir en compte els informes tècnics previs en el moment de presentar la proposta de
resolució.
10. Termini de resolució i notificació
Les resolucions es dictaran i es notificaran als interessats en el termini màxim de sis mesos, a
comptar a partir de la data d’inici de presentació de sol·licituds que s’estableixi en la
convocatòria
vocatòria per a cada procediment.
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants
poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. La resolució serà
comunicada als beneficiaris a través
tr
del tauler d’anuncis e-Tauler
Tauler de la seu electrònica de
Dipsalut (www.dipsalut.cat
.cat)) en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data
d’adopció de la resolució d’acord amb l’article 59.6.b de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
11. Acceptació
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes no es manifesta el
contrari, s’entén acceptada la subvenció, així
així com les condicions generals i específiques
fixades per a la seva aplicació.
12. Obligacions del beneficiari
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que
fonamenta la concessió dels ajuts.
b) Justificar el compliment
liment dels requisits i les condicions, i també la realització de l’activitat i el
compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de l’ajut.
c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’òrgan que concedeix, si
escau, i a qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a terme els
òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació
que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
d) Comunicar a Dipsalut,
lut, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació de
l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que
financin les activitats subvencionades.
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e) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres
altres documents degudament
auditats d’acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas,
com també de tots els estats comptables i registres específics exigits per les bases
reguladores específiques.
f)

Conservar els documents
documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.

g) Si és possible, en tot acte de publicitat, informació o difusió en general sobre l’objecte de la
subvenció,
venció, el beneficiari farà constar la col·laboració de Dipsalut.
h) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
i)

Comunicar qualsevol modificació que es produeixi en el contingut de la declaració
responsable de la sol·licitud,
sol·licitud, durant la vigència de l’actuació objecte de la subvenció

13. Documentació justificativa
El termini màxim per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat es determinarà a la
convocatòria. Es considerarà despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el termini previst
encara que no hagi estat efectivament pagada anteriorment a l’acabament del període de
justificació. La documentació justificativa de la realització de l’objecte de la subvenció que
s’haurà de presentar és la següent:
-

Compte justificatiu
tificatiu específic segons model normalitzat de Dipsalut que, segons l’article 27
de l’Ordenança General de subvencions de la Diputació de Girona, inclou una memòria
justificativa del compliment de l’objecte subvencionat (annex A del compte justificatiu), una
relació classificada de despeses, amb identificació del proveïdor, número de document,
import, concepte i data d’emissió de la factura i el detall d’altres ingressos o subvencions
que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb identificació de l’import i la seva
procedència.

El pagament de les subvencions es farà efectiu un cop el beneficiari hagi entregat la correcta
justificació.
D’acord amb l’article 31.5 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona,
en tots els casos quan el beneficiari
beneficiari sigui deutor de Dipsalut, es pot efectuar la compensació
del pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari líquids i vençuts.
D’acord amb l’article 28.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, el
beneficiari podrà
rà sol·licitar, abans que acabi el termini fixat per a la justificació, una pròrroga
pel termini d’un mes. L’òrgan competent per resoldre les sol·licituds de pròrroga serà el
vicepresident primer de Dipsalut.
14. Procediment de justificació
El centre gestor
stor comprovarà la documentació justificativa, la verificarà formalment i podrà
modificar la resolució d’atorgament de la subvenció.
La modificació de la resolució es durà a terme quan es produeixi una alteració en les
condicions que van determinar la concessió de la subvenció d’acord amb les situacions
següents:
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•

Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de
la subvenció.

•

Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament l’import
l
de les despeses de
l’actuació que estigui obligat a justificar.

•

Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions o ajuts
públics o privats que, sumats a la subvenció de Dipsalut superin els costos totals de
l’actuació o els percentatges de finançament aliè previstos a la convocatòria del
concurs públic o en la resolució

En tot cas, i per les activitats no realitzades, les subvencions s’entenen fixades en el
percentatge establert en la resolució de la concessió a efectes del pagament de les quantitats
justificades.
ades. Si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es
mantindrà en la quantia inicial. D’altra banda, si la justificació és inferior a la quantitat
determinada com a despesa subvencionable, es lliurarà l’import que resulti d’aplicar el
percentatge d’ajut establert en la corresponent resolució d’atorgament.
En el cas que s’hagi de modificar la resolució d’atorgament, Dipsalut notificarà al beneficiari la
proposta de modificació de la subvenció i li concedirà quinze dies perquè
perquè pugui presentar les
al·legacions que consideri oportunes, amb l’advertiment que si no presenta la documentació
requerida l’òrgan competent modificarà la subvenció, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Girona.
El vicepresident primer de Dipsalut serà l’òrgan competent per resoldre les al·legacions i dictar,
si escau, la modificació de la subvenció, així com per a iniciar el procediment de reintegrament
si s’escaigués.
15. Règim jurídic
En tot allò no previst en aquestes bases és aplicable l’Ordenança general de subvencions de
la Diputació de Girona, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la resta
de normativa vigent.
16. Interpretació
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en el Consell
Rector de Dipsalut.
17. Vigència
Aquestes bases tenen vigència mentre no es modifiquin o deroguin.

Disposició addicional primera
El Consell Rector de Dipsalut és l'òrgan competent per promoure les successives
convocatòries
nvocatòries de concurs públic amb subjecció a aquestes bases. Es garantiran els principis
de publicitat, objectivitat, lliure concurrència i igualtat, mitjançant la inserció d'edictes al Butlletí
Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat
Generalitat de Catalunya i al tauler
electrònic de Dipsalut (e-tauler).
tauler).
Disposició addicional segona
En el supòsit que es formulin al·legacions durant el termini d'informació pública de les bases o,
una vegada aprovades definitivament, s'interposi recurs, el vicepresident primer de Dipsalut
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serà l'òrgan competent per resoldre, així com per resoldre els recursos que s'interposin contra
la resolució de la convocatòria corresponent.

Annex 9.2
Annex II
Convocatòria de subvencions als ajuntaments de la demarcació
demarcació de Girona per a la lluita
i control integrat de plagues urbanes
1. Objecte
Regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació
de Girona, en endavant Dipsalut, als ajuntaments de la demarcació de Girona per a finançar la
lluita i control integrat de plagues urbanes d’insectes, inclòs el mosquit tigre, rosegadors i aus.
No es consideraran objecte d’aquesta convocatòria les actuacions sobre animals domèstics,
animals de companyia (gats i gossos) i animals salvatges
salvatges urbans. Així com els tractaments:
fitosanitaris, de corcs i de tèrmits.
Seran subvencionables en aquesta convocatòria totes aquelles actuacions que es duguin a
terme entre l’1 d’octubre de 2013 i el 30 de setembre de 2014.
2. Crèdits pressupostaris
L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de 450.000,00 euros. Les subvencions
aniran a càrrec a l’aplicació pressupostària 5/313/46202 Programa de control de plagues del
pressupost d’enguany.
3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini
ermini de presentació de sol·licituds començarà el dia següent de la publicació de la
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 23 de setembre de 2014.
La presentació de les sol·licituds, juntament amb tota la documentació
documentació complementària que
s’indica a les bases, s’ha de fer al Registre General de Dipsalut (Parc Científic i Tecnològic de
la UdG -Edifici
Edifici Jaume Casademont - C/ Pic de Peguera, 15 - 17003 de Girona), a la seu
electrònica de Dipsalut (www.dipsalut
www.dipsalut.cat) o per qualsevol dels mitjans que preveu l'article 38.4
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, mitjançant el model normalitzat disponible a la seu electrònica
o al web de Dipsalut (www.dipsalut
www.dipsalut.cat).
Amb la presentació de la sol·licitud, l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes
necessàries a efectes de comprovar que el beneficiari es trobi
trobi al corrent de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social d’acord amb l’article 22.4 del Reglament de subvencions
(RD 887/2006). Si el sol·licitant denega expressament aquesta autorització, haurà de presentar
els certificats d’acreditació de les
les administracions corresponents juntament amb la sol·licitud.
L´esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació requerida s’ha de
realitzar, després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de
10 dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o s’ha
aportat la documentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud,
amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a l’article
l’artic 42 de la Llei
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30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment
administratiu comú, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
Si l’últim dia de la presentació de la documentació complementària o d’esmena
d’esmena de defectes
coincideix en dissabte, el termini finalitzarà el primer dia hàbil següent.
4. Termini de resolució i notificació
Les resolucions es dictaran i es notificaran als interessats en el termini màxim de sis mesos, a
comptar a partir de la data d’inici de presentació de sol·licituds que s’estableixi en la
convocatòria per a cada procediment.
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants
poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci
silenci administratiu. La resolució serà
comunicada als beneficiaris a través del tauler d’anuncis (e-Tauler)
(e Tauler) de la seu electrònica de
Dipsalut (www.dipsalut.cat
www.dipsalut.cat)) en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data
d
d’adopció de la resolució d’acord amb l’article 59.6.b de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
5. Import de la subvenció
Les sol·licituds s’avaluaran d’acord amb els
els criteris de valoració establerts a les bases
reguladores de la subvenció, el pressupost presentat i la dotació establerta en la convocatòria,
es concretarà l’import de l’ajut econòmic que es concedeix.
Si l’import total a atorgar superés el crèdit pressupostari
pressupostari previst en les convocatòries, l’òrgan
responsable de la resolució del procediment, procedirà al prorrateig de l’import global màxim
entre els beneficiaris de la subvenció, per tal de poder atendre el màxim nombre de sol·licituds
possibles.
6. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent
següent de la seva notificació. Alternativament i de
forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el vicepresident primer de
Dipsalut, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent de la seva notificació.

7. Publicitat
La convocatòria
ia es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al tauler electrònic de Dipsalut (e-tauler).
(e
8. Termini de justificació dels ajuts concedits
El termini per justificar les despeses objecte dels
dels ajuts econòmics d’aquesta convocatòria
finalitzarà el 2 de febrer de 2015.
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Annex 10.1
ANNEX I
Bases específiques reguladores del programa de suport econòmic per a la realització
d’activitats de promoció de la salut
1. Objecte
Dipsalut parteix d’una
a visió positiva de la salut que té com a finalitat fer avançar a les persones
cap a un estat òptim de benestar. En aquest sentit, Dipsalut entén la promoció de la salut com
el conjunt d’accions destinades a donar eines a les persones per entendre, gestionar
gestion i donar
sentit a la vida, enfortint les habilitats per a la vida i les capacitats dels individus per
incrementar el control sobre la seva salut, tenint en compte els factors determinants que la
influeixen (personals, ambientals, socials i econòmics).
Aquestes
questes bases tenen per objecte regular el programa Pm 07 de suport econòmic del Catàleg
de Serveis de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant
Dipsalut, destinat als ajuntaments de la demarcació de Girona que hagin realitzat
reali
o tinguin
previst realitzar en l’àmbit dels seus respectius municipis, en el període descrit en la
convocatòria, activitats de promoció de la salut.
Es poden presentar projectes de diferent tipologia, no obstant això, Dipsalut té com a prioritat
el foment
oment de projectes següents:
•

•
•

De promoció de la salut per les persones, grups o col·lectius que es trobin en situació
de necessitat, vulnerabilitat o exclusió social en base a les condicions de vida que
impacten sobre la seva salut: ingressos, educació, posició
posició social, condicions laborals,
accés als serveis...
De promoció de la salut en l’àmbit de l’esport no competitiu, especialment per les
persones, grups o col·lectius que es trobin en situació de necessitat, vulnerabilitat o
exclusió social. Entenent la pràctica esportiva com a eina educativa i socialitzadora.
De promoció de la salut en l’àmbit del temps lliure i del lleure, especialment per les
persones, grups o col·lectius que es trobin en situació de necessitat, vulnerabilitat o
exclusió social.

en exclosos explícitament d’aquestes bases les accions i els programes:
Queden
•
•
•
•
•
•
•
•

Esportius en sentit estricte, excepte la promoció de l’esport no competitiu per a
col·lectius en situació de vulnerabilitat social.
De promoció turística o bé accions de caràcter internacional.
int
Destinats a realitzar intervencions terapèutiques.
Casals d’infants i/o joves de qualsevol tipologia excepte les activitats de lleure educatiu
que incloguin explícitament el marc substantiu de Dipsalut.
Lligats a l’alimentació, activitats culturals,
culturals, d’oci i que no estiguin directament
relacionades amb la promoció de la salut.
Inclosos en algun dels altres programes del Catàleg de serveis de Dipsalut o bé
accions finançades directament per l’organisme (convenis, subvencions...).
Inclosos en algun
n programa d’altres administracions que cobreixi adequadament les
necessitats del territori (per exemple: control de menús escolars, beques menjador...)
Que incloguin conceptes especificats en el catàleg de serveis de l’article 15 de la Llei
39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les
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persones en situació de dependència i de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis
socials.
2. Naturalesa i forma de concessió
Els ajuts econòmics objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual,
són lliurament revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes en la legislació
vigent, en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona o en aquestes bases.
No generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar
com a precedent.
Els ajuts es concedeixen en règim de concurrència competitiva, mitjançant el sistema de
concurs i convocatòria oberta i per un import amb referència a un percentatge o fracció
fracci de la
despesa subvencionable, d’acord amb l’article 8 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.
Les subvencions concedides podran ser compatibles amb altres ingressos o ajudes que tinguin
el mateix objecte, sempre que aquestes es detallin en el compte justificatiu. S’admetrà la
subcontractació total de l’activitat subvencionada, excepte en els casos previstos per l’article
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Queda prohibit concertar
l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones vinculades a l’entitat
beneficiària.
3. Beneficiaris
Poden concórrer a la convocatòria del programa de suport econòmic objecte d’aquestes bases
els ajuntaments de la demarcació de Girona que estiguin
estiguin adherits al Catàleg de Serveis de
Dipsalut. Dins de cada convocatòria només s’atorgarà una única ajuda per ajuntament i any.
Quedaran expressament exclosos aquells ajuntaments que hagin signat un Pla anual
d’actuacions amb Dipsalut en el que s’incloguin activitats que responguin a l’objecte
d’aquestes bases.
4. Conceptes subvencionables
Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, es relacionin
amb la realització d’activitats amb persones i que es correspongui amb alguns dels
d
següents
conceptes:
-

Remuneració dels professionals que porten a terme les activitats.
Materials i serveis necessaris per fer l’activitat/s
Despeses de publicitat i difusió de l’activitat/s

En cap cas s’entendran com a subvencionables les despeses derivades
derivades de:
-

Funcionament i gestió ordinaris de l’Ajuntament
Personal intern de l’Ajuntament que no executi directament les activitats amb els
usuaris (gestió, coordinació, administració...)
Despeses de transport
Despeses de vestuari dels professionals i/o usuaris que realitzen les activitats
Despeses de material informàtic.
Redacció de projectes i formació dels professionals.
Manteniment (llum, aigua, calefacció, neteja, telecomunicacions, etc.)
Adequació i/o equipament d’espais públics oberts o tancats.
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-

Lloguer dels espais de realització de les diferents activitats.
Maquinària i aparells d’ús esportiu.
Trofeus i medalles

5. Convocatòria
El Consell Rector de Dipsalut publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona una
convocatòria anual de fins a tres procediments de selecció que es realitzaran en règim de
concurrència competitiva. Aquesta convocatòria determinarà els crèdits pressupostaris que
s’assignaran a cada procediment, així com els terminis de presentació de sol·licituds i els
terminis màxims
xims de resolució de cada uns d’ells.
Els crèdits assignats al primer dels procediments i no compromesos després de la seva
resolució podran acumular-se
acumular se als crèdits assignats en el segon procediment i així
successivament amb el tercer procediment. Així mateix,
mateix, podran incrementar-se
incrementar
els crèdits
assignats a la convocatòria com a conseqüència de la generació, incorporació o ampliació de
les aplicacions pressupostàries que les financin, sempre que hagin estat aprovades abans de
la resolució de concessió.
6. Sol·licituds
La convocatòria establirà fins a tres terminis de presentació de sol·licituds corresponents a
cadascun dels procediments de selecció. El primer termini s’obrirà el dia següent al de la
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província
Província de Girona i es tancarà en la data
en que es determini a la convocatòria. El segon i tercer terminis, si escau, s’obriran el dia
següent al tancament de l’anterior termini de presentació de sol·licituds i la seva data de
finalització es determinarà a la convocatòria.
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer al Registre General de Dipsalut (Parc Científic i
Tecnològic de la Universitat de Girona - Edifici Jaume Casademont - C/ Pic de Peguera, 15 –
17003 de Girona), al registre electrònic de la seu electrònica de Dipsalut (www.dipsalut.cat)
(
o
per qualsevol dels mitjans que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
administratiu comú, mitjançant
el model normalitzat disponible a la seu electrònica o al web corporatiu de Dipsalut
(www.dipsalut.cat).
No es preveu la possibilitat de reformulació de la sol·licitud. Amb la presentació de la
sol·licitud, l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efecte de
comprovar que el beneficiari es trobi al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social d’acord amb l’article 22.4 del Reglament de subvencions (RD 887/2006). Si el sol·licitant
denega expressament aquesta autorització, haurà de presentar els certificats d’acreditació de
les Administracions corresponents juntament amb la sol·licitud.
L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació
documentació requerida s’ha de
realitzar, després del requeriment i amb l’advertència de desestiment, en el termini màxim de
10 dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o s’ha
aportat la documentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud,
amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a l’article 42 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment
administratiu comú,
ú, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
Si l’últim dia de la presentació de la documentació complementària o d’esmena de defectes
coincideix en dissabte, el termini finalitzarà el primer dia hàbil següent.
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7. Criteris de valoració
Elss criteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades seran els següents:
Taula 1
Puntuació
màxima

Criteris
El contingut del projecte i la seva relació amb les línies estratègiques actuals de
Dipsalut en Promoció de la Salut.

10

Enfocament del
el projecte al desenvolupament de les habilitats per la vida
definides per l'OMS: socials, cognitives i de control de les emocions.

10

Grau amb què el projecte té en compte la incidència dels determinants de la salut
en la població diana.

10

Enfocament del projecte cap a les tres dimensions que defineix el SOC (Sentit de
Coherència): comprendre, gestionar i donar sentit

10

Activitats que promoguin l'aprenentatge pràctic d'hàbits i actituds saludables.

10

Caràcter innovador del projecte, tant per la seva
sev temàtica com per la seva
metodologia o pels recursos implicats.

10

Grau de cofinançament assolit per a l'execució del projecte.

10

Qualitat tècnica del projecte.

10

Coherència global del projecte

10

Valoració de la memòria
òria presentada en l’anterior convocatòria de Pm07*

10
100

*En cas de ser la primera vegada que l'ajuntament presenta la sol·licitud per a una
convocatòria de Pm07, s'atorgaran 5 punts en aquest apartat.
8. Import de la subvenció
L’import de la subvenció,
enció, que serà d’un màxim de 10.000,00 € (excepte pel que fa a la
subvenció d’import incrementat que es defineix en la base 9), es concreta de la següent
manera:
següe
En primer lloc s’aplicarà un criteri poblacional a tots els projectes, segons la taula següent:
Taula 2
Classificació dels municipis*
Fins a 1.500 habitants
De 1.501 a 5.000 habitants
De 5.001 a 15.000 habitants
De 15.001 a 25.000 habitants
Més de 25.000 habitants

% finançament màxim
90,00 %
80,00 %
70,00 %
60,00 %
50,00 %

* Padró d’habitants
d’habitants segons les darreres dades oficials publicades per l’INE
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Un cop obtingut el màxim atorgable, es poden donar dues situacions:
-

Els projectes que resultin amb un màxim atorgable de fins a 1.000,00 euros, se’ls
concedirà provisionalment l’import que resulti
resulti de l’aplicació del criteri poblacional.
Els projectes que resultin amb un màxim atorgable superior a 1.000,00 euros, se’ls
aplicarà un coeficient (taula 3) en funció de la qualitat del projecte, que sortirà de
la suma dels punts obtinguts segons els criteris
criteris esmentats en el pacte setè.
Aquest coeficient s’aplicarà al màxim atorgable segons el criteri poblacional.

Taula 3
Punts

1-10

11
11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71
71-80

81-90

91-100

Coeficient

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Si com a resultat
tat d’aplicar el coeficient (taula 3), l’import obtingut fos inferior a 1.000,00 euros,
es concedirà provisionalment l’import de 1.000,00 euros.
Si després d’aplicar tots aquests criteris l’import total a atorgar superés el crèdit pressupostari
previst en la convocatòria, l’òrgan responsable de la resolució del procediment, procedirà al
prorrateig de l’import global màxim entre tots els beneficiaris de la subvenció, excepte en
el cas de la subvenció d’import incrementat, per tal de poder atendre el màxim nombre
n
de
sol·licituds possibles, de manera que es concedirà definitivament l’import atorgat.
Cal tenir en compte que, en cap cas, la subvenció concedida superarà l’import sol·licitat.
Igualment, si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior,
superior, l’ajut econòmic es
mantindrà en la quantia inicial.
La Comissió Qualificadora serà l’encarregada de determinar l’import de les subvencions, com
a percentatge de la despesa subvencionable, d’acord amb la valoració final de la Comissió
Tècnica, que seguirà
guirà els criteris de valoració establerts en el punt setè d’aquestes bases.
9. Subvenció d’import incrementat
El projecte que hagi obtingut una millor puntuació segons els criteris de la Taula 1, podrà
percebre, d’acord amb la sol·licitud presentada, una
una subvenció d’un màxim de 20.000 € i un
100% de la base subvencionable, sempre que superi els 85 punts.
En el cas que més d’una sol·licitud obtingui una mateixa puntuació màxima superior a 85
punts, la Comissió Tècnica publicarà els resultats de la valoració
valoració mitjançant un edicte al tauler
d’anuncis e-Tauler
Tauler de la seu electrònica de Dipsalut (www.dipsalut.cat
(www.dipsalut.cat) i convocarà els
responsables d’aquests projectes a una entrevista a la seu de Dipsalut, en la qual presentin els
e
projectes, i responguin les preguntes de situació que se’ls plantegin. Aquesta entrevista tindrà
un valor d’entre 0 i 10 punts i servirà per acabar de determinar la puntuació final del projecte i
establir d’aquesta manera un desempat.
10. Instrucció de l'expedient
L’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut serà el centre gestor d’instrucció del procediment
de concessió d’aquesta subvenció.
La Comissió Tècnica elaborarà els informes de valoració de les sol·licituds i, si escau, publicar
els resultats i fer les entrevistes. Aquesta Comissió Tècnica tindrà la composició següent:

Núm. exp. 2014/1486 – Secretaria – Acta CR 1/07/14 – Pàg. 44

President:

El cap de l’Àrea de Polítiques i Promoció de
la Salut

Vocals:

La tècnica de projectes responsable de la instrucció de
l’expedient
El gerent de l’Organisme

Secretari:

El secretari de Dipsalut o, en la seva absència, el cap de la
Secció Jurídica i Administrativa de Dipsalut.

La Comissió Qualificadora elaborarà, en el termini establert en la convocatòria corresponent,
una proposta de resolució definitiva, tenint en compte els informes de valoració emesos per la
Comissió Tècnica. Aquesta Comissió Qualificadora tindrà la composició següent:
President:

El vicepresident primer de l’Organisme

Vocals:

Tres vocals del Consell Rector de Dipsalut
El gerent de l’Organisme

Secretari:

El secretari de Dipsalut o, en la seva absència, el cap de la
Secció Jurídica i Administrativa de Dipsalut.

La Comissió Tècnica i la Comissió Qualificadora poden realitzar d’ofici les actuacions que
estimin necessàries per a la determinació,
determinació, coneixement i comprovació de les dades de les
sol·licituds presentades.
El Consell Rector de Dipsalut, d’acord amb la proposta de la Comissió Qualificadora, serà
l’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions.
subvenci
11. Termini de resolució i notificació
Les resolucions es dictaran i es notificaran als interessats en el termini màxim de sis mesos, a
comptar a partir de la data d’inici de presentació de sol·licituds que s’estableixi en la
convocatòria per a cada procediment.
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants
poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. La resolució serà
comunicada als beneficiaris a través del tauler d’anuncis
d’an
e-Tauler
Tauler de la seu electrònica de
Dipsalut (www.dipsalut.cat
.cat)) en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data
d’adopció de la resolució d’acord amb l’article 59.6.b de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de
règim
ègim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
12. Acceptació
Una vegada comunicada la concessió de l’ajut econòmic, si en el termini d’un mes no es
manifesta el contrari, s’entén acceptat, així com les condicions generals
generals i específiques fixades
per a la seva aplicació.
13. Obligacions del beneficiari
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que
fonamenta la concessió dels ajuts.
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b) Justificar el compliment dels requisits i les
les condicions, i també la realització de l’activitat i el
compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de l’ajut.
c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’òrgan que concedeix, si
escau, i a qualsevol altra de comprovació
comprovació i control financer que puguin dur a terme els
òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació
que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
d) Comunicar a Dipsalut, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació de
l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que
financin les activitats subvencionades.
e) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament
auditats d’acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas,
com també de tots els estats comptables i registres específics exigits per les bases
reguladores específiques.
f)

Conservar els documents justificatius de l’aplicació
l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.

g) Si és possible, en tot acte de publicitat, informació o difusió en general sobre l’objecte de la
subvenció, el beneficiari farà
far constar la col·laboració de Dipsalut.
h) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
i)

Comunicar qualsevol modificació que es produeixi en el contingut de la declaració
responsable de la sol·licitud, durant la vigència de l’actuació objecte de la subvenció

14. Justificació i pagament
El termini màxim per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat es determinarà a la
convocatòria. Es considerarà despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el termini previst
encara
cara que no hagi estat efectivament pagada anteriorment a l’acabament del període de
justificació. La documentació que cal presentar és la següent:
-

Compte justificatiu específic segons model normalitzat de Dipsalut, que segons l’article 27
de l’Ordenança General de subvencions de la Diputació de Girona, ha d’incloure una
memòria justificativa del compliment de l’objecte subvencionat, una relació classificada de
despeses, amb identificació del proveïdor, número de document, import, concepte i data
d’emissió de la factura i detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’objecte
subvencionat, amb identificació de l’import i la seva procedència.

-

Memòria avaluativa de l’activitat, en format digital, d’acord amb l’annex A del compte
justificatiu. La
a memòria haurà de contemplar la dimensió qualitativa i quantitativa.

A nivell informatiu, i no a efectes de justificar la subvenció concedida, el beneficiari entregarà
la documentació generada en el desenvolupament de l’activitat, així com tot el material
materia de
difusió en el que aparegui la col·laboració de Dipsalut.
El pagament de les subvencions es farà efectiu un cop el beneficiari hagi lliurat la justificació
correctament.
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D’acord amb l’article 31.5 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona,
en tots els casos quan el beneficiari sigui deutor de Dipsalut, es pot efectuar la compensació
del pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari líquids i vençuts.
15. Pròrroga
D’acord amb l’article 28.2 de l’Ordenança general de subvencions
subvencions de la Diputació de Girona, el
beneficiari podrà sol·licitar, abans que acabi el termini fixat per a la justificació, una pròrroga
pel termini màxim d’un mes. L’òrgan competent per resoldre les sol·licituds de pròrroga serà el
vicepresident primer de Dipsalut.
16. Procediment de justificació
El centre gestor comprovarà la documentació justificativa, la verificarà formalment i podrà
modificar la resolució d’atorgament de la subvenció.
La modificació de la resolució es durà a terme quan es produeixi
produeixi una alteració en les
condicions que van determinar la concessió de la subvenció d’acord amb les situacions
següents:
•

Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de
la subvenció.

•

Quan el beneficiari no hagi justificat
justif
adequadament l’import de les despeses de
l’actuació que estigui obligat a justificar.

•

Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions o ajuts
públics o privats que, sumats a la subvenció de Dipsalut superin els costos totals de
l’actuació o els percentatges de finançament aliè previstos a la convocatòria del
concurs públic o en la resolució

En tot cas, i per les activitats no realitzades, les subvencions s’entenen fixades en el
percentatge establert en la resolució de la
la concessió a efectes del pagament de les quantitats
justificades. Si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es
mantindrà en la quantia inicial. D’altra banda, si la justificació és inferior a la quantitat
determinada com
m a despesa subvencionable, es lliurarà l’import que resulti d’aplicar el
percentatge d’ajut establert en la corresponent resolució d’atorgament.
En el cas que s’hagi de modificar la resolució d’atorgament, Dipsalut notificarà al beneficiari la
proposta de
e modificació de la subvenció i li concedirà quinze dies perquè pugui presentar les
al·legacions que consideri oportunes, amb l’advertiment que si no presenta la documentació
requerida l’òrgan competent modificarà la subvenció, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Girona.
El vicepresident primer de Dipsalut serà l’òrgan competent per resoldre les al·legacions i dictar,
si escau, la modificació de la subvenció, així com per a iniciar el procediment de reintegrament
reintegrame
si s’escaigués.
17. Règim jurídic
En tot allò no previst en aquestes bases és aplicable l’Ordenança general de subvencions de
la Diputació de Girona, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la resta
de normativa vigent.
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18. Interpretació
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en el Consell
Rector de Dipsalut.
19. Vigència
Aquestes bases tenen vigència mentre no es modifiquin o deroguin.

Disposició addicional primera
El Consell Rector de Dipsalut és l'òrgan competent per promoure les successives
convocatòries de concurs públic amb subjecció a aquestes bases. Es garantiran els principis
de publicitat, objectivitat, lliure concurrència i igualtat, mitjançant la inserció d'edictes al Butlletí
Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler
electrònic de Dipsalut (e-tauler).
tauler).
Disposició addicional segona
En el supòsit que es formulin al·legacions durant el termini d'informació pública de les bases
base o,
una vegada aprovades definitivament, s'interposi recurs, el vicepresident primer de Dipsalut
serà l'òrgan competent per resoldre, així com per resoldre els recursos que s'interposin contra
la resolució de la convocatòria corresponent.

Annex 10.2
ANNEX II
Convocatòria del programa de suport econòmic per a la realització d’activitats de
Promoció de la Salut
1. Objecte
Regular els ajuts econòmics que, en el marc del programa Pm07 del Catàleg de Serveis,
concedeix l’Organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona, en endavant
Dipsalut, als ajuntaments de la demarcació de Girona que hagin realitzat o tinguin previst
realitzar en l’àmbit dels seus respectius municipis activitats de promoció de la salut, entre l’1
d’octubre de 2013 i el 30 de
d setembre de 2014.
Dipsalut entén la promoció de la salut com el conjunt d’accions destinades a donar eines 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
incrementar el control sobre la seva salut, tenint en compte els
factors determinants que la influeixen (personals, ambientals, socials i econòmics).
2. Crèdits pressupostaris
L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de dos-cents
dos cents noranta mil euros
eur
(290.000,00 €). Els ajuts econòmics
econòmics aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària 4/313/46204
Programa de foment hàbits saludables del pressupost d’enguany.
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3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds comença
comença el dia següent de la publicació al Butlletí
Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 23 de setembre de 2014.
La presentació de les sol·licituds, juntament amb tota la documentació complementària que
s’indica a les bases, s’ha de fer al Registre
Registre General de Dipsalut (Parc Científic i Tecnològic de
la UdG -Edifici
Edifici Jaume Casademont - C/ Pic de Peguera, 15 - 17003 de Girona), a la seu
electrònica de Dipsalut (www.dipsalut
www.dipsalut.cat) o per qualsevol dels mitjans que preveu l'article 38.4
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, mitjançant el model normalitzat disponible a la seu electrònica
o al web de Dipsalut (www.dipsalut
www.dipsalut.cat).
Amb la presentació de la sol·licitud, l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes
necessàries a efectes de comprovar que el beneficiari es trobi al corrent de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social
Social d’acord amb l’article 22.4 del Reglament de subvencions
(RD 887/2006). Si el sol·licitant denega expressament aquesta autorització, haurà de presentar
els certificats d’acreditació de les administracions corresponents juntament amb la sol·licitud.
L´esmena
´esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació requerida s’ha de
realitzar, després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de
10 dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha
s’
esmenat o s’ha
aportat la documentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud,
amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a l’article 42 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment
administratiu comú, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
Si l’últim dia de la presentació de la documentació complementària o d’esmena de defectes
coincideix en dissabte, el termini finalitzarà
finalitzar el primer dia hàbil següent.
4. Termini de resolució i notificació
Les resolucions es dictaran i es notificaran als interessats en el termini màxim de sis mesos, a
comptar a partir de la data d’inici de presentació de sol·licituds que s’estableixi en la
l
convocatòria per a cada procediment.
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants
poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. La resolució serà
comunicada als beneficiaris a través del tauler d’anuncis (e-Tauler)
Tauler) de la seu electrònica de
Dipsalut (www.dipsalut.cat
www.dipsalut.cat)) en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data
d’adopció de la resolució d’acord amb l’article 59.6.b de la Llei
Llei 30/1992 de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
5. Import de la subvenció
Les sol·licituds s’avaluaran d’acord amb els criteris de valoració establerts a les bases
reguladores de la subvenció,
ubvenció, el pressupost presentat i la dotació establerta en la convocatòria,
es concretarà l’import de l’ajut econòmic que es concedeix.
Si l’import total a atorgar superés el crèdit pressupostari previst en les convocatòries, l’òrgan
responsable de la resolució
esolució del procediment, procedirà al prorrateig de l’import global màxim
entre els beneficiaris de la subvenció, excepte en el cas de la subvenció d’import incrementat,
per tal de poder atendre el màxim nombre de sol·licituds possibles.
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6. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva
seva notificació. Alternativament i de
forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el vicepresident primer de
Dipsalut, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent de la seva notificació.
7. Publicitat
La convocatòria es publicarà
carà al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler electrònic de
Dipsalut (e-tauler).
8. Termini de justificació dels ajuts concedits
El termini per justificar les despeses objecte dels ajuts econòmics d’aquesta convocatòria
finalitzarà el 2 de febrer de 2015.
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Annex 11.1
ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPSALUT I L’AJUNTAMENT DE
GIRONA PER L’EXECUCIÓ DE PROGRAMES DE SALUT PÚBLICA DEL CATÀLEG DE
SERVEIS DE DIPSALUT QUE INCORPORA EL PLA D’ACTUACIÓ ANUAL DE L’ANY 2014
INTERVENEN
D’una part, l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant
Dipsalut, amb NIF Q-1700565C,
1700565C, representat pel seu vicepresident primer, senyor Josep
Corominas i Barnadas, facultat per la delegació efectuada pel Consell Rector de data 20
de novembre de 2012, i assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
I de l’altra, l’Ajuntament de Girona,
Girona amb CIF núm. P1708500B, representat pel seu alcalde,
senyor Carles Puigdemont i Casamajó i assistit pel secretari de la Corporació,
Cor
la senyora
Glòria Gou Clavera.
MANIFESTEN
Que en data 6 de febrer de 2013 les parts van signar el conveni de referència i que tenia per
objecte determinar el marc d’actuació d’ambdues institucions respecte la gestió, execució i
control que, dels programes de salut pública del Catàleg de Serveis de Dipsalut, durà a terme
l’Ajuntament.
Alhora és objecte del referit conveni, regular la participació de Dipsalut en programes de salut
pública que l’Ajuntament tingui implementats, i en els quals, tot i no trobar-se
trobar
al Catàleg de
Serveis, el suport econòmic o tècnic, el seguiment i l’avaluació pugin ser d’interès per a
Dipsalut.
Vist que en la clàusula tercera del conveni es preveia la inclusió del Pla d’Actuació anual (PAA)
elaborat i proposat pels membres
membres de la Comissió Tècnica constituïda a tal efecte en data 25 de
setembre de 2013, es considera necessari doncs, incorporar el PAA com annex al mateix i, en
aquest sentit, les parts convenen el següent
PACTES
Primer. Aprovar el Pla anual d’actuació (PAA)
(PAA) per a l’exercici 2014, que es redactarà com una
addenda al conveni de referència, d’acord amb els continguts essencials següents:
1.- Contingut del PAA: Accions de Protecció i de Promoció de la Salut Pública.
Protecció de la Salut.
Pt10.-Programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes
Nombre
Base
%
base
Base Total
Import atorgat
d’instal·lacions
subvencionable
subvencionable
150.124,40 €

50

75.062,20 €

Pt14.-Programa
Programa d’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut (indrets
habitats)
Nombre
Base
%
base
Base Total
Import atorgat
d’instal·lacions
subvencionable
subvencionable
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20

400 €

8.000 €

100

8.000 €

Pt14.-Programa
Programa d’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut
(seguretat alimentària)
Nombre
Base
%
base
Base Total
Import atorgat
subvencionable
subvencionable
d’instal·lacions
30

400 €

12.000 €

100

12.000 €

%
base
subvencionable

Import atorgat

Programes de control de la contaminació atmosfèrica i acústica
Cost total
Programa contaminació atmosfèrica

8.000 €

50

4.000 €

Programa contaminació acústica

20.000,00 €

50

10.000 €

Total

14.000 €

Import total concedit per Dipsalut en accions de Protecció de la Salut

109.062,20 €

Promoció de la Salut
Conceptes
Personal
Cost de les activitats, materials, difusió i altres
Centre jove de salut
Import sol·licitat a Dipsalut
%/base subvencionable
Import concedit

Despesa
162.955,17 €
34.217,50 €
40.000 €
98.586,34 €
40,05 %
95.000,00 €

Import total concedit per Dipsalut en accions de promoció de la salut

95.000,00 €

En contraprestació al suport econòmic del Centre Jove de Salut, l’Ajuntament de Girona resta
obligada a presta a Dipsalut els següents serveis:
A. Col·laborar en les accions formatives que Dipsalut organitzi per la promoció
d’hàbits saludables i prevenció de conductes de risc en els adolescents i joves.
B. Col·laborar en actes per a la difusió d’una cultura per a la promoció de la salut.
C. Oferir suport i assessorament als tècnics municipals de la demarcació en el
disseny de polítiques i continguts de Promoció de la
la Salut adreçades a la gent
jove i a les seves famílies.
Aquests serveis es podran incloure al Catàleg de Serveis de Dipsalut.
SALUT LABORAL. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Accions de gestió de la prevenció, segons la norma OHSAS 18001

14.000 €

APORTACIÓ
IÓ DE DIPSALUT AL PLA D’ACCIÓ ANUAL 2014
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PROGRAMES DE PROTECCIÓ DE LA SALUT

109.062,20 €

PROGRAMES DE PROMOCIÓ DE LA SALUT

95.000,00 €

SALUT LABORAL. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

14.000 €

TOTAL

218.062,20€

*Les actuacions incloses al PAA 2014 es troben
trob descrites als l’annex I.

Segon. Aprovar el contingut que han de contenir les memòries tècniques justificatives dels
Programes inclosos al PAA d’acord amb l’annex II.
Tercer. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes,
ajude al
compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la
seva justificació mitjançant la presentació del compte justificatiu al registre d’entrada de
Dipsalut segons model disponible al web corporatiu (www.dipsalut.cat),
(
), que ha de contenir:
-

Una memòria justificativa dels programes.
Una relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb identificació del
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió
d’emissió de la factura,
El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte amb
identificació de l’import i la seva procedència.

Dipsalut disposa del Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP), amb la
finalitat de registrar totes les actuacions en salut pública que es duen a terme a la demarcació.
Aquest sistema ha de recollir informació de totes les fases del procés, des de la sol·licitud als
resultats de les accions.
L’Ajuntament haurà de sol·licitar a través de SIMSAP els programes inclosos al PAA 2014 i
presentar-los
los al registre electrònic o bé al registre general de Dipsalut.
Pel que fa a les accions del programes Pt10 i Pt14 de Protecció de la Salut, es consideraran
correctament justificades quan s’introdueixi
s’introdueixi a SIMSAP la memòria justificativa de l’actuació. La
memòria es presentarà en format PDF.
Quart. Fixar
ixar el 31 de gener de 2015 com a data límit de justificació de la subvenció concedida.
I perquè així consti, les parts signen en senyal de conformitat
conformitat la present addenda al conveni de
referència, del que formarà part integrant, en dos exemplars i a un únic efecte, al lloc i data
que s’assenyalen.
Girona,
Per Dipsalut
Josep M. Corominas i Barnadas
Vicepresident primer
Jordi Batllori i Nouvilas
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Secretari
Girona,
Per l’Ajuntament de Girona
Carles Puigdemont i Casamajó
Alcalde
Glòria Gou i Claveria
Secretària
ANNEX I
PROPOSTA D’ACTUACIÓ.
A.- PROTECCIÓ DE LA SALUT
Pt10.-Programa
Programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat
int
de plagues
urbanes
Pt14.-Programa
Programa d’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la
salut (indrets habitats)
Programa d’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la
Pt14.-Programa
salut (seguretat alimentària)
ària)
Programes de control de la contaminació atmosfèrica
Programes de control de la contaminació acústica
B.- PROMOCIÓ DE LA SALUT
PROJECTE: PROMOCIÓ DE LA SALUT PER A INFANTS
OBJECTIU GENERAL
• Contribuir a millorar la salut integral dels nens i nenes,
nenes, mitjançant la formació per a
l’adopció d’hàbits saludables, a ells mateixos i la població adulta que en té la
responsabilitat.
OBJECTIU ESPECÍFIC- 1 – HÀBITS ALIMENTARIS
“Ep, cuida’m” Berenars Cardio – Saludables
udables (P3)
• Treballar per a l’adquisició d’uns hàbits alimentaris cardio -saludables
saludables en els nens i nenes
de 3 anys, així com amb els seus pares i mares, educadors i educadores
• Col·laboració GICOR (Associació Gironina de Prevenció i Ajuda a les Malalties
Malalti
del
Cor)
INDICADORS (Previsió de resultats)
RESULTATS ESPERATS
Núm. Centres
Núm. Docents
Núm. Nens/es
Núm. Pares i mares

10
25
300
150
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Mitjana de satisfacció (en una escala de 0 – 10)
Mitjana de valoració tècnica (en una escala de 0 – 10 )

7
7

RECURSOS HUMANS I MATERIALS
- Professionals de l’EMPSA
- Membres de Gicor
- Material específic per a realitzar la sessió de titelles i aliments per al berenar
- Material de difusió (díptics, fulletons...)
OBJECTIU ESPECÍFIC- 2 – HÀBITS HIGIÈNICS
“Esquitxa Salut” (Educació Infantil)
• Treballar per a l’adquisició d’uns hàbits de vida saludables en els nens i nenes de 3 a 5
anys, així com amb els seus educadors i educadores
INDICADORS (Previsió de resultats)
RESULTATS ESPERATS
Núm. Centres
Núm. Docents
Núm. Nens/es
Mitjana de satisfacció (en una escala de 0 – 10)
Mitjana de valoració tècnica (en una escala de 0 – 10 )

12
30
300
7
7

RECURSOS HUMANS I MATERIALS
MA
- Professionals de l’EMPSA i professionals externs al servei
- Material específic per a P3, P4 i P5.

OBJECTIU ESPECÍFIC- 3 – HIGIENE BUCODENTAL
“Queixal Corcat” (1r i 2n)
• Treballar per a l’adquisició
l’adquisició d’uns hàbits d’higiene bucodental correctes en els nens i
nenes de 6 – 8 anys, així com amb els seus educadors i educadores.
INDICADORS (Previsió de resultats)
RESULTATS ESPERATS
Núm. Centres
Núm. Docents
Núm. Nens/es
Mitjana de satisfacció (en una escala de 0 – 10)
Mitjana de valoració tècnica (en una escala de 0 – 10 )

15
50
800
7
7

RECURSOS HUMANS I MATERIALS
- Professionals de l’EMPSA
- Mim FINANÇAMENT – Dipsalut
OBJECTIU ESPECÍFIC- 4 – HIGIENE POSTURAL
“Higiene Postural” (3r i 4t)
• Treballar per a l’adquisició d’uns hàbits posturals correctes en els nens i nenes de 8-10
8
anys, així com amb els seus educadors i educadores.
INDICADORS (Previsió de resultats)
Núm. Centres
Núm. Docents

RESULTATS
ESULTATS ESPERATS
8
13
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Núm. Nens/es
Mitjana de satisfacció (en una escala de 0 – 10)
Mitjana de valoració tècnica (en una escala de 0 – 10 )

250
7
7

RECURSOS HUMANS I MATERIALS
- Professionals de l’EMPSA
- Fisioterapeutes
OBJECTIU ESPECÍFIC- 5 – HÀBITS AFECTIUS
“El bosc encantat” (Cicle Mitjà)
“Un glop de Xarop”(5è)
• Treballar per a l’adquisició d’uns hàbits afectius - emocionals quant a la salut i a la
malaltia, en els nens de 8 a 11 anys, així com amb els seus educadors i educadores.
INDICADORS (Previsió de resultats)
RESULTATS ESPERATS
Núm. Centres
Núm. Docents
Núm. Nens/es
Mitjana de satisfacció (en una escala de 0 – 10)
Mitjana de valoració tècnica (en una escala de 0 – 10 )

10
28
450
7
7

RECURSOS HUMANS I MATERIAL
- Professionals de l’EMPSA i professionals externs
- Material per a 3r. i 4t.
OBJECTIU ESPECÍFIC-- 6 - EDUCACIÓ PER A LA IGUALTAT DE GÈNERE I LA
PREVENCIÓ
VENCIÓ DE LES CONDUCTES VIOLENTES
“Trencant històries” 1r
• Treballar per a la igualtat i la prevenció de la violència de gènere en els nens i nenes
de 1r d’educació primària, així com amb els seus educadors i educadores.
INDICADORS (Previsió de resultats)
RESULTATS ESPERATS
Núm. Centres
Núm. Docents
Núm. Nens/es
Mitjana de satisfacció (en una escala de 0 – 10)
Mitjana de valoració tècnica (en una escala de 0 – 10 )

4
5
100
7
7

OBJECTIU ESPECÍFIC- 7 – ALIMENTACIÓ
“Menjar bé és divertit” (P3,P4,P5, 1r,2n,3r,4t)
“Gimcana de la dieta mediterrània” (3r i 4t)
“Alimentació i Esport” (6è)
• Treballar per a l’adquisició d’hàbits alimentaris i d’exercici físic, saludables en nens i
nenes de 4 a 11 anys, així com amb els seus educadors i educadores.
INDICADORS (Previsió de resultats)
RESULTATS ESPERATS
Núm. Centres
Núm. Docents
Núm. Nens/es
Mitjana de satisfacció (en una escala de 0 – 10)

15
65
1.350
7
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Mitjana de valoració tècnica (en una escala de 0 – 10 )

7

RECURSOS HUMANS I MATERIALS
- Professionals de l’EMPSA, del Servei d’Esports i externs al servei
- Materials
OBJECTIU ESPECÍFIC- 8 – PREVENCIÓ DEL CONSUM DE TABAC
“Tu, a mi no m’enredes!” (6è)
“Entorn sense fum” Escoles Bressol i llars d’infants
• Treballar per la prevenció dels factors que més influeixen en l’inici al consum de tabac
en nens i nenes de 10 a 12 anys, així com amb els seus educadors i educadores.
• Aconseguir que totes escoles bressol i llard d’infants de Girona ciutat, s’adhereixin al
programa “Entorn Sense Fum”.
INDICADORS
ORS (Previsió de resultats)
RESULTATS ESPERATS
Núm. Centres
Núm. Docents
Núm. Nens/es
Mitjana de satisfacció (en una escala de 0 – 10)
Mitjana de valoració tècnica (en una escala de 0 – 10 )

25
4
75
7
7

RECURSOS HUMANS I MATERIALS
- Professionals de l’EMPSA, d’ONCOLLIGA, de TV.GI i de l’Agència de Salut Pública
- Material específic per ser treballat a l’aula
- Col·laboració de l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya (Entorn sense
fum)
OBJECTIU ESPECÍFIC – 9 - SALUT I CIUTADANIA
“Fem que la gent doni sang” (5è i 6è)
• Treballar per fomentar l’adquisició de coneixements, actituds i comportaments
per part dels nens/es, de 10 a 12 anys, a fi i efecte
efecte que prenguin consciència i
sensibilització sobre la importància de la donació de sang.
INDICADORS (Previsió de resultats)
RESULTATS ESPERATS
Núm. Centres
Núm. Docents
Núm. Nens/es
Mitjana de satisfacció (en una escala de 0 – 10)
Mitjana de valoració tècnica (en una escala de 0 – 10 )

2
4
50
7
7

RECURSOS HUMANS I MATERIALS
- Professionals de l’EMPSA i del Banc de Sang i Teixits
- Materials
OBJECTIU ESPECÍFIC- 10 – MENÚS, FARMACIOLES, BROTS DE POLLS
LLS I PROGRAMA
DE SALUT A L’ESCOLA
• Vetllar per mantenir un bon nivell nutricional dels menús escolars, així com de la
composició de les farmacioles, controlar la gestió del Programa de Salut Escolar i portar
un seguiment i control preventiu dels brots de
d polls
INDICADORS (Previsió de resultats)
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RESULTATS
ESPERATS
Escoles que en el control de menús han obtingut un 11 o > (escala 0 – 14)
Escoles que en el control de farmacioles han obtingut 12 o > (escala 0 – 14)
Escoles que hagin estat autònomes en la resolució de brots de polls

75%
95%
90%

PROJECTE: PROMOCIÓ DE LA SALUT PER A JOVES
OBJECTIU GENERAL
• Proporcionar eines formatives i habilitats socials als joves sobre els aspectes
relacionats amb la seva salut i les
les conductes de risc, per tal de disminuir els hàbits
nocius i fomentar els saludables.
OBJECTIU ESPECÍFIC 1: PREVENCIÓ DE DANYS ASSOCIATS AL CONSUM DE
DROGUES.
Prevenció del consum de tabac:
tabac “No fumis que fumes?” (1r ESO)
• Reforçar les actituds contràries
contràri al consum de tabac.
• Evitar i/o retardar l’edat d’inici al consum de tabac.
Prevenció de consum de drogues: “Sota pressió” (3r ESO)
• Reforçar les habilitats socials necessàries per fer front a situacions de pressió de grup.
Danys associats al consum d’alcohol:
d’
“Ètica etílica” (4t ESO i ESPO)
• Reduir el nombre d’adolescents que consumeixen alcohol.
• Retardar l’edat d’inici en el consum d’alcohol.
• Reduir la quantitat d’alcohol ingerit entre els adolescents consumidors.
INDICADORS (Previsió de resultats)
RESULTATS ESPERATS
Núm. d’alumnes
Núm. de docents
Mitjana de satisfacció (en una escala de 0 – 10)
Mitjana de valoració tècnica (en una escala de 0 – 10 )

1200
45
7 o més
7 o més

RECURSOS HUMANS I MATERIALS
- Professionals
sionals de l’EMPSA.
- Professionals i voluntaris de la Fundació Oncolliga Girona.
- Monitora Fundació Alcohol i Societat (tallers Adolescència i Alcohol)
- Exposicions i monitoratges (“Ètica Etílica” )
- Samarretes, programes i obsequis per el Dia Mundial Sense Tabac.
Tabac.
- Material didàctic divers per l’alumnat i el personal docent.

OBJECTIU ESPECÍFIC 2:
2 PREVENCIÓ DE LES CONDUCTES VIOLENTES.
“Juul, què t’ha passat?” (1r ESO)
• Ajudar els alumnes a prendre consciència de certes conductes i dels efectes negatius
que poden tenir.
• Fomentar la necessitat d’actuar positivament
INDICADORS (Previsió de resultats)
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RESULTATS ESPERATS
Núm. d’alumnes
Núm. de docents
Mitjana de satisfacció (en una
na escala de 0 – 10)
Mitjana de valoració tècnica (en una escala de 0 – 10 )

400
16
7 o més
7 o més

RECURSOS HUMANS I MATERIALS
- Professionals d’Identitats i professionals especialistes en temàtica d’igualtat de gènere.
- Ninot d’en Juul.
- Material didàctic i audiovisual
audiovisual per a l’alumnat i el personal docent.
OBJECTIU ESPECÍFIC 3:
3 PREVENCIÓ DE LES CONDUCTES SEXUALS DE RISC
Educació afectiva:: “Conèixer el meu cos i les meves emocions” (2n ESO)
• Reforçar els coneixements sobre sexoafectivitat, com a base de la prevenció
prev
de
conductes sexuals de risc.
Educació sexoafectiva i prevenció de les conductes sexuals de risc (4t ESO)
• Prevenir i reduir el risc dels alumnes davant d’embarassos no desitjats, infeccions per
VIH i altres malalties de transmissió sexual, així com proporcionar
proporcionar eines per gaudir
d’una millor sexoafectivitat.
Prevenció de la SIDA:: “SIDA, què cal saber-ne?”
saber
(3r ESO a 2n ESPO)
• Donar als joves una informació clara i actual de la SIDA.
• Donar pautes de prevenció i comportament de menor risc als joves.
• Informar
ar per a la correcta utilització del preservatiu masculí i femení.
INDICADORS (Previsió de resultats)
RESULTATS ESPERATS
Núm. d’alumnes
Núm. de docents
Mitjana de satisfacció (en una escala de 0 – 10)
Mitjana
itjana de valoració tècnica (en una escala de 0 – 10 )

1700
60
7 o més
7 o més

RECURSOS HUMANS I MATERIALS
- Professionals de l’EMPSA, del professionals del Centre Jove de Salut Integral,
d’ACAS.
- Material Audiovisual (DVDs)
- Material didàctic per al personal docent i l’alumnat.
l’al
OBJECTIU ESPECÍFIC 4:
4 PREVENCIÓ DELS TRASTORNS DE LA CONDUCTA
ALIMENTÀRIA “Estima’t!” (4t ESO)
• Prevenir, en la mesura que sigui possible, nous casos d’anorèxia nerviosa i bulímia
treballant alguns dels agents causals.
• Reforçar els coneixements sobre
sobre els trastorns de conducta alimentària.
INDICADORS (Previsió de resultats)
RESULTATS ESPERATS
Núm. d’alumnes
Núm. d’educadors i educadores
Mitjana de satisfacció (en una escala de 0 – 10)

600
20
7 o més
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Mitjana de valoració tècnica (en una escala de 0 – 10 )

7 o més

RECURSOS HUMANS I MATERIALS
- Professional especialista en trastorns de la conducta alimentària.
- Pacient col·laboradora afectada d’anorèxia o bulímia.
OBJECTIU ESPECÍFIC 5:
5 PREVENCIÓ DELS ACCIDENTS DE TRÀNSIT
“Conduir? Posa-hi seny” (1r ESPO)
• Prevenir els accidents de trànsit en joves, treballant els factors causals (valoració del
risc, alcohol, etc.).
INDICADORS (Previsió de resultats)
RESULTATS ESPERATS
Núm. d’alumnes
Núm. de docents
Mitjana de satisfacció (en una escala de 0 – 10)
Mitjana de valoració tècnica (en una escala de 0 – 10 )

500
20
7 o més
7 o més

RECURSOS HUMANS I MATERIALS
- Professionals de la Policia Municipal.
Munic
- Voluntaris afectats de lesió medul·lar de l’Institut Guttmann.
- Material didàctic i audiovisual.
OBJECTIU ESPECÍFIC 6: PREVENCIÓ DE SOCIOADDICCIONS I ALTRES DANYS
ASSOCIATS AL MAL ÚS DE LES TIC.
“Què passa amb el Whatsapp?” (2n d’ESO)
• Promoure la reflexió
flexió crítica sobre els riscos per a la salut derivats d’un ús inadequat de
les TIC.
INDICADORS (Previsió de resultats)
RESULTATS ESPERATS
Núm. d’alumnes
Núm. de docents
Mitjana de satisfacció (en una escala
esca de 0 – 10)
Mitjana de valoració tècnica (en una escala de 0 – 10 )

800
12
7 o més
7 o més

RECURSOS HUMANS I MATERIALS
- Professionals de l’EMPSA i professionals de la companyia “Kilalia”.
- Material didàctic divers per l’alumnat i el personal docent.

OBJECTIU ESPECÍFIC 7:
7 CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ
• Sensibilitzar el jovent de la ciutat de Girona sobre diferents temàtiques de salut que el
poden afectar.
INDICADORS (Previsió de resultats)
RESULTATS ESPERATS
Núm. de joves a qui arribar
Mitjana de satisfacció (en una escala de 0 – 10)
Mitjana de valoració tècnica (en una escala de 0 – 10 )

7000
7 o més
7 o més
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RECURSOS HUMANS I MATERIALS
- Professionals de l’EMPSA.
- Professionals del Centre Jove de Salut Integral.
- Professionals de l’Estació
l
Espai Jove.
- Professionals i voluntaris de Creu Roja Joventut.
- Professional d’ACAS.
- Professionals de la Secretaria General de Joventut.
- Professionals d’altres entitats col·laboradores.
- Mòduls i carpa per a la Parada de Salut a les Fires i Festes de St. Narcís.
- Díptics.
- Jocs i materials diversos relacionats amb temàtiques de salut.
OBJECTIU ESPECÍFIC 8:
8 CONTROL i ASSESSORAMENT DELS MENÚS ESCOLARS I
FARMACIOLES
• Avaluar els menús escolars i la composició de les farmacioles dels centres, assessorant
si és precís per tal de mantenir unes pautes nutricionals equilibrades i unes farmacioles
amb el material necessari.
INDICADORS (Previsió de resultats)
RESULTATS ESPERATS
Centres que han obtingut una valoració del menú escolar d’11 o superior
(escala 0 a 14)
Centres que han obtingut una valoració de la farmaciola de 12 o superior
(escala 0 a 14)

100%
100%

METODOLOGIA
Recollida i revisió dels menús escolars i les farmacioles al llarg del curs escolar. Enviament dels
resultats
esultats de les avaluacions a cada centre amb les recomanacions pertinents si és necessari.
RECURSOS HUMANS I MATERIALS
- Estudiants d’Infermeria de la UdG i professionals de l’EMPSA
PROJECTE: PROMOCIÓ DE LA SALUT PER A LA POBLACIÓ ADULTA
OBJECTIU GENERAL
• Donar eines formatives i habilitats socials a la població adulta de Girona per tal de
contribuir a modificar coneixements, actituds i comportaments que tinguin com a
finalitat una millora de la seva salut
OBJECTIU ESPECÍFIC- 1 - CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ
• Fer arribar un missatge concret de promoció de la salut al màxim de gent possible per
tal que el puguin fer seu, augmentant el nombre d’accions formatives associades a la
realització de les campanyes i aprofitant el grau de motivació que aquestes impliquen.
im
INDICADORS (Previsió de resultats)
Núm. de campanyes
Núm. de persones a qui arriba el missatge
Mitjana de satisfacció (en una escala de 0 – 10)
Mitjana de valoració tècnica (en una escala de 0 – 10 )

RESULTATS ESPERATS
5
2000
7o>
7o>

METODOLOGIA
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Les campanyes que tenim previst dur a terme de cara al proper curs i les entitats amb qui es
col·laborarà són:
- Fem salut, pugem escales (Generalitat de Catalunya)
- Setmana del cor (Associació Gicor)
- Dia Mundiall de la diabetis (Associació de Diabètics de Girona)
- Dia Mundial de la Sida (ACAS)
- Dia Mundial de la Salut (OMS)
RECURSOS HUMANS I MATERIALS
• Professionals de l’EMPSA i d’altres professionals
• Material fungible i material de reprografia
• Espais
OBJECTIU ESPECÍFIC- 2 - FORMACIÓ EN HÀBITS SALUDABLES: Escola d’Adults de
Girona
• Promoció de la salut a la població adulta de la ciutat de Girona augmentant
l’adquisició d’hàbits saludables per tal de millorar la qualitat de vida global.
INDICADORS (Previsió de resultats)
resul
Núm. de centres on treballar
Núm. de persones que rebran formació
Mitjana de satisfacció (en una escala de 0 – 10)
Mitjana de valoració tècnica (en una escala de 0 – 10 )

RESULTATS
ESPERATS
2
100
7o>
7o>

METODOLOGIA
Treball amb els col·lectius ja formats com l’Escola d’Adults de Girona, així com d’altres
col·lectius d’adults en altres espais de la ciutat de Girona
RECURSOS HUMANS I MATERIALS
• Professionals de l’EMPSA i altres professionals
• Material per a les sessions
• Reprografia
• Espais on realitzar les sessions
OBJECTIU ESPECÍFIC- 3 - PROMOCIÓ ACTIVITAT FÍSICA
“Parcs Urbans de Salut Girona”
• Dinamització dels equipaments (parcs urbans de salut) per fomentar l’activitat física
adequada a cada grup d’edat, sobretot en el col·lectiu de la gent gran.
INDICADORS (Previsió de resultats)
Núm. de parcs on treballar
Núm. de dinamitzacions
Mitjana de satisfacció (en una escala de 0 – 10)
Mitjana de valoració tècnica (en una escala de 0 – 10 )

RESULTATS
ESPERATS
6
96
7o>
7o>

METODOLOGIA
Treball amb els col·lectius ja formats dels centres cívics i altres entitats de la ciutat de Girona.
RECURSOS HUMANS I MATERIALS
• Professionals externs contractats per Dipsalut
• Material per a les sessions
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• Manteniment dels Parcs urbans
PROJECTE: PROMOCIÓ DE LA SALUT PER A LA POBLACIÓ DE GENT GRAN
OBJECTIU GENERAL:
• Afavorir i mantenir l’autonomia en la gent gran, donant-los
donant los eines formatives i
habilitats socials que puguin contribuir
contribuir a disminuir els hàbits nocius i a adoptar uns
hàbits saludables
OBJECTIU ESPECÍFIC 1 – TALLERS DE MEMÒRIA
• Crear un espai on la gent gran adquireixi coneixements i formació en hàbits i
conductes que poden prevenir riscos per a la seva salut (alimentació,
(alimenta
exercici físic,
memòria, sexualitat...)
INDICADORS (Previsió de resultats)
RESULTATS ESPERATS
Núm. de centres on treballar
Núm. de persones que rebran formació
Mitjana de satisfacció (en una escala de 0 – 10)
Mitjana de valoració tècnica (en una escala de 0 – 10 )

8
100
7o>
7o>

METODOLOGIA
Aquest projecte s’emmarca en un programa global i integral dirigit a la promoció de la salut per
al col·lectiu de gent gran (+ de 65 anys).
RECURSOS HUMANS I MATERIALS
MATERIA
• Professionals de l’EMPSA, de Centres Cívics, Locals Socials i del SAGG
• Professionals de Jubilus Gerontologia i d’AASS
• Material de projecció de reprografia i divulgatiu per a les sessions
• Espais on realitzar les sessions
OBJECTIU ESPECÍFIC - 2 – XERRADES – COL·LOQUI
• Crear un espai on la gent gran adquireixi coneixements i formació en hàbits i
conductes que poden prevenir riscos per a la seva salut segons la demanda que ells
mateixos facin
INDICADORS (Previsió de resultats)
RESULTATS ESPERATS
Núm. de centres on treballar
Núm. de persones que rebran formació
Mitjana de satisfacció (en una escala de 0 – 10)
Mitjana de valoració tècnica (en una escala de 0 – 10 )

8
120
7o>
7o>

METODOLOGIA
Aquest projecte queda integrat dins d’un programa global i integral dirigit a la promoció de la
salut per al col·lectiu de gent gran (+ de 65 anys).
Les xerrades col·loqui ofertades seran mensuals dins de la temporalitat de l’Espai de Salut i
els temes aniran a demanda dels mateixos
m
usuaris.
RECURSOS HUMANS I MATERIALS
• Professionals de l’EMPSA, de Centres Cívics i Locals Socials
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• Professionals de l’ICS, d’AASS i del Col.legi de Metges Jubilats
• Material de projecció, per a les sessions, de reprografia i divulgatiu
• Espais on realitzar
ealitzar les sessions
OBJECTIU ESPECÍFIC- 3 - DIADA INTERNACIONAL DE LA GENT GRAN
• Commemorar el dia internacional de la gent gran per promoure una societat que
contempli l’envelliment de les persones des d’un punt de vista actiu i satisfactori,
afavorint les relacions intergeneracionals.
INDICADORS (Previsió de resultats)
RESULTATS ESPERATS
Núm. de centres on treballar
Núm. de persones que rebran formació
Mitjana de satisfacció (en una escala de 0 – 10)
Mitjana de valoració tècnica (en una escala de 0 – 10 )

8
300
7o>
7o>

METODOLOGIA
A partir de la demanda del Consell Municipal de la Gent Gran i després de l’avaluació del curs
passat s’ha dissenyat una matinal amb activitats formatives i lúdiques dirigides a la població de
més de 65 anys de la Ciutat de Girona.
Aquesta matinal estarà dirigida i coordinada per el Consell Municipal de la Gent Gran i s’hi han
implicat diversos col·laboradors com la FATEC.

RECURSOS HUMANS I MATERIALS
• Consell Municipal de la Gent
G
Gran, FATEC i EMPSA
• Professionals implicats en el projecte de Gent Gran
• Personal de Centres Cívics i Locals socials
• Fundació Agrupació Mútua
• Reprografia i material divulgatiu
• Piscolabis
PROJECTE: PROMOCIÓ DE LA SALUT PER A COL·LECTIUS EN SITUACIÓ DE RISC I
TREBALL COMUNITARI
OBJECTIUS GENERALS
• Fomentar l’adquisició d’hàbits saludables en els col·lectius en situació de risc.
• Fomentar la participació en activitats comunitàries per augmentar l’adquisició d’estils
de vida saludables
OBJECTIU ESPECÍFIC1:: PROJECTE HÀBITS SALUDABLES SECTOR EST
• Conèixer els comportaments i hàbits de salut en una població diana del Sector Est en la
seva vida quotidiana, en referència als hàbits d’higiene.
• Sensibilitzar la població del sector respecte de hàbits d’higiene tant a nivell personal,
com familiar, alimentària, i de barri.
• Fomentar l’adquisició d’hàbits de consum adequats, mitjançant la participació en
diferents activitats per a tota la població.
• Promoure processos formatius en salut, motivant canvis d’actituds i aportant valors per
a un desenvolupament positiu.
INDICADORS (Previsió de resultats)
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RESULTATS ESPERATS
Núm. activitats comunitàries a realitzar
Núm. activitats formatives a realitzar
Núm. de persones participants
ants en el projecte
Núm. de professionals participants
Mitjana de satisfacció (en una escala de 0 – 10)
Mitjana de valoració tècnica (en una escala de 0 – 10 )

3
6
500
40
7
7

METODOLOGIA
Durant el curs 2013-2014
2014 es duran a terme diferents accions de treball
treball comunitari pel foment
de la millora dels hàbits higiènics en general a tota la comunitat. A partir de la comissió
d’Hàbits Saludables emmarcada dins el Programa Integrant Accions, s’aniran desenvolupant
les activitats i la programació:
- Treball de prevenció
evenció selectiva amb el col·lectiu de joves i adults.
-Treball
Treball de prevenció indicada per a grups amb més risc.
- Es celebrarà la Setmana de la Salut durant el mes de maig del 2014
RECURSOS HUMANS I MATERIALS
Equip de la comissió d’hàbits saludables, més
més la col·laboració de tècnics en supervisió de
casos i resolució de conflictes.

OBJECTIU ESPECÍFIC- 2 – COL·LECTIUS ESPECÍFICS
• Contribuir a millorar la salut dels usuaris de diferents recursos de la ciutat, a través de
la formació, per augmentar els hàbits
hàbits saludables, així com la dels seus pares i mares i
educadors i educadores
INDICADORS (Previsió de resultats)
RESULTATS ESPERATS
Núm. de centres oberts
Núm. altres centres
Núm. nens/nenes
Núm. joves
Núm. adults
Núm. professionals
Núm. total participants
Mitjana de satisfacció (en una escala de 0 – 10)
Mitjana de valoració tècnica (en una escala de 0 – 10 )

5
4
70
90
30
20
235
>7
>7

METODOLOGIA
Es programen diferents accions per a cada col·lectiu en concret
concret i es van desenvolupant durant
tot el curs escolar i segons quins centres, a l’estiu també.
RECURSOS HUMANS I MATERIALS
- Professionals de l’ EMPSA i professionals externs.
OBJECTIU ESPECÍFIC 3 - COL·LECTIUS EN SITUACIÓ D’ESPECIAL VULNERABILITAT
“Treball de benestar emocional”
•
•
•
•

Donar suport emocional als usuaris del C.A La Sopa
Donar suport als professionals que treballen el dia a dia en situacions sovint límit.
Disminuir les derivacions a salut mental
Millorar l’estat anímic de les persones que
qu s’atenen
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INDICADORS (Previsió de resultats)
RESULTATS ESPERATS
Núm. de grups
Núm. Assessoraments a grups ja existents
Núm. Assessoraments i suport a professionals
Núm. Treball individual de suport i assessorament
a
Núm. total participants
Mitjana de satisfacció (en una escala de 0 – 10)
Mitjana de valoració tècnica (en una escala de 0 – 10 )

46
46
23
15
50
>7
>7

METODOLOGIA
Assistència de la psicòloga d’EMPSA un cop a la setmana de 9 a 13.00h al Centre
d’Acolliment
colliment la Sopa, per realitzar grups i assessoraments tant a professionals com a usuaris.
Durada de Gener a Juliol 2014.
RECURSOS HUMANS I MATERIALS
- Professionals de l’ EMPSA

OBJECTIU ESPECÍFIC 4 - PROJECTE PER A LA INTEGRACIÓ D’INFANTS AMB NEE A
LES
ES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
•
•
•
•

Donar suport als professionals de les escoles bressol municipals en referència als
infants que presenten dificultats específiques.
Observació dels infants , detecció precoç.
Derivació de casos si és pertinent.
Treball de suport
supo a les famílies.

INDICADORS (Previsió de resultats)
RESULTATS ESPERATS
Núm. de nens amb necessitats educatives especials
Núm. Assessoraments a famílies
Núm. Assessoraments i suport a professionals
Núm. total participants
Mitjana de satisfacció (en una escala de 0 – 10)
Mitjana de valoració tècnica (en una escala de 0 – 10 )

25
15
25
50
>7
>7

METODOLOGIA
Assistència de la psicòloga d’EMPSA un cop a la setmana de 9 a 12h a les Escoles Bressol La
Baldufa, EL
L Tren i Cavall Fort alternativament, per realitzar les tasques d’ assessorament a
professionals i famílies, i observació i detecció precoç .
RECURSOS HUMANS I MATERIALS
- Professionals de l’ EMPSA
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ANNEX II
A.- CONTINGUT DE LA MEMÒRIA PER PROGRAMES
PROGRAMES DE PROTECCIÓ DE LA SALUT
Pt10.- PROGRAMA DE SUPORT ECONÒMIC A LES ACTUACIONS PER A LA LLUITA I
CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES URBANES
El contingut de la memòria tècnica serà aquell que es descrigui a les bases de la subvenció
destinada a les actuacions
ons per a la lluita i control integrat de plagues urbanes que Dipsalut
publicarà per l’any 2014. Dipsalut inclourà el contingut de la memòria presentada al SIMSAP.
La memòria es presentarà en format digital PDF.
Pt14.- PROGRAMA D’ASSESSORAMENT I SUPORT TÈCNIC
TÈCNIC A POLÍTIQUES MUNICIPALS
DE PROTECCIÓ DE LA SALUT.
El contingut de la memòria en relació amb aquest programa haurà d’incloure la relació
detallada de les actuacions dutes a terme amb informació relativa al risc sobre el que s’actua,
un estudi del cost unitari detallat per tipologia d’actuació, una valoració de l’impacte sobre el
risc, proposta de millora del programa i quina és la previsió de desenvolupament futur del
programa. Dipsalut inclourà el contingut de la memòria presentada al SIMSAP.
La memòria
ia es presentarà en format digital PDF.
PROGRAMA DE CONTAMINACIÓ AMBIENTAL:ATMOSFÈRICA. ACÚSTICA
El contingut de la memòria en relació amb aquests programes haurà d’incloure informació
sobre el desenvolupament dels programes, les actuacions fetes i els seus
seus resultats, un estudi
detallat del cost per tipologia d’actuació, les millores que cal implementar i quin es preveu que
sigui el desenvolupament futur dels programes.
La memòria es presentarà en format digital PDF.
B.- CONTINGUT DE LA MEMÒRIA PER PROGRAMES
PROGRAMES DE PROMOCIÓ DE LA SALUT
En relació als programes de promoció de la salut la memòria ha de recollir, de cada àmbit
d’intervenció la següent informació:
1 - Nom de l’activitat
2 – Objectius
3 - Metodologia
4 – Avaluació
4.1 – Quantitativa: nombre
bre de sessions, persones, professionals i totes aquelles altres dades
que permetin fer una descripció quantitativa de l’activitat,com poden ser dades
epidemiològiques sobre la nostra intervenció o índexs, taxes o mitjanes amb les quals es
pugui valorar l’impacte
’impacte positiu de l’actuació.
4.2 – Qualitativa: hem assolit els objectius que ens havíem proposat? com ha canviat la realitat
després de la nostra intervenció? Quins han sigut els efectes previstos? I els no previstos? Qui
ha participat de l’avaluació, quan? On? De quina manera? Que cal canviar de la intervenció,
que cal millorar, que cal deixar de fer? La nostra intervenció era pertinent? Adequada? Era la
millor opció possible? En base a quins criteris es va escollir?
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5 – Professionals implicats: directes
dire
i indirectes
6 – Anàlisi econòmica: anàlisi de costos.
C.- CONTINGUT DE LA MEMÒRIA PEL PROGRAMA DE SALUT LABORAL.
En relació als programes de salut laboral la memòria ha de recollir la següent informació:
1 - Nom de l’activitat
2 – Objectius
3 - Metodologia
4 – Avaluació
4.1 – Quantitativa: nombre de sessions, persones, professionals i totes aquelles altres dades
que permetin fer una descripció quantitativa de l’activitat,com poden ser dades
epidemiològiques sobre la nostra intervenció o índexs,
índexs, taxes o mitjanes amb les quals es
pugui valorar l’impacte positiu de l’actuació.
4.2 – Qualitativa: hem assolit els objectius que ens havíem proposat? com ha canviat la realitat
després de la nostra intervenció? Quins han sigut els efectes previstos? I els no previstos? Qui
ha participat de l’avaluació, quan? On? De quina manera? Que cal canviar de la intervenció ,
que cal millorar, què cal deixar de fer? La nostra intervenció era pertinent? Adequada? Era la
millor opció possible? En base a quins criteris
crite es va escollir?
5 – Professionals implicats: directes i indirectes
6 – Anàlisi econòmica: anàlisi de costos

Annex 12.1
ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPSALUT I L’AJUNTAMENT
D’OLOT PER L’EXECUCIÓ DE PROGRAMES DE SALUT PÚBLICA DEL CATÀLEG
CATÀLE DE
SERVEIS DE DIPSALUT QUE INCORPORA EL PLA D’ACTUACIÓ ANUAL DE L’ANY 2014
REUNITS
D’una part, l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona,
Girona en endavant
Dipsalut, amb CIF Q1700565C, representat pel seu vicepresident primer, el senyor Josep
J
Maria Corominas i Barnadas, facultat per l’acord amb la Resolució de la Presidència de la
Diputació de Girona de 7 de febrer de 2013, i assistit pel secretari de Dipsalut, el senyor Jordi
Batllori i Nouvilas.
I de l’altra, l’Ajuntament d’Olot,
d’Olot amb CIF P1712100E, representat pel seu quart tinent
d’alcalde, el senyor Miquel Àngel Zarza Aibar i assistit per la secretària de la Corporació, la
senyora Alícia Vila Torrents.
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MANIFESTEN
Que en data 20 de novembre de 2012 el Consell Rector de Dipsalut va aprovar el conveni de
col·laboració per determinar el marc d’actuació per la gestió, l’execució i el control dels
programes de salut pública del Catàleg de Serveis de Dipsalut.
Alhora és objecte del referit conveni, regular la participació de Dipsalut en programes de salut
pública que l’Ajuntament tingui implementats, i en els quals, tot i no trobar-se
trobar
al Catàleg de
Serveis, el suport econòmic o tècnic, el seguiment i l’avaluació pugin ser d’interès per a
Dipsalut.
El pacte tercer del conveni preveia la inclusió del Pla d’Actuació anual (PAA) elaborat i
proposat pels membres de la Comissió Tècnica constituïda a tal efecte en l’esmentat acord del
Consell Rector, de manera que es considera necessari incorporar el PAA com annex al mateix
i, en aquest sentit, les parts convenen el següent
PACTES
Primer. Aprovar el Pla anual d’actuació (PAA) per a l’exercici 2014, que es redactarà com una
addenda al conveni de referència, d’acord amb els continguts essencials següents:
1.- Contingut del PAA
Protecció de la Salut.
Pt01.- Programa de suport a la gestió i control d’instal·lacions d’alt risc de transmissió de legionel·losi
Nombre
d’instal·lacions

Preu per
instal·lació

Base
Subvencionable

% base
subvencionable

Import atorgat

8
1.100 €
8.800 €
50
Aplicació
icació de mesures urgents de desinfecció i control microbiològic per
presencia de legionel·la a les instal·lacions i neteja dipòsits AF . Preu unitari
per N i D: 325 €

4.400 €
2.500 €

Pt02.- Programa de suport a la gestió i control d’instal·lacions de baix risc de transmissió de legionel·losi
Nombre Preu per
Base
% base
Import atorgat
d’instal·lacions instal·lació
Subvencionable
subvencionable
10

480 €

4.800 €

50

2.400 €

25

480 €

12.000 €

30

3.600 €

Aplicació de mesures urgents de desinfecció i control microbiològic
microb
per
presencia de legionel·la a les instal·lacions i neteja dipòsits AF . Preu unitari
per N i D: 325 €

2.500 €

Pt04.- Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor.
Nombre
d’instal·lacions

Preu per
instal·lac
instal·lació

24

Base
Subvencionable
80 €

% base
subvencionable

Import atorgat

100

1920 €

% base
subvencionable

Import atorgat

100

990 €

1920 €

Pt05 programa d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic
Nombre
d’instal·lacions
6

Preu per
instal·lació

Base
Subvencionable
165 €

990 €
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Pt06.- Programa de suport a la gestió del risc derivat de les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió
municipal
Nombre
d’instal·lacions
1

Preu per
instal·lació

Base
Subvencionable
425 €

% base
subvencionable

Import atorgat

100

425 €

425 €

Pt09.- Programa de suport a la gestió del risc derivat de les sorreres infantils
Base
Nombre Preu per
% base
Subvencionable
subvencionable
d’instal·lacions instal·lació

Import atorgat

12

180 €

2.160 €

50

1.080 €

9

180€

1.620 €

30

486 €

Programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes
Pt10.-Programa
Nombre Preu per
Base
% base
Import atorgat
d’instal·lacions instal·lació
Subvencionable
subvencionable
39.600 €

50

19.800 €

Programa d’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut
Pt14.-Programa
Nombre Preu per
Base
% base
Import atorgat
d’actuacions instal·lació
Subvencionable
subvencionable
11.200 €
28
400 €
11.200 €
100
Import total concedit per Dipsalut
D
en accions de protecció de la salut

51.301 €

APORTACIÓ DE DIPSALUT AL PLA D’ACCIÓ ANUAL 2014
PROGRAMES DE PROTECCIÓ DE LA SALUT

51.301 €

TOTAL

51.301 €

Segon. Aprovar el llistat d’equipaments i instal·lacions inclosos en aquest Conveni d’acord
d’acor
amb l’annex I i el contingut que ha de contenir la memòria en els Programes Pt10 i Pt14 de
Protecció de la Salut d’acord amb l’annex II.
Tercer. Condicionar el lliurament de la subvenció, que serà compatible amb altres ajudes, al
compliment de la vigent
nt Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la
seva justificació pel concepte d’accions de protecció de la salut mitjançant el compte justificatiu
simplificat disponible al web corporatiu (www.dipsalut.cat
(
) que ha de contenir la informació
següent:
-

Una relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb identificació del
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura.

-

Detall d’altres ingressos o subvencions,
subvencions, si escau, que hagin finançat el servei amb
identificació de l’import i la seva procedència.
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Dipsalut disposa del Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP), amb la
finalitat de registrar totes les actuacions en salut pública que es
es duen a terme a la demarcació.
Aquest sistema ha de recollir informació de totes les fases del procés, des de la sol·licitud als
resultats de les accions. L’Ajuntament haurà de sol·licitar a través de SIMSAP els programes
inclosos al PAA 2014 i presentar-los
presentar los al registre electrònic o bé al registre general de Dipsalut.
Dipsalut ha definit les accions que estan incloses a cada un dels programes de Protecció de la
Salut i les seves freqüències al llarg de la vigència del PAA 2014. Aquesta informació es troba
al SIMSAP.
Per aquells equipaments inclosos al PAA 2014 en els programes Pt01, Pt02, Pt04, Pt05, Pt06,
Pt09 l’Ajuntament introduirà al SIMSAP la informació detallada de cada una de les accions
realitzades en el format i contingut que el sistema estableix.
estableix
Les accions es consideraran correctament justificades des del punt de vista tècnic, quan la
informació resultant de l’acció es trobi al SIMSAP. Els resultats de les accions s’introduiran a
SIMSAP conforme es vagin coneixent.
Pel que fa a les accions del
del programes Pt10 i Pt14 de Protecció de la Salut, es consideraran
correctament justificades quan s’introdueixi a SIMSAP la memòria d’actuació tal i com es
descriu a l’annex II. La memòria serà en format PDF.
El preu per instal·lació serà l’establert per a les diferents contractacions públiques associades
als programes i els indicats a aquesta addenda.
Quart. Fixar
ixar el 31 de gener de 2015 com a data límit de justificació de la subvenció concedida.
I perquè així consti, les parts signen en senyal de conformitat
conformitat aquesta addenda al conveni de
referència, del que formarà part integrant, en dos exemplars i a un únic efecte, al lloc i data
que s’assenyalen.
Girona,
Per Dipsalut
Josep M. Corominas i Barnadas
Vicepresident primer
Jordi Batllori i Nouvilas
Secretari

Olot,
Per l’Ajuntament d’Olot
Miquel Àngel Zarza Aibar
4art tinent d’alcalde
Alícia Vila Torrents
Secretària

ANNEX I
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LLISTAT D’EQUIPAMENTS/INSTAL·LACIONS INCLOSOS AL PAA 2014
Pt01. PROGRAMA DE GESTIÓ I CONTROL D'INSTAL·LACIONS D'ALT RISC PER A LA TRANSMISSIÓ DE
LEGIONEL·LOSI
Equipament
1 Escola Malagrida
2 Llar infants Les Fonts
3 Pavelló Municipal d’Esports
4 Pavelló Municipal Pla de Llacs
5 Llar d’infants del Morrot
6 Teatre Municipal d’Olot
7 Estadi d’atletisme i zona esportiva
8 Ceip Sant Roc

Adreça
Avinguda de les Corts Catalanes 30
Ronda Fonts 22
Avinguda República Argentina 8
Pollancreda Pla de Llacs
Avinguda del Morrot sn
Passeig d’en Blay 5
Tussols- Basil
Sant Feliu s/n

Pt02. PROGRAMA DE GESTIÓ I CONTROL D'INSTAL·LACIONS
D'INSTAL·LACIONS DE BAIX RISC PER A LA
TRANSMISSIÓ DE LEGIONEL·LOSI
Equipament

Adreça

1 CEIP Volcà Bisaroques

Pare Nolasc del Molar s/n

2 CEIP Escola Llar

Germans Garganta 11

3 CEIP Pla de Dalt

Alforja s/n

4 Llar d’infants Sant Pere Màrtir

Clavells 1

5 Llar d’infants Sant Miquel

Circumval·lació Jaume I El
Conqueridor 30

6 Sala Torín

Roser, 19

Tipus d’instal·lació*
Circuit d’aigua sanitària
de baix risc
Circuit d’aigua sanitària
de baix
ba risc
Circuit d’aigua sanitària
de baix risc
Circuit d’aigua sanitària
de baix risc
Circuit d’aigua sanitària
sani
de baix risc
Circuit d’aigua sanitària
de baix risc
Circuit d’aigua sanitària
de baix risc
Circuit d’aigua sanitària
san
de baix risc
Circuit d’aigua sanitària
de baix risc
Circuit d’aigua sanitària
de baix risc
Circuit d’aigua
d’a
sanitària
de baix risc
Circuit d’aigua sanitària
de baix risc
Circuit d’aigua sanitària
de baix risc
Circuit d’aigua sanitària
de baix risc
Circuit d’aigua sanitària
de baix risc
Circuit d’aigua sanitària
de baix risc

7 Camp de Futbol de Les Mates

Mestre Falla s/n

8 Camp de Futbol de l’Olot

Carretera Sant Joan les
Abadesses s/n

9 Camp de Futbol de Sant Pere Màrtir

Pic del Bac

10 Camp de Futbol de Sant Roc

Sant Feliu s/n

11 Camp de futbol del Morrot

Carrer de frança s/n

12 Espai Jove Núria

Carrer del Carme 8

13 Pavelló Firal

Madrid 2

14 Piscina municipal

Av. Sant Jordi

15 Policia Municipal

Plaça Can Joanetes 11

16 Consorci Sigma

Ctra. Riudaura 94

17 Font del Passeig de Barcelona

Passeig de Barcelona

Font ornamental

18 Font de la Plaça Malagrida

Plaça Malagrida

Font ornamental
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19 Font de la Plaça Clarà

Plaça Clarà

Font ornamental

20 Estadi d’atletisme i zona esportiva

Sector Sant Roc

Reg per aspersió

21 Reg de la Plaça dels coloms

Camil Mulleras s/n

Reg per aspersió

22 Reg escocell compositor Prat
P i Forga

Compositor Prat i Forgua

Reg per aspersió

23 Reg de la rodona

Ctra. de les Tries

Reg per aspersió

24 Reg mitjana Kraters i rotonda entrada Olot

Ctra. de les Tries

Reg per aspersió

25 Reg rotonda Can Gou

Av. Sant Jordi

Reg per aspersió

26 Reg
g rotonda entrada Olot

Av. Vial Nord

Reg per aspersió

27 Reg rotonda Kraters

Ctra. de les Tries

Reg per aspersió

28 Reg rotonda de la piscina Municipal

Av. Sant Jordi

Reg per aspersió

29 Reg Urbanització Les Fonts

Ronda les Fonts s/n

Reg per aspersió

30
0 Reg Urbanització Les Fonts-Triangles
Fonts

Ronda les Fonts s/n

Reg per aspersió

31 Reg piscina municipal

Av. Sant Jordi.

Reg per aspersió

32 Reg camp de futbol d'Olot

Francesc Bartrina s/n

Reg per aspersió

33 Reg camp de futbol Sant Pere Martir

Pic del Bac s/n

Reg per aspersió

34 Reg Camp de futbol Sant Roc

Sant Feliu s/n

Reg per aspersió

35 Reg Camp delFutbol del Morrot

Carrer de França s/n

Reg per aspersió

* Tipus d’instal·lació de baix risc ( Circuit d’aigua sanitària de baix risc, font ornamental,
ornamental reg per aspersió )

Pt04.- PROGRAMA D’AVALUACIÓ I CONTROL DE LA QUALITAT DE L’AIGUA A L’AIXETA DEL
CONSUMIDOR.
Punt de mostreig
1 CEIP Malagrida
2 CEIP Pla de Dalt
3 CEIP Sant Roc
4 CEIP Volcà Bisaroques
5 Escola Llar
6 Escola del Morrot
7 IES Montsacopa
8 IES Garrotxa
9 IES Bosc de la Coma
10 Escola Cor de Maria
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11 Escola Maria Reina
12 Escola Pia
13 Escola Petit Plançó
PT14.-PROGRAMA
PROGRAMA D’ASSESSORAMENT I SUPORT TÈCNIC A POLÍTIQUES MUNICIPALS DE
PROTECCIÓ
DE
LA SALUT
14 Llar de Sant
Roc
treball
15 Llar de SantLínia
Pere de
Màrtir
Contaminació del medi
16 Llar de Sant Miquel

Concepte
Cens legionel·la

17 Llar Les Fonts
18 Escola Joan XXIII
19 Llar d’infants el Morrot
20 Escola de Belles Arts
21 Pavelló Municipal d’Esports
22 Estadi d’atletisme i zona esportiva
23 Parc esportiu Pla de Llacs
24 Teatre Municipal d’Olot

Pt05 PROGRAMA D’AVALUACIÓ HIGIÈNICA I SANITÀRIA DE LES PISCINES D’ÚS PÚBLIC
PÚBL
Equipament

Adreça

1 Club Tennis Olot

C/Equador 8-10

2 La Canova

Mas la Canova d'en Solà- Batet. Apt.184

3 Càmping la Fageda

apartat de correus 211

4 Club Natació Olot

Av/ Pere Badosa s/n

5 La Comademont

Batet - Olot

6 Mas El Masnou

Sant Miquel del Corb

Pt06 PROGRAMA DE SUPORT A LA GESTIÓ DELS RISCOS DERIVATS DE LÚS DE LES PISCINES
PÚBLIQUES DE TITULARITAT I GESTIÓ MUNICIPAL
Equipament

Adreça

Piscina Municipal

Avinguda Sant Jordi 209
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Radiacions electromagnètiques
Contaminació acústica
Calibratge del sonòmetre
Aigües de consum públic

Vigilància de les fonts naturals

Equipaments públics i llocs habitats

Atenció al ciutadà

Tatuatge, micropigmentació i pírcing

Autorització sanitària de funcionament

Productes alimentaris

Control d’establiments de restauració
Control d’establiments de venda al menor de carn
Control de Peixateries
Control d’establiments de venda de pa
Control d’establiments d’alimentació general
Control d’establiments de venda ambulant
Control d’establiments de rostisseria i plats preparats
Atenció al ciutadà

Animals domèstics, animals de companyia,
animals salvatges urbans i plagues

Control del cens d’animals de companyia
Autorització per la tinença d’animals de companyia
Atenció al ciutadà
Incidències de plagues

Pt09.- PROGRAMA DE SUPORT A LA GESTIÓ DEL RISC DERIVAT
DERIVAT DE LES SORRERES INFANTILS
Equipament

Adreça

1 CEIP Volcà Bisaroques- sorral gran

Pare Nolaso del Molar s/n

2 CEIP Volcà Bisaroques- sorral petit

Pare Nolaso del Molar s/n

3 CEIP Morrot

Lope de Vega s/n

4 CEIP Escola Llar

Germans Garganta 11

5 CEIP Pla de Dalt

Alforja s/n

6 CEIP Sant Roc

Sant Feliu s/n

7 Llar infants Les Fonts

Ronda Fonts 22

8 Llar infants Sant Roc – sorral gran

Sant Feliu 60

9 Llar infants Sant Roc – sorral petit

Sant Feliu 60

10 Escola Maria Reina

Avinguda Reis Catòlics 19
1

11 Escola Petit Planço

Joaquim Vayreda 23

12 Escola Malagrida

Avinguda de les Corts Catalanes 30

13 Piscina municipal

Avinguda Sant Jordi 209
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14 Parc del Passeig d’en Blay

Passeig d’en Blay

15 Parc de Coloms

Rengle- Avinguda Antoni Mulleres

16 Parc dels xerrics

Carrer Josep ayats

17 Parc dels pisos de la Caixa

Av. Balears

18 Parc de Bonavista

Plaça Rosella

19 Parc Espunya
20 Parc Pla de dalt, c/ Alforja
21 Parc esportiu Pla de Llacs

ANNEX II
CONTINGUT DE LA MEMÒRIA PELS PROGRAMES Pt10 I Pt14 DE PROTECCIÓ DE LA
SALUT
Pt10.- PROGRAMA DE SUPORT ECONÒMIC A LES ACTUACIONS PER A LA LLUITA I
CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES URBANES
El contingut de la memòria tècnica serà aquell que es descrigui a les bases de la subvenció
destinada a les actuacions
ns per a la lluita i control integrat de plagues urbanes que Dipsalut
publicarà per l’any 2014.
L’ajuntament inclourà la memòria al SIMSAP.
Pt14.- PROGRAMA D’ASSESSORAMENT I SUPORT TÈCNIC A POLÍTIQUES MUNICIPALS
DE PROTECCIÓ DE LA SALUT.
El contingut de
e la memòria en relació amb aquest programa haurà d’incloure la relació
detallada de les actuacions dutes a terme amb informació relativa al risc sobre el que s’actua,
un estudi del cost unitari detallat per tipologia d’actuació, una valoració de l’impacte sobre el
risc, proposta de millora del programa i quina és la previsió de desenvolupament futur del
programa.
L’ajuntament inclourà la memòria al SIMSAP.

Núm. exp. 2014/1486 – Secretaria – Acta CR 1/07/14 – Pàg. 76

Annex 13.1
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA
DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL VOLUNTÀRIA
DE SERVEI DE CONTROL DE MOSQUITS DE LA BADIA DE ROSES I BAIX TER I LA
SECRETARIA DE SALUT PÚBLICA
DEL DEPARTAMENT DE SALUT DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL PROGRAMA PT12 DE CONTROL I GESTIÓ DE
RISCOS DERIVATS DE LA PRESENCIA DE SIMÚLIDS A LES COMARQUES DEL
GIRONÈS I EL BAIX EMPORDÀ
INTERVENEN
D’una part, l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona,
Girona amb CIF
núm. Q1700565C, representat pel seu vicepresident primer, senyor Josep Maria Corominas i
Barnadas, en virtut de les facultats que li atorga l’acord de Consell Rector de 1 de juliol de
2014, i assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
D’altra part, la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de Servei de Control
C
de Mosquits
de la Badia de Roses i Baix Ter, amb CIF P1700024A representada pel seu president,
senyor Xavier Sanllehi i Brunet,
Brunet amb DNI 40431221G.
D’altra part, el Departament de Salut,
Salut, representat pel senyor Antoni Mateu i Serra, secretari
de Salut Pública, nomenat d’acord amb el Decret 57/2013, de 22 de gener (DOGC núm. 6300
de 24.01.2013), en virtut de la delegació de competències en el secretari o secretària de Salut
Pública duta a terme per la Resolució del Conseller de Salut SLT/200/2014, del conseller
c
de
Salut, de 31 de gener (DOGC núm. 6556 de 06.02. 2014).
MANIFESTEN
I.

II.

III.

IV.

V.

Que la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de Servei de Control de Mosquits de la
Badia de Roses i Baix Ter,
Ter en endavant Mancomunitat, realitza un control de les
incidències i molèsties ocasionades pels simúlids, coneguts genèricament com a
mosca negra. El control es realitza bàsicament en la limitació del desenvolupament de
les seves larves.
Que el projecte té com a objectiu realitzar un seguiment i control dels simúlids en una
un
xarxa determinada del territori gironí per mitjà de varis mostrejos duts a terme amb la
finalitat de fer un estudi exhaustiu del creixement i evolució dels simúlids.
Que l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant
Dipsalut,, en funció de les seves competències regulades a l’article 5 dels seus estatuts
de constitució, desenvolupa el Programa Pt12 de control i gestió de riscos derivats de
la presència de simúlids a les comarques del Gironès i el Baix Empordà.
Que la Secretaria
Secretaria de Salut Pública, per mitjà de l’Agencia de Salut Pública de
Catalunya, en endavant ASPCAT,
ASPCAT, d’acord amb les previsions dels articles 16 al 18 de
la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, té entre d’altres funcions, fomentar
la cooperació amb d’altres organitzacions que actuen en l’àmbit de la salut pública
amb l’objectiu de facilitar la coordinació de les actuacions, l’intercanvi d’informació i de
coneixements, el disseny i la posada en marxa dels projectes conjunts.
Que l’article 38 de la Llei
Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i
administratives (DOGC núm.5537, de 31.12.2009), modifica l’article 94 del Text refós
de la Llei de finances públiques de Catalunya, i estableix que les transferències, les
subvencions directes i les subvencions establertes amb caràcter nominatiu per la Llei
de pressupostos de la Generalitat que es facin a favor de consorcis, fundacions i altres
persones jurídiques per quantia superior a cinquanta mil euros s’han de formalitzar
mitjançant convenis.
conveni
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En virtut de tot això, formalitzen aquest Conveni amb subjecció als següents:
PACTES
Primer. Objecte del conveni
Aquest conveni té per objecte regular les condicions en què es durà a terme la concessió
d’una subvenció per el control i gestió de riscos derivats de la presència de simúlids a les
comarques del Gironès i el Baix Empordà a favor de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària
de Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i Baix Ter per a l’any 2014.
Segon. Obligacions
a) El representant de la Mancomunitat, abans de presentar la justificació de la despesa,
d’acord amb la clàusula quarta d’aquest conveni, haurà d’efectuar una declaració
responsable que abasti:
-

-

-

-

-

Les remuneracions que percep el personal directiu de la seva entitat, entenent per
p
directiu o directiva la persona que exercita funcions executives i d’administració. La
relació a presentar serà individualitzada per càrrec, i mai ha de figurar el nom de la
persona que l’ostenta. (En cas d’entitats en què les retribucions constin en algun
al
lloc
d’accés públic, o que s’hagi comunicat a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i,
per tant, aquesta disposi ja d’aquesta informació, la declaració pot limitar-se
limitar
a fer
esment a la norma o font d’informació en la qual es fa pública aquesta informació).
El compromís a donar publicitat a les dites remuneracions en la memòria que s’adjunta
amb els estats comptables.
El compromís de mantenir, en el marc de la relació laboral preexistent i durant el període
de vigència d’aquest conveni, l’estructura
l’estructura retributiva esmentada, sens perjudici dels
increments que es derivin de contractes laborals o convenis preexistents.
El compliment de les regles establertes pels apartats a, b, c i d de l’article 90 bis del text
refós de la Llei de Finances Públiques
Públiques de Catalunya, d’acord amb la redacció donada
per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives.
El disposar dels mitjans humans, materials i recursos econòmics necessaris per donar
resposta a les exigències legals que
que preveu la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
prevenció de riscos laborals i el Reglament dels serveis de prevenció i que dona
cobertura a totes les persones assignades per assolir els objectius i les obligacions
contemplades en el present conveni.
El compromís
mpromís de prendre mesures de caràcter social, per tal de reservar contractació a
empreses d’inserció sociolaboral i entitats sense ànim de lucre que tinguin com a finalitat
la integració laboral o social de persones amb risc d’ exclusió social.
L’ASPCAT, podrà comprovar, quan ho consideri adient, els termes del compliment de la
declaració responsable.

b) La Mancomunitat es sotmet al compliment del que es disposa en l’article 92 bis del text
refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, d’acord amb la redacció donada per
la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives.
c) La signatura d’aquest conveni implica l’autorització a l’ASPCAT i a Dipsalut per comprovar
d’ofici que la Mancomunitat estigui al corrent de les obligacions
obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, llevat que aquesta autorització es denegui expressament. En el supòsit
de denegació de l’autorització, l’entitat haurà de presentar en el moment de la justificació
de la subvenció, el certificat expedit per l’Agència
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, per
l’Agència Tributària Catalana i el certificat de la Tresoreria de la Seguretat Social d’estar al
corrent del compliment de les obligacions tributàries.
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Tercer. Import de la subvenció
El programa té un pressupost
supost de seixanta-nou
seixanta
mil cinc-cents
cents un euros amb cinquanta-un
cinquanta
cèntims d’euro (69.501,51 €) per l’any 2014 de conformitat amb la documentació aportada per
la Mancomunitat en data 15 d’abril de 2014 (RE 14/1920). L’aportació econòmica de Dipsalut
es concreta
ta en el suport econòmic de 34.750,76 euros, que representa un finançament del
50,00 % del pressupost presentat. La participació econòmica del departament de Salut es
concreta en el suport econòmic de màxim de 34.750,76 euros, que representa un finançament
del 50,00 % del pressupost presentat.
La quantitat aportada pel Departament de Salut correspondrà al 50% de l’import real executat,
i que s’acrediti per part de Dipsalut un cop finalitzades les actuacions del programa.
Quart. Justificació i control
Dipsalut
alut gestionarà el pagament tant de la seva aportació com la del departament de Salut per
import total de trenta-quatre
quatre mil set-cents
set cents cinquanta euros amb setanta-sis
setanta
cèntims d’euros
(34.750,76 euros), que representa un finançament del 50,00 % del pressupost
pressupo presentat
(69.501,51 €) per l’any 2014 condicionat a la presentació del compte justificatiu per part de la
Mancomunitat. El suport econòmic es farà efectiu amb càrrec a l’aplicació pressupostària
5/313/46300 – Programa de foment mancomunitats Protecció,
Protecció, del pressupost de Dipsalut.
El departament de Salut s’obliga, prèvia comunicació de Dipsalut mitjançant informe de la
Intervenció de l’obligació, a realitzar el pagament de la seva part de la subvenció d’import
34.750,76 € a favor de Dipsalut corresponent
corresponent al 50,00 % del finançament del projecte del
pressupost de l’any 2014, amb càrrec a la partida SA1402/D/469000100/4140/0000 del
pressupost per a l’any 2014.
La comunicació de Dipsalut de la correcta justificació de la subvenció, s’ha de presentar al
Servei
vei Regional a Girona de l’Agència de Salut Pública de Catalunya abans del 10 de
desembre de 2014.
La Mancomunitat ha de facilitar als òrgans del departament de Salut, la Intervenció General de
la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres organismes que puguin ser competents, la
informació que aquests li requereixin en relació amb l’objecte de la subvenció, a efectes de
realitzar l’oportú control.
Dipsalut es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi convenients, l’acompliment
de l’activitat
tivitat ja que la subvenció des del seu inici té la consideració de finalista.
A l’efecte de justificar l’aplicació del fons, la Mancomunitat ha de presentar, en el termini
màxim que s’estableix del dia 10 de novembre de 2014 un compte justificatiu al registre
reg
d’entrada de Dipsalut segons model disponible al web corporatiu (www.dipsalut.cat
(www.dipsalut.cat), que ha de
contenir:
-

-

Una memòria justificativa del projecte
Una relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb identificació del
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura. L’ IVA
dels justificants queda exclòs de la subvenció si el beneficiari se’l pot deduir. En cas
contrari podrà incloure l’IVA en la justificació, però caldrà
caldrà presentar una declaració de
l’entitat on acrediti o faci constar que no se’l pot deduir.
Factures originals o fotocòpies compulsades incorporades a la relació a la qual es fa
referència en el paràgraf anterior.
El detall d’altres ingressos o subvencions
subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte amb
identificació de l’import i la seva procedència.
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No obstant això, la justificació de despeses es podrà fraccionar en dos, atenent al ritme
d’execució de les actuacions subvencionades. En cas de produir-se
produir se aquesta justificació
parcial, es farà efectiva únicament la quantitat correctament justificada. L’import restant fins
completar els 69.501,51 € del total subvencionat es farà
à efectiu un cop es justifiquin les
despeses pendents, abans del termini màxim establert
establert el dia 10 de novembre de 2014.
Es consideren despeses subvencionables aquelles incloses i declarades al pressupost de
despeses presentat en el moment de la sol·licitud i que s’hagin meritat durant el termini previst
en l’objecte del conveni, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de
l’acabament del període de justificació.
La Mancomunitat serà la responsable de dur a terme l’execució del programa i aportarà tots
els recursos materials i humans per a la seva realització dins el límit establert
establert pel pressupost
del programa.
S’haurà de justificar l’import total de la despesa subvencionable. Si el cost de l’objecte
subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia atorgada.
Si el preu final de l’execució de l’activitat
l’activitat experimentés un increment, aquest serà assumit
íntegrament per la Mancomunitat la qual també tramitarà i obtindrà tots els permisos i
autoritzacions necessàries, si escau. D’altra banda, es reduirà proporcionalment la subvenció
concedida en el supòsit
upòsit que, quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada
sigui inferior a la fixada com a despesa subvencionable.
No justificar l’activitat dins el termini i amb les condicions assenyalades, motivarà l’anul·lació
d’ofici de les aportacions
acions pendents.
La Mancomunitat podrà demanar, abans que acabi el termini de justificació, una pròrroga per
un termini màxim de tres mesos per justificar la realització de l’activitat. Dipsalut atorgarà o
desestimarà la sol·licitud, prèvia valoració de la
l petició.
Cinquè. Publicitat
En tot acte de publicitat, informació o difusió en general que porti a terme la Mancomunitat o
l’ASPCAT relatius a l’objecte d’aquest Conveni, es farà constar la col·laboració de Dipsalut
amb l’anagrama corresponent, com a membre
membre col·laborador en el finançament de l’activitat.
Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest Conveni es convidarà
un representant de Dipsalut i un de l’ASPCAT. La Mancomunitat i l’ASPCAT s’hauran de
coordinar amb Dipsalut
alut per a la realització de qualsevol acció de caràcter protocol·lari.
L’incompliment d’aquesta clàusula podrà comportar la pèrdua dels imports parcials que, amb
relació al total de l’aportació econòmica, estiguessin pendents de percebre, amb la reserva
reserv del
dret a favor de Dipsalut de poder exigir el reintegrament de les quantitats que, en relació amb
la pròpia aportació, s’haguessin pogut satisfer.
Sisè. Vigència
La vigència d’aquest Conveni s’estén des de la data de la seva signatura, fins el 31 de
desembre de 2014, sense perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts
nascudes en aplicació de les previsions d’aquest.
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Setè. Causes de revocació
El vicepresident primer de Dipsalut serà l’òrgan competent per a resoldre els tràmits
sobrevinguts
obrevinguts durant el procediment.
No obstant el previst anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la vigència d’aquest
Conveni, l’acord mutu de les institucions que signen, la impossibilitat sobrevinguda, legal o
material, de l’execució de les accions
accions que en constitueixen l’objecte, i l’incompliment greu o
manifest de les seves clàusules.
L’incompliment de qualsevol de les obligacions esmentades en aquest conveni o que es
derivin de la normativa aplicable serà causa determinant de la revocació total
to de la subvenció
concedida.
Vuitè. Protecció de dades
Els signants d’aquest Conveni són responsables del compliment de la normativa reguladora de
protecció de dades de caràcter personal que caldrà utilitzar en el desenvolupament de les
activitats a less quals es comprometen i, especialment, de la utilització de les dades personals
per tercers de forma no autoritzada.
Novè.- Jurisdicció competent i resolució de conflictes
Aquest Conveni té naturalesa administrativa. Els dubtes que es puguin plantejar sobre
s
la seva
interpretació es resoldran de mutu acord entre les parts. No obstant això, en cas de
persistència del desacord correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa resoldre les
qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació
interpretació i compliment.
Desè. Règim Jurídic
Aquest conveni s’estableix sens perjudici del que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya i el capítol IX del Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre, pel
pel qual es regula el règim jurídic de les subvencions i les
transferències de la Generalitat de Catalunya, de les normes bàsiques establertes a la Llei
38/2003, de 17 de novembre (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i el Reial decret 887/2006, de 21
de juliol, mitjançant
itjançant el qual s’aprova el seu Reglament, així com d’aquella normativa que el
modifiqui o complementi, que en qualsevol cas serà d’ aplicació.
I en prova de conformitat, les parts signen per triplicat, aquest Conveni en el lloc i la data que
s’assenyalen.
Girona,________________________
Vicepresident primer Dipsalut

El secretari de Dipsalut

Josep Maria Corominas i Barnadas

Jordi Batllori i Nouvilas
El president de la Mancomunitat

El Conseller de Salut
Per delegació,
(Resolució SLT/200/2014, de 31 de gener.
DOGC núm. 6556, de 6.2.2014)

Antoni Mateu i Serra
Secretari de Salut Pública

Xavier Sanllehi i Brunet
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Annex 14.1.1

Nº Expedient

Entitat

CIF

Base
Subvencionable

Projecte / Programa / Activitat

Import
atorgat

% atorgat/base
subvencionabl
e

2014/978

Associació Batibull

G17358839

Vida.doc

7.800,00 €

4.300,00

55,13%

2014/915

Associació Clau de
Sol de l'Alt Empordà

G55056014

Gim
Gimnàstica de manteniment
suau

3.231,80 €

1.391,39

43,05%

2014/917

Associació EMAD
SANT FELIUEntorn Malalts
d'Alzheimer i
Demències

G17670753

Tallers d'entrenament de
memòria preventius i per
detectar la possible malaltia
d'Alzheimer

8.000,00 €

2.583,18

32,29%
2,29%

2014/925

Federació Esportiva
Catalana de
Paralítics Cerebrals

G60121043

Fent Salut

28.200,00 €

3.013,71

10,69%

2014/927

AECC-Catalunya
contra el Càncer

G28197564

Menjar bé és divertit

8.760,00 €

4.305,30

49,15%

Conceptes no
subvencionables
/Observacions

Millor projecte (Base
novena)
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Nº Expedient

Entitat

CIF

Base
Subvencionable

Proj
Projecte / Programa / Activitat

Import
atorgat

% atorgat/base
subvencionabl
e

2014/931

Fundació Privada
Onyar La Selva

G17830050

El cos es mou

2.700,00 €

1.291,59

47,84%

2014/932

AMPA La Farga

G17962424

La convivència i l'esport: un
estil de vida

3.302,40 €

1.791,45

54,25%

2014/973

Federació Catalana
d'Entitats contra el
Càncer

G62599212

Setmana Catalana de la
prevenció del Càncer, antiga
(SECAPC) 2013

7.410,31 €

3.444,24

46,48%

2014/975

Associació de Gent
Gran de Vallfogona
de Ripollès

G17753328

L'Art de riure
riure-li a la Vida

760,00 €

532,00

70,00%

2014/995

Fundació Privada
Montilivi

G55121891

Reforça't amb l'activitat física!

15.102,22 €

4.305,30

28,51%
28,51

2014/997

Associació de
sordcecs de
Catalunya

G65149601

Respir de Salut i Esport a
Palamós

9.812,00 €

3.874,77

39,49%

Conceptes no
subvencionables
/Observacions

altres (300 €)

Infraestructura
(957,57 €)
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Nº Expedient

Entitat

CIF

Base
Subvencionable

Projecte / Programa / Activitat

Import
atorgat

% atorgat/base
subvencionabl
e

GICOR (Associació
Gironina de
2014/1000 prevenció i ajuda a
les malalties del
cor)

G17361650

Promoció de la salut
cardiovascular

10.802,00 €

3.444,24

31,89%

Associació de
recerca etnogràfica
2014/1002
aplicada
calendoscopi

G17798190

Hàbits saludables dels
nostres fills

7.550,00 €

3.874,77

51,32%

Associació de
2014/1003 pensionistes i
jubilats Esplai d'Olot

G17563388

Activitat física per a persones
de 60 anys o més

15.821,57 €

861,06

5,44%

Associació de
diabetics de
2014/1004 Catalunya Comarques
Gironines

G60219763

Assessorament, educació i
formació per a persones amb
diabetes tipus I i tipus II

8.110,00 €

2.755,39

33,98%

2014/1009

Associació Anar-hi
Anant

G55159171

Marxa popular Anar
Anar-hi Anant

2.514,00 €

1.060,71

42,19%

Conceptes no
subvencionables
/Observacions

Avituallaments
(5.000€) / Obsequis
per als participants
(13.600 €)/ altres
(100)
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Nº Expedient

Entitat

Federació
d'Associacions
2014/1011
Gitanes de
Catalunya (FAGiC)

CIF

G59878502

Base
Subvencionable

Projecte / Programa / Activitat

Puja en Salut, Intervenció
Comunitària per a la
promoció d'hàbits saludables
en la població gitana a la
província de Girona

15.084,20 €

Import
atorgat

4.305,30

% atorgat/base
subvencionabl
e

Infrastructures (150)

Despeses
administració
(2.800€)/ Varis i
excursions (2.750€)/
Gestió administrativa
(1.800 €)

G55000020

Campanya de divulgació,
promoció i ajuda de les
malalties del cor

5.900,00 €

2.152,65

36,49%

2014/1013 Fundació Drissa

G17588047

Millora la teva salut!!!

8.564,00 €

3.687,06

43,05%

G17808098

Programa de consum de
tabac entre els joves de 1r
d'ESO

22.400,00 €

4.305,30

19,22%

G58165127

Hospi Sport Activitats
Físiques Saludables

Fundació Oncolliga
Girona

Federació Catalana
d'Esports d'Esports
2014/1021
de Persones amb
discapacitat física

12.401,23 €

3.278,76

/Observacions

28,54%

Associació
Altempordanesa
2014/1012 preven. I ajuda de
les malalties del cor
CORFI

2014/1017

Conceptes no
subvencionables

26,44%

Arrendament
instal.lacions (1.344
€)

Núm. exp. 2014/1486 – Secretaria – Acta CR 1/07/14 – Pàg. 85

Nº Expedient

Entitat

CIF

Base
Subvencionable

Projecte / Programa / Activitat

2014/1041

Club Tennis sant
Hilari

G17315490

Salut i Tennis II

2014/1042

Centre d'Esplai No
Ploris Mai

G17552357

Som la PERA
PERA! Ensenyem als
més petits

G17875220

Associació de
Voluntaris de
2014/1043
protecció civil de
Breda

2014/1050 Fundació Emys

2014/1051

Unigirona Club de
bàsquet

Import
atorgat

% atorgat/base
subvencionabl
e

2.300,00 €

861,06

37,44%

400,00 €

300,00

75,00%

Fem el pas

1.100,00 €

500,00

45,45%

G17761685

Transferència de
coneixemen
coneixement per
l'empoderament de
col·lectius diana en salut
alimentària. Alimentació
saludable i ecològica de
proximitat. Beneficis per a la
salut i la natura

5.850,00 €

3.526,04

60,27%

G17057220

Promoció de l'activitat física
en jovent i mainada

17.000,00 €

2.152,65

12,66%

Conceptes no
subvencionables
/Observacions

Material esportiu
divers (200 €)
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Nº Expedient

Entitat

CIF

Base
Subvencionable

Projecte / Programa / Activitat

Import
atorgat

% atorgat/base
subvencionabl
e

G17695768

Hàbits saludables per a
persones amb discapacitat
intel·lectual

16.485,17 €

4.305,30

26,12%

Fundació Síndrome
de Down de Girona
2014/1075
i Comarques Astrid
21

G17349135

Per una vida saludable

10.604,00 €

4.305,30

40,60%

Associació
Coordinadora
2014/1076 d'Activitats
Socioculturals de
Porqueres

G17472804

Activitats de promoció de la
salut i d'hàbits saludables al
centre cívic de Porqueres

11.584,00 €

3.874,77

33,45%

Associació
2014/1077 Cardiopaties
Congènites

G60605318

Promoció d'hàbits sal
saludables
en les persones amb
cardiopatia congènita

20.165,00 €

4.305,30

21,35%

Caritas Diocesanas
2014/1079
de Girona

Projecte educatiu en salut i
R1700016G higiene en el marc del servei
d'Aliments

8.835,90 €

4.305,30

48,73%

Amics Joan Petit
2014/1080 Nens amb Càncer
Fundació

G17824160

918,00 €

642,60

70,00%

2014/1073

Fundació privada
Astres

Auques Joan Petit

Conceptes no
subvencionables
/Observacions
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Nº Expedient

Entitat

CIF

Base
Subvencionable

Projecte / Programa / Activitat

Import
atorgat

% atorgat/base
subvencionabl
e

2014/1081

MELIC (Mares En
Lactància i Criança)

G55122725

Suport a la lactància materna
i criança d'infants

2.950,00 €

1.778,09

60,27%

2014/1084

TDAH Catalunya
(Delegació Girona)

G63874143

Conèixer el TDAH i com
abordar
abordar-lo des de l'escola

9.025,00 €

4.305,30

47,70%
0%

Associació
2014/1086 Esportiva Atletisme
Ventalló

G55013445

Viu l'esport i practica salut
física i mental

22.200,00 €

2.755,39

12,41%

G17211574

Classes de gimnàstica per a
la gent gran

2.185,00 €

1.316,99

60,27%
,27%

2014/1087

Llar de Jubilats la
Fraternal

Conceptes no
subvencionables
/Observacions

2014/1791

Associació Dona
dóna Alt Empordà

G55085583

Grup de Recolzament de
l'Alletament Matern de l'Alt
Empordà

2.100,00 €

1.265,76

60,27%

Despeses
d'organització general
de l'entitat (200€)/
Formació externa
(600)

2014/1793

Fundació d'estudis
Superiors d'Olot

G17610973

Tallers FES Salut

4.540,00 €

2.736,45

60,27%

Coordinació i gestió
acadèmica (1.135€)
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Nº Expedient

Entitat

Projecte / Programa / Activitat

G55156152

Activitat aquàtica per nens i
nenes amb TEA i TGD

Agrupació de les
2014/1093 Persones Sordes
de la Garrotxa

Associació Gent
Gran de Vilajuïga

2014/1091

Associació Viu
Autisme

CIF

Base
Subvencionable

Import
atorgat

% atorgat/base
subvencionabl
e

912,00 €

638,00

69,96%

G17089102

Accessibilitat en llengua de
signes per activit
activitats de
promoció de la salut i d'hàbits
saludables

1.500,00 €

861,06

57,40%

G17846080

Curs de la Memòria

1.200,00 €

600,00

50,00%

AMPA Escola
2014/1100 Carme Guasch i
Darné

G17951773

Cuina saludable per mill
millorar
la qualitat de vida dels nens i
nenes

413,00 €

289,00

69,98%

Associació de
discapacitats de les
2014/1129
Comarques
Gironines

G17635665

Jo em cuido

4.000,00 €

1.291,59

32,29%

2014/1097

Conceptes no
subvencionables
/Observacions
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Annex 14.1.2
Núm.
Expedient

Entitat

NIF

Projecte

Motius desestimació
desestim

Grefart, Associació
professional
d'Artterapeutes

G63692842

VI Jornades d'Artteràpia, Salut i
Comunitat

2014/1001

Fundació Fira de
Girona

G17543083

ECO SI, Fira de la Cultura ecològica No s'ajusta a les bases de la convocatòria ( Punt 1:
de Girona
Objecte)

2014/1008

AMPA del CEIP
Guilleries

G17383787 Fes salut, vine a fer esport

No s'ajusta a les bases de la convocatòria ( Punt 4.
Conceptes subvencionables )

G62811435 Club esportiu Fogars

No s'ajusta a les bases de la convocatòria ( Punt 3.
Destinataris i Punt 4. Conceptes subvencionables )

G17846080 Gimnàstica de manteniment.

No s'ajusta a les bases de la convocatòria ( Punt 3.
Destinataris)

2014/992

2014/1085 Club Esportiu Fogars

2014/1130

Associació de gent
gran de Vilaluîga

No s'ajusta a les bases de la convocatòria ( Punt 1:
Objecte)
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Annex 14.2.1

Nº Expedient

Entitat

CIF

Projecte / Programa / Activitat

Base Subvencionable

Import atorgat

% atorgat/base
subvencionable

2014/914

Associació Comunitària
Anti Sida de Girona,
ACAS

G17305210

Atenció psicològica per a persones
afectades pel VIH i altres ITS

14.500,00 €

3.000,00 €

20,69%

2014/916

Associació EMADSANT
Tallers de psicoestimulacióFELIU -Entorn Malalts
G17670753 rehabilitació cognitiva per a malalts
d'Alzheimer i
d'Alzheimer i serveis als familiars
Demències

15.900,00 €

4.000,00 €

25,16%

2014/926

AECC-Catalunya
Contra el Càncer

Atenció psicooncològica per a
G28197564 malalts oncològics i familiars a la
seu de l'entitat

16.800,00 €

4.000,00 €

23,81%

2014/928

Fundació Privada ADIS

G17703794 Grup d'autoajuda Boomerang

2.350,00 €

1.000,00 €

42,55%

2014/929

FADESIA, Associació
Familiars Demència
senil i Alzheimer

G17348426 Psicoestimulació a domicili 2014

7.914,28 €

3.500,00 €

44,22%
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Conceptes no
subvencionables

Varis (50 €)

Base Subvencionable

Import atorgat

% atorgat/base
subvencionable

3.500,00 €

1.715,00 €

49,00%

36.275,82 €

5.000,00 €

13,78%

Atenció psicosocial als malalts de
G17569443 Càncer de Roses i les seves
famílies

43.000,00 €

4.000,00 €

9,30%

Millora de la qualitat de vida de les
17956475G persones amb discapacitat
intel·lectual

11.170,00 €

1.282,00 €

11,48%

Nº Expedient

Entitat

2014/930

Família i Salut mental
de Girona i Comarques

G17557661 Cuidem al cuidador

2014/969

Associació d'ajut als
Malalts Alzehimer i
AFEC

G17468117

2014/972

Fundació Roses contra
el Càncer Fundació
Privada

AFATRAM (Associació
de familiars, tutors i
2014/1612
usuaris del C.
Tramuntana)

CIF

Projecte / Programa / Activitat

Servei d'estimulació cognitiva grup de suport per familiars

2014/977

Associació Catalana
per al Parkinson de
Barcelona

G58276072

Centre de rehabilitació per afectats
per la Malaltia de Parkinson

10.000,00 €

3.000,00 €

30,00%

2014/994

Fundació Privada
Montilivi

G55121891

Equinoteràpia en persones amb
discapacitat intel·lectual

7.280,77 €

3.500,00 €

48,07%
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Conceptes no
subvencionables

Nº Expedient

2014/999

Entitat

Associació Catalana
Parkinson Blanes i
Comarca La Selva
(ACAPBLANES)

CIF

G17874587

Projecte / Programa / Activitat

Manteniment i promoció de les
capacitats funcionals i cognitives

Base Subvencionable

Import atorgat

% atorgat/base
subvencionable

17.000,00 €

4.000,00 €

23,53%

2014/1014 Fundació Drissa

G17588047 Pacient Expert

8.279,00 €

2.500,00 €

30,20%

Fundació Oncolliga
2014/1016
Girona

Fisioteràpia a domicili per malalts
G17808098 de tot tipus de càncer en fase
pal·liativa

41.000,00 €

3.500,00 €

8,54%

Intervencions terapeutiques per a
un bon envelliment

37.982,00 €

4.500,00 €

11,85%

6.500,00 €

2.730,00 €

42,00%

951,50 €

666,05 €

70,00%

2014/1018

Fundació Autisme Mas
Casadevall F.P.

2014/1020

Associació de pallassos
Pallassos terapeutics al geriàtric
G17882564
XaropClown
2014

2014/1054

Fundació Privada
Resilis

G58434994

Benestar físic i emocional a través
del ioga i la relaxació per a nenes
G17925215
majors de 121 anys en centres
residencials
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Conceptes no
subvencionables

Nº Expedient

Entitat

CIF

Projecte / Programa / Activitat

Base Subvencionable

Import atorgat

% atorgat/base
subvencionable

2014/1070

Fundació Privada
Astres

Programa general de rehabilitació
G17695768 per a persones adultes amb
discapacitat intel·lectual

28.008,64 €

3.500,00 €

12,50%

2014/1074

Minusvàlids Físics
Associats (MIFAS)

Suport domiciliari a persones amb
G17053208 discapacitat física, per la millora de
la seva qualitat de vida

31.788,00 €

4.592,00 €

14,45%

Intervencions terapeutiques per a
la millora de la qualitat de vida dels
G60605318
nens i joves amb cardiopaties i els
seus familiars

25.100,00 €

4.500,00 €

17,93%

G17830050 Ajut a conviuere

1.200,00 €

700,00 €

58,33%

Amics Joan Petit Nens
2014/1083
amb Càncer Fundació

Olors, sabors, colors, textures i
acompanyament en les dietes per
G17824160
a criatures i adults en tractament
oncològic i malalts crònics

15.677,00 €

3.500,00 €

22,33%

Associació Catalana
2014/1089 d'afectats de
Fibromiàlgia

Activitats de suport per a persones
G43595206 afectades de FM. SFC i SQM, i de
difusió d'informació a la ciutadania

5.000,00 €

2.450,00 €

49,00%

Associació
2014/1078 Cardiopaties
Congènites

2014/1082

Fundació Privada
Onyar La Selva
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Conceptes no
subvencionables

Altres (200 €)

Nº Expedient

Entitat

Fundació privada per a
disminuïts psíquics de
2014/1092 la comarca del Pla de
l'Estany - Fundació
Estany

CIF

G17662495

Projecte / Programa / Activitat

Hipoteràpia per a persones amb
discapacitat intel·lectual

Base Subvencionable

Import atorgat

% atorgat/base
subvencionable

5.610,00 €

2.805,00 €

50,00%

Annex 14.2.2
Núm.
Expedient

2014/993

Entitat
Grefart, Associació
professional
d’Artterapeutes

2014/1178 Associació BioEduca

NIF

Projecte

Motius desestimació

G63692842

VI Jornades d’Artteràpia

No s'ajusta a les bases de la convocatòria ( Punt 1:
Objecte)

G66084641

Tallers de salud pública

No s'ajusta a les bases de la convocatòria ( Punt 1:
Objecte)
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Conceptes no
subvencionables

Annex 14.3.1

Núm. exp.

Beneficiari

NIF

Objecte

Base
subvencion
1
able

Import
2
atorgat

% base
subvencio
3
nable

2014/1324

Ajuntament
d'Albanyà

P1700300E

Neteja, llum i telèfon

2.152,00 €

1.200,00 €

55,76%

2014/1361

Ajuntament d'Alp

P1700600H

Neteja, llum i gas

12.818,82 €

1.200,00 €

9,36%

P1701000J

Gas, telèfon i llum

3.112,45 €

1.200,00 €

38,55%

P1701200F

Llum, calefacció i
telefonia fixa

2.799,06 €

1.200,00 €

42,87%

4.300,00 €

1.200,00 €

27,91%

15.800,00 €

1.200,00 €

7,59%

4.398,82 €

1.200,00 €

27,28%

2014/1315
2014/1283
2014/1270
2014/1297
2014/1393

2014/1354
2014/1298
2014/1327
2014/1285
2014/1364

Ajuntament
d'Argelaguer
Ajuntament
d'Avinyonet de
Puigventós
Ajuntament de
Bellcaire d'Empordà
Ajuntament de
Bescanó
Ajuntament de
Biure
Ajuntament de
Boadella i les
Escaules
Ajuntament de
Bolvir
Ajuntament de
Bordils
Ajuntament de
Borrasà
Ajuntament de
Cabanes

P1702100G
P1702300C
P1724900D

Llum, gas, neteja i
telèfon
Neteja, gas, llum i
telèfon
Electricitat, telèfon,
material neteja i
personal neteja

P1703200D

Despeses d'aigua, llum,
calefacció i telèfon

1.400,00 €

1.200,00 €

85,71%

P1702700D

Llum

2.898,86 €

1.200,00 €

41,40%

P1702800B

Telefonia, llum i neteja

9.847,81 €

1.200,00 €

12,19%

5.000,00 €

1.200,00 €

24,00%

1.333,00 €

1.199,70 €

90,00%

P1702900J
P1703300B

Neteja , telèfon i
electricitat
Calefacció, electricitat i
neteja

Conceptes no subvencionables
4

Telèfon d'ascensor (211,12 €)
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Núm. exp.

Beneficiari

NIF

Objecte

Base
subvencion
1
able

Import
2
atorgat

% base
subvencio
3
nable

2014/1404

Ajuntament de
Calonge

P1703800A

Despeses bàsiques

8.908,77 €

1.200,00 €

13,47%

2014/1289

Ajuntament de
Campelles

P1704100E

Servei de neteja, llum,
telefonia i calefacció

1.140,00 €

1.026,00 €

90,00%

P1704200C

Llum, telefon i neteja

1.979,27 €

1.200,00 €

60,63%

P1704400I

Neteja, llum i telèfon

1.895,00 €

1.200,00 €

63,32%

P1704500F

Despeses neteja
consultori, telèfon i
gasoil calefacció

1.808,76 €

1.200,00 €

66,34%

P1704600D

Neteja i telèfon

2.011,35 €

1.200,00 €

59,66%

P1705300J

Neteja

5.627,28 €

1.200,00 €

21,32%

P1705500E

Neteja

1.826,13 €

1.200,00 €

65,71%

P1705600C

Llum, telèfon fix i neteja

1.350,00 €

1.200,00 €

88,89%

4.511,70 €

1.050,00 €

23,27%

11.926,79 €

1.200,00 €

10,06%

3.517,02 €

1.200,00 €

34,12%

2014/1326
2014/1355
2014/1358
2014/1291
2014/1269
2014/1375
2014/1310
2014/1365
2014/1340
2014/1377

Ajuntament de
Campllong
Ajuntament de
Canet d'Adri
Ajuntament de
Cantallops
Ajuntament de
Capmany
Ajuntament de
Castell-Platja d'Aro
Ajuntament de
Cervià de Ter
Ajuntament de
Cistella
Ajuntament de
Colera
Ajuntament de
Cornellà de Terri
Ajuntament de
Crespià

P1705900G
P1706100C
P1706300I

Despeses bàsiques del
consultori local
Telèfon, calefacció i
neteja
Electricitat, telèfon i
aigua

Conceptes no subvencionables
4

Manteniment informàtic
(380,00 €) i manteniment
ascensor (280,00 €)
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Núm. exp.

2014/1308

2014/1305
2014/1286
2014/1395
2014/1290
2014/1306
2014/1390
2014/1401
2014/1343
2014/1396
2014/1328
2014/1338

Beneficiari

Ajuntament de
Cruïlles, Monells i
Sant Sadurni de
l'Heura
Ajuntament de
Darnius
Ajuntament del Far
d'Empordà
Ajuntament del Port
de la Selva
Ajuntament
d'Espolla
Ajuntament
d'Esponellà
Ajuntament de
Foixà
Ajuntament de
Fontanals de
Cerdanya
Ajuntament de
Fontcoberta
Ajuntament de
Fornells de la Selva
Ajuntament de
Fortià
Ajuntament de
Garrigàs

NIF

Objecte

Base
subvencion
1
able

Import
2
atorgat

% base
subvencio
3
nable

P1706400G

Neteja i telèfon

5.427,04 €

1.200,00 €

22,11%

P1706500D

Telèfon, calefacció, llum
i neteja

4.863,43 €

1.200,00 €

24,67%

P1700500J

Telefonia, llum i neteja

1.526,00 €

1.200,00 €

78,64%

P1714900F

Consum de llum

2.214,18 €

1.200,00 €

54,20%

P1707000D

Neteja consultori

1.808,79 €

1.200,00 €

66,34%

1.462,18 €

1.200,00 €

82,07%

1.543,41 €

1.200,00 €

77,75%

2.361,45 €

1.200,00 €

50,82%

3.472,26 €

1.200,00 €

34,56%

9.959,81 €

1.200,00 €

12,05%

3.292,00 €

1.200,00 €

36,45%

1.403,76 €

1.200,00 €

85,48%

P1707100B
P1707400F
P1703600E
P1707600A
P1707800G
P1707900E
P1708100A

Despeses bàsiques de
funcionament
Despeses telefonia i
electricitat
Telèfon, electricitat,
calefacció i neteja
Electricitat, neteja i
telèfon
Despeses de neteja i
llum
Neteja, llum, telèfon i
aigua
Electricitat, gas, telèfon i
neteja

Conceptes no subvencionables
4

Assegurança (147,00 €)
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Base
subvencion
1
able

Import
2
atorgat

% base
subvencio
3
nable

7.594,64 €

1.200,00 €

15,80%

5.999,00 €

1.200,00 €

20,00%

7.800,18 €

1.200,00 €

15,38%

3.723,60 €

1.200,00 €

32,23%

827,93 €

745,14 €

90,00%

Despeses bàsiques

1.908,61 €

1.200,00 €

62,87%

P1709100J

Neteja, telèfon i llum

1.440,67 €

1.200,00 €

83,29%

P1709400D

Neteja, llum, telèfon i
aigua

2.450,00 €

1.200,00 €

48,98%

P1720100E

Calefacció

854,67 €

769,20 €

90,00%

2.883,05 €

1.200,00 €

41,62%

2.645,07 €

1.200,00 €

45,37%

1.798,52 €

1.200,00 €

66,72%

Núm. exp.

Beneficiari

NIF

2014/1405

Ajuntament de
Garriguella

P1708300G

2014/1342

Ajuntament de Ger

P1708400E

2014/1362

Ajuntament de
Girona

P1708500B

2014/1382

Ajuntament de
Gombrèn

P1708600J

2014/1335

Ajuntament de
Guils de Cerdanya

P1708800F

2014/1399

Ajuntament d'Isòvol

P1709000B

2014/1378

Ajuntament de Jafre

2014/1384

Ajuntament de Juià

2014/1347
2014/1349
2014/1304
2014/1397

Ajuntament de la
Cellera de Ter
Ajuntament de la
Pera
Ajuntament de la
Selva de Mar
Ajuntament de la
Tallada d'Empordà

P1713800I
P1720000G
P1720700B

Objecte

Aigua, telèfon, material
de neteja, llum i
personal de neteja
Calefacció, neteja,
electricitat i aigua
Neteja consultori
Electricitat, telèfon,
gasoil, personal de
neteja i productes de
neteja
Despeses bàsiques
derivades de l'ús del
consultori local

Neteja, aigua, llum i
telèfon
Neteja, telèfon i
electricitat
Neteja, llum i telèfon

Conceptes no subvencionables
4

Núm. exp. 2014/1486 – Secretaria – Acta CR 1/07/14 – Pàg. 99

Núm. exp.

2014/1346
2014/1264
2014/1341
2014/1281
2014/1388
2014/1398

2014/1360
2014/1374
2014/1344
2014/1339
2014/1400
2014/1359
2014/1295

Beneficiari

Ajuntament de la
Vajol
Ajuntament de
Lladó
Ajuntament de
Llambilles
Ajuntament de
Llanars
Ajuntament de
Llívia
Ajuntament de
Maçanet de
Cabrenys
Ajuntament de
Maçanet de la
Selva
Ajuntament de
Madremanya
Ajuntament de Maià
de Montcal
Ajuntament de
Masarac
Ajuntament de
Meranges
Ajuntament de
Mieres
Ajuntament de
Mollet de Peralada

NIF

Objecte

Base
subvencion
1
able

Import
2
atorgat

% base
subvencio
3
nable

P1701500I

Despeses bàsiques

1.350,00 €

1.200,00 €

88,89%

P1709500A

Telèfon, neteja,
electricitat i calefacció

2.500,00 €

1.200,00 €

48,00%

P1709700G

Neteja

2.828,21 €

1.200,00 €

42,43%

P1709800E

Telèfon, electricitat,
calefacció i neteja

3.500,00 €

1.200,00 €

34,29%

P1710100G

Despeses bàsiques

19.009,92 €

1.200,00 €

6,31%

P1710800B

Neteja, llum i calefacció,
telèfon

3.700,00 €

1.200,00 €

32,43%

P1710900J

Subministre de gas

4.160,42 €

1.200,00 €

28,84%

P1710400A

Electricitat

2.818,63 €

1.200,00 €

42,57%

P1711000H

Llum, calefacció i telèfon

1.335,00 €

1.200,00 €

89,89%

P1710600F

Telèfon, electricitat i
calefacció

1.662,51 €

1.200,00 €

72,18%

P1710500H

Despeses bàsiques

900,00 €

810,00 €

90,00%

P1711200D

Llum, calefacció, neteja i
telèfon

6.000,00 €

1.035,00 €

17,25%

P1711300B

Electricitat

1.350,00 €

1.200,00 €

88,89%

Conceptes no subvencionables
4

Extintors (150,00 €)
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Núm. exp.

2014/1332
2014/1293
2014/1391
2014/1317
2014/1320
2014/1334
2014/1337

Beneficiari

Ajuntament de
Molló
Ajuntament de
Montagut i Oix
Ajuntament de
Mont-ras
Ajuntament de
Navata
Ajuntament
d'Ogassa
Ajuntament de
Palau de Santa
Eulàlia
Ajuntament de
Palau-sator

NIF

Objecte

Base
subvencion
1
able

Import
2
atorgat

% base
subvencio
3
nable

P1711400J

Gas, llum, telèfon i
neteja

4.110,18 €

1.200,00 €

29,20%

P1711600E

Llum

2.051,09 €

1.200,00 €

58,51%

P1711700C

Llum i telefonia fixa
consultori local

1.499,01 €

1.200,00 €

80,05%

P1711800A

Llum i neteja

2.308,51 €

1.200,00 €

51,98%

P1711900I

Llum, calefacció i
productes de neteja

1.700,00 €

1.200,00 €

70,59%

P1712600D

Neteja, llum i telèfon

1.647,38 €

1.200,00 €

72,84%

P1712900H

Neteja, telèfon,
electricitat i aigua

2.740,40 €

1.200,00 €

43,79%

2014/1345

Ajuntament de Pals

P1713200B

Calefacció

4.521,40 €

1.200,00 €

26,54%

2014/1312

Ajuntament de
Pardines

P1713300J

Llum, calefacció, neteja i
telèfon

1.400,00 €

1.200,00 €

85,71%

2014/1330

Ajuntament de Pau

P1713600C

Llum i neteja

5.382,52 €

1.200,00 €

22,29%

P1713700A

Electricitat, aigua i
telefonia

2.518,46 €

1.200,00 €

47,65%

P1714000E

Llum i telèfon

1.221,62 €

1.099,46 €

90,00%

P1714300I

Llum, gas i neteja

2.714,53 €

1.200,00 €

44,21%

2014/1318
2014/1331
2014/1356

Ajuntament de
Pedret i Marzà
Ajuntament de
Peralada
Ajuntament de
Planoles

Conceptes no subvencionables
4
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Núm. exp.

2014/1322
2014/1380
2014/1333
2014/1311
2014/1389
2014/1350
2014/1303
2014/1299
2014/1282
2014/1403
2014/1336
2014/1288
2014/1363

Beneficiari

Ajuntament de Pont
de Molins
Ajuntament de
Pontós
Ajuntament de
Portbou
Ajuntament de
Queralbs
Ajuntament de
Rabós d'Empordà
Ajuntament de
Regencós
Ajuntament de
Riells i Viabrea
Ajuntament de
Riudaura
Ajuntament de
Rupià
Ajuntament de Sant
Aniol de Finestres
Ajuntament de Sant
Climent Sescebes
Ajuntament de Sant
Jaume de Llierca
Ajuntament de Sant
Joan de les
Abadesses

NIF

Objecte

Base
subvencion
1
able

Import
2
atorgat

% base
subvencio
3
nable

P1714400G

Neteja i telèfon

2.808,00 €

1.200,00 €

42,74%

1.762,10 €

1.200,00 €

68,10%

2.000,30 €

1.200,00 €

59,99%

P1714500D
P1714700J

Neteja, aigua, llum i
telèfon
Aigua, telèfon i gasoil
per la calefacció

P1704700B

Enllumenat i neteja

2.191,70 €

1.200,00 €

54,75%

P1715200J

Neteja, telèfon i llum

2.080,00 €

1.200,00 €

57,69%

P1715300H

Llum, aigua, telèfon,
servei de neteja i
despeses de neteja

3.057,85 €

1.200,00 €

39,24%

P1715500C

Electricitat

2.100,00 €

1.200,00 €

57,14%

P1715800G

Energia i telèfon

2.402,23 €

1.200,00 €

49,95%

P1716200I

Neteja i electricitat

1.300,00 €

1.170,00 €

90,00%

2.500,00 €

1.200,00 €

48,00%

4.547,70 €

1.200,00 €

26,39%

P1719500I
P1716700H

Llum, gas, telèfon i
neteja
Electricitat, telèfon i
neteja

P1717500A

Llum, calefacció i telefon

2.798,24 €

1.200,00 €

42,88%

P1717700G

Telèfon

1.474,88 €

1.200,00 €

81,36%

Conceptes no subvencionables
4

Fusteria R. Aulinas (738,10 €)

Oxígen (260,00 €)
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Núm. exp.

2014/1321
2014/1284

2014/1386
2014/1406
2014/1379
2014/1301
2014/1294
2014/1353
2014/1309
2014/1313

Beneficiari

Ajuntament de Sant
Joan de Mollet
Ajuntament de Sant
Julià de Llor i
Bonmatí
Ajuntament de Sant
Julià de Ramis
Ajuntament de Sant
Llorenç de la Muga
Ajuntament de Sant
Martí de Llémena
Ajuntament de Sant
Martí Vell
Ajuntament de Sant
Miquel de Fluvià
Ajuntament de Sant
Pau de Segúries
Ajuntament de Sant
Pere Pescador
Ajuntament de
Santa Pau

NIF

Objecte

Base
subvencion
1
able

Import
2
atorgat

% base
subvencio
3
nable

P1717800E

Electricitat , telèfon i
neteja

4.315,31 €

1.200,00 €

27,81%

P1725100J

Neteja, electricitat i
calefacció.

3.457,44 €

1.200,00 €

34,71%

P1717900C

Electricitat, servei de
neteja i calefacció

8.104,20 €

1.200,00 €

14,81%

1.980,41 €

1.200,00 €

60,59%

1.684,62 €

1.200,00 €

71,23%

P1718000A
P1718100I

Electricitat, telèfon,
neteja i aigua
Despeses de neteja del
consultori local

P1718200G

Neteja

1.639,80 €

1.200,00 €

73,18%

P1718400C

Electricitat, telefonia i
neteja consultori

3.000,00 €

1.200,00 €

40,00%

P1718600H

Despeses bàsiques

6.444,52 €

1.200,00 €

18,62%

P1718700F

Llum, neteja i telefonia

2.513,00 €

1.200,00 €

47,75%

1.500,00 €

1.200,00 €

80,00%

1.350,00 €

1.200,00 €

88,89%

6.325,00 €

1.200,00 €

18,97%

P1719600G

2014/1352

Ajuntament de
Saus-CamalleraLlampaies

P1719900A

2014/1319

Ajuntament de
Serinyà

P1720200C

Electricitat, telefonia i
material neteja
Subministrament
elèctric, telèfon,
calefacció i personal de
neteja
Electricitat i neteja

Conceptes no subvencionables
4

Lloguer ampolla oxígen mèdic
(702,27 €), material d'oficina
(677,15 €)

Treballs pintura i manteniment
instal·lacions (670,00 €)
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Núm. exp.

2014/1329
2014/1392
2014/1357

2014/1383

2014/1268
2014/1279
2014/1366

2014/1302
2014/1271
2014/1385
2014/1296
2014/1314

Beneficiari

Ajuntament de
Setcases
Ajuntament de
Siurana d'Empordà
Ajuntament de
Terrades
Ajuntament de
Torrent
Ajuntament de
Tortellà
Ajuntament de
Toses
Ajuntament de
Vallfogona de
Ripollès
Ajuntament
d'Ullastret
Ajuntament de
Vidrà
Ajuntament de
Vidreres
Ajuntament de Vila
Sacra
Ajuntament de
Vilabertran

NIF

P1720400I
P1705700A

Objecte

Llum, neteja, calefacció i
telefonia
Neteja, electricitat i
telèfon

Base
subvencion
1
able

Import
2
atorgat

% base
subvencio
3
nable

2.360,00 €

1.200,00 €

50,85%

1.400,00 €

1.200,00 €

85,71%

P1720900H

Calefacció

1.515,14 €

1.200,00 €

79,20%

P1721000F

Consum elèctric,
telefonia i
subministrament aigua
potable

3.632,66 €

1.200,00 €

33,03%

P1721300J

Calefacció i llum

3.500,00 €

1.200,00 €

34,29%

P1721400H

Calefacció, llum i
telefonia

1.345,45 €

1.200,00 €

89,19%

P1722200A

Llum, calefacció i neteja

1.340,00 €

1.200,00 €

89,55%

P1721800I

Llum, aigua i telefonia

998,28 €

898,45 €

90,00%

P1722600B

Neteja, electricitat i
calefacció

1.350,00 €

1.200,00 €

88,89%

P1722700J

Neteja

1.548,96 €

1.200,00 €

77,47%

1.267,11 €

1.140,40 €

90,00%

1.350,00 €

1.200,00 €

88,89%

P1724500B
P1722800H

Llum, telèfon, neteja i
aigua
Despeses bàsiques del
consultori local

Conceptes no subvencionables
4

Servei de manteniment
ascensor (2.336,76 €)

Manteniment divers : quadre
alimentació i extintors (152,44
€)
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Núm. exp.

2014/1316
2014/1307
2014/1323
2014/1325
2014/1402
2014/1292
2014/1266
2014/1351

Beneficiari

Ajuntament de
Viladamat
Ajuntament de
Viladesens
Ajuntament de
Viladrau
Ajuntament de
Vilafant
Ajuntament de
Vilallonga de Ter
Ajuntament de
Vilamalla
Ajuntament de
Vilamaniscle
Ajuntament de
Vilanant

NIF

Objecte

Base
subvencion
1
able

Import
2
atorgat

% base
subvencio
3
nable

P1723100B

Llum, telèfon i neteja

1.616,76 €

1.200,00 €

74,22%

P1723000D

Neteja

2.024,73 €

1.200,00 €

59,27%

7.979,00 €

1.200,00 €

15,04%

2.483,57 €

1.200,00 €

48,32%

1.340,00 €

1.200,00 €

89,55%

P1723400F
P1723500C
P1723800G

Llum, neteja, telèfon i
aigua
Electricitat i material de
neteja
Neteja, electricitat i
calefacció

P1724100A

Llum, telèfon i neteja

3.148,80 €

1.200,00 €

38,11%

P1724200I

Telèfon, neteja i
electricitat

1.500,00 €

1.200,00 €

80,00%

P1724300G

Neteja, telèfon i llum

1.635,91 €

1.200,00 €

73,35%

Conceptes no subvencionables
4

1

( ) Import que cal justificar per a l'obtenció del total de la subvenció
2
( ) Import total de la subvenció
3
( ) Percentatge
atge que s'aplicarà a la subvenció si l'import justificat és inferior a la base subvencionable
4
( ) Conceptes no subvencionables segons les bases de la convocatòria; no s'han d'incloure en la justificació
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Annex 14.3.2

Núm.
exp.

Beneficiari

NIF

Objecte

Base
subvenci
1
onable

Import
2
atorgat

% base
subvencio
3
nable

2014/1315

Ajuntament
d'Argelaguer

P1701000J

Extintors i alarma

152,17 €

136,95 €

90,00%

2014/1283

Ajuntament
d'Avinyonet de
Puigventós

P1701200F

Mante
Manteniment aire
condicionat i extintors

410,19 €

369,17 €

90,00%

2014/1297

Ajuntament de
Bescanó

P1702300C

Revisió extintors i aires
condicionats

700,00 €

600,00 €

85,71%

2014/1393

Ajuntament de
Biure

P1724900D

Revisió extintors

144,46 €

130,01 €

90,00%

2014/1354

Ajuntament de
Boadella i les
Escaules

P1703200D

Revisió aire condicionat
i extintors

700,00 €

600,00 €

85,71%

2014/1327

Ajuntament de
Bordils

P1702800B

Alarama, extintors i
manteniment aire
condicionat

725,48 €

600,00 €

82,70%

2014/1364

Ajuntament de
Cabanes

P1703300B

Extintor

7,55 €

6,80 €

90,00%

2014/1326

Ajuntament de
Campllong

P1704200C

Extintors i alarma

47,52 €

42,77 €

90,00%

2014/1291

Ajuntament de
Capmany

P1704600D

Manteniment aire
condicionat i extintors

39,93 €

35,94 €

90,00%

Conceptes no
4
subvencionables
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Núm.
exp.

Beneficiari

NIF

Objecte

Base
subvenci
1
onable

Import
2
atorgat

% base
subvencio
3
nable

2014/1375

Ajuntament de
Cervià de Ter

P1705500E

Manteniment aire
condicionat i extintors

1.229,94
€

600,00 €

48,78%

2014/1310

Ajuntament de
Cistella

P1705600C

Alarma, revisió extintors
i manteniment aire
condicionat.

700,00 €

600,00 €

85,71%

2014/1340

Ajuntament de
Cornellà de Terri

P1706100C

Extintors

105,27 €

94,74 €

90,00%

2014/1377

Ajuntament de
Crespià

P1706300I

Manteniment aire
condicionat i quota
alarma

678,50 €

600,00 €

88,43%

2014/1305

Ajuntament de
Darnius

P1706500D

Alarma
larma i extintors

269,34 €

242,41 €

90,00%

2014/1401

Ajuntament de
Fontanals de
Cerdanya

P1703600E

Revisió extintors

48,40 €

43,56 €

90,00%

2014/1343

Ajuntament de
Fontcoberta

P1707600A

Extintors

29,28 €

26,35 €

90,00%

2014/1396

Ajuntament de
Fornells de la
Selva

P1707800G

Alarma, revisió extintors
i aire condicionat

583,68 €

309,35 €

53,00%

2014/1328

Ajuntament de
Fortià

P1707900E

Aire condicionat, alarma
i extintors

731,00 €

600,00 €

82,08%

2014/1338

Ajuntament de
Garrigàs

P1708100A

Extintors i aire
condicionat

755,88 €

600,00 €

79,38%

2014/1405

Ajuntament de
Garriguella

P1708300G

Alarma

350,00 €

315,00 €

90,00%

Conceptes no
4
subvencionables

Canvi de split per a calefacció i
aire condicionat (1.542,47
(1
€)
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Núm.
exp.

Beneficiari

NIF

Objecte

Base
subvenci
1
onable

Import
2
atorgat

% base
subvencio
3
nable

2014/1382

Ajuntament de
Gombrèn

P1708600J

Revisió extintors

28,05 €

25,25 €

90,00%

2014/1397

Ajuntament de la
Tallada d'Empordà

P1720700B

Aire consicionat i revisió
extintors

359,29 €

323,36 €

90,00%

2014/1346

Ajuntament de la
Vajol

P1701500I

Despeses addicionals

700,00 €

600,00 €

85,71%

2014/1264

Ajuntament de
Lladó

P1709500A

Extintors i m
manteniment
aire condicionat

700,00 €

600,00 €

85,71%

2014/1341

Ajuntament de
Llambilles

P1709700G

Alarma i extintors

238,98 €

215,08 €

90,00%

2014/1281

Ajuntament de
Llanars

P1709800E

Despeses addicionals

700,00 €

600,00 €

85,71%

2014/1344

Ajuntament de
Maià de Montcal

P1711000H

Revisió extintors i
alarma

670,00 €

600,00 €

89,55%

2014/1339

Ajuntament de
Masarac

P1710600F

Alarma

284,66 €

256,19 €

90,00%

2014/1400

Ajuntament de
Meranges

P1710500H

Despeses addicionals

100,00 €

90,00 €

90,00%

2014/1295

Ajuntament de
Mollet de Peralada

P1711300B

Manteniment aparell
climatització

707,85 €

600,00 €

84,76%

2014/1334

Ajuntament de
Palau de Santa
Eulàlia

P1712600D

Extintors

22,65 €

20,39 €

90,00%

Conceptes no
4
subvencionables
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Núm.
exp.

Beneficiari

NIF

Objecte

Base
subvenci
1
onable

Import
2
atorgat

% base
subvencio
3
nable

2014/1337

Ajuntament de
Palau-sator

P1712900H

Revisió ex
extintors

85,07 €

76,56 €

90,00%

2014/1345

Ajuntament de
Pals

P1713200B

Manten
Manteniment aire
condicionat, alarma i
revisió extintors

652,90 €

587,61 €

90,00%

2014/1330

Ajuntament de Pau

P1713600C

Alarma, extintors i aire
condicionat

882,94 €

600,00 €

67,95%

2014/1318

Ajuntament de
Pedret i Marzà

P1713700A

Alarma i extintors

353,92 €

318,53 €

90,00%

2014/1331

Ajuntament de
Peralada

P1714000E

Extintors i alarma

83,11 €

74,80 €

90,00%

2014/1356

Ajuntament de
Planoles

P1714300I

Revisió extintors

40,51 €

36,46 €

90,00%

2014/1322

Ajuntament de
Pont de Molins

P1714400G

Extintors i alarma

356,44 €

320,00€

89,78%

2014/1380

Ajuntament de
Pontós

P1714500D

Alarma

247,90 €

223,11 €

90,00%

2014/1333

Ajuntament de
Portbou

P1714700J

Aire condicionat

1.033,92
€

600,00 €

58,03%

2014/1311

Ajuntament de
Queralbs

P1704700B

Manteniment aire
condicionat i servei
d'extin
d'extintors

172,88 €

155,59 €

90,00%

2014/1389

Ajuntament de
Rabós d'Empordà

P1715200J

Manteniment extintors

420,00 €

378,00 €

90,00%

Conceptes no
4
subvencionables
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Núm.
exp.

Beneficiari

NIF

Objecte

Base
subvenci
1
onable

Import
2
atorgat

% base
subvencio
3
nable

2014/1350

Ajuntament de
Regencós

P1715300H

Revisió d'extintors i aire
condicionat

62,19 €

55,97 €

90,00%

2014/1282

Ajuntament de
Rupià

P1716200I

Extintors
xtintors

16,00 €

14,40 €

90,00%

P1717500A

Revisió extintors i quota
de l'alarma

620,09 €

558,08 €

90,00%

P1725100J

Alarma
larma i extintors

252,79 €

227,51 €

90,00%

P1718000A

Revisió extintors

79,47 €

71,52 €

90,00%

P1718200G

Manteniment aire
condicionat i extintors

735,84 €

600,00 €

81,54%

P1718600H

Despeses addicionals

602,21 €

541,99 €

90,00%

P1718700F

Manteniment aire
condicionat

600,00 €

540,00 €

90,00%

2014/1288

2014/1284

2014/1406

2014/1301

2014/1353

2014/1309

Ajuntament de
Sant Jaume de
Llierca
Ajuntament de
Sant Julià de Llor i
Bonmatí
Ajuntament de
Sant Llorenç de la
Muga
Ajuntament de
Sant Martí Vell
Ajuntament de
Sant Pau de
Segúries
Ajuntament de
Sant Pere
Pescador

2014/1313

Ajuntament de
Santa Pau

P1719600G

Alarma i extintors

500,00 €

450,00 €

90,00%

2014/1392

Ajuntament de
Siurana d'Empordà

P1705700A

Alarma

720,00 €

600,00 €

83,33%

2014/1357

Ajuntament de
Terrades

P1720900H

Alarma i revisió extintors

507,02 €

456,32 €

90,00%

Conceptes no
4
subvencionables

Manteniment
M
caldera (150,02
€)) i manteniment instal·lacions
dispensari (539,22 €)
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Núm.
exp.

Beneficiari

NIF

Objecte

Base
subvenci
1
onable

Import
2
atorgat

% base
subvencio
3
nable

2014/1268

Ajuntament de
Tortellà

P1721300J

Extintors
xtintors

700,00 €

600,00 €

85,71%

2014/1366

Ajuntament de
Vallfogona de
Ripollès

P1722200A

Alarma i extintors

670,00 €

600,00 €

89,55%

2014/1385

Ajuntament de
Vidreres

P1722700J

Revisió extintors

5.017,99
€

600,00 €

11,96%

2014/1296

Ajuntament de Vila
Sacra

P1724500B

Extintors

200,00 €

180,00 €

90,00%

2014/1314

Ajuntament de
Vilabertran

P1722800H

Despeses addicionals
del consultori local

763,35 €

600,00 €

78,60%

2014/1316

Ajuntament de
Viladamat

P1723100B

Reparació i
manteniment aire
condicionat

697,50 €

600,00 €

86,02%

2014/1307

Ajuntament de
Viladesens

P1723000D

Manteniment aire
condicionat

221,83 €

199,65 €

90,00%

2014/1323

Ajuntament de
Viladrau

P1723400F

Extintors

21,00 €

18,90 €

90,00%

2014/1325

Ajuntament de
Vilafant

P1723500C

Extintors

6,05 €

5,45 €

90,00%

2014/1266

Ajuntament de
Vilamaniscle

P1724200I

ire condicionat,
Aire
extintors i manteniment
alarma

670,00 €

600,00 €

89,55%

2014/1351

Ajuntament de
Vilanant

P1724300G

Revisió d’extintors

13,00 €

11,70 €

90,00%

Conceptes no
4
subvencionables

Material
M
sanitari: Otoscopi
(295,84 €)
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Núm.
exp.

Beneficiari

NIF

Objecte

Base
subvenci
1
onable

Import
2
atorgat

% base
subvencio
3
nable

2014/1290

Ajuntament
d'Espolla

P1707000D

Revisió
evisió extintors

12,10 €

10,89 €

90,00%

2014/1306

Ajuntament
d'Esponellà

P1707100B

Despeses addicionals
de funcionament

391,24 €

352,12 €

90,00%

2014/1399

Ajuntament
d'Isòvol

P1709000B

Despeses addicionals

306,58 €

172,87 €

56,39%

2014/1320

Ajuntament
d'Ogassa

P1711900I

Extintors

300,00 €

270,00 €

90,00%

2014/1402

Ajuntament de
Vilallonga de Ter

P1723800G

Extintors
xtintors

39,38 €

35,44 €

89,99%

Conceptes no
4
subvencionables

1

( ) Import que cal justificar per a l'obtenció del total de la subvenció
2
( ) Import total de la subvenció
3
( ) Percentatge que s'aplicarà a la subvenció si l'import justificat és inferior a la base subvencionable
4
( ) Conceptes no subvencionables segons les bases de la convocatòria; no s'han d'incloure en la justificació
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Annex 14.3.3
Núm general
d'absis

Beneficiari

NIF

Objecte

Motius pel quals es desestima la
sol·licitud

2014/1267

Ajuntament de Cadaquès

P1703500G

Aigua

Punt primer 1a de la convocatòria . Activitat
fora del període subvencionable.

2014/1381

Ajuntament de Flaçà

P1707300H

2014/1278

Ajuntament de Riumors

P1716000C

2014/1407

Ajuntament de Santa Logaia
d'Àlguema

P1719400B

2014/1300

Ajuntament de Vilamacolum

P1724000C

Despeses bàsiques: Llum, neteja i
telèfon. / Despeses addicionals: Alarma i
manteniment aire
Despeses bàsiques: Telèfon, neteja,
internet i calefacció. / Despeses
addicionals: Alarma i revisió extintors
Despeses bàsiques: Llum, telèfon i
neteja. / Despeses addicionals:
Manteniment extintors
Despeses bàsiques: Telèfon, llum i
calefacció. / Despeses addicionals:
Extintors i alarma.

Article 13.2 e ) de la Llei 38/2003, general de
subvencions.
Article 13.2 e ) de la Llei 38/2003, general de
subvencions.
Article 13.2 e ) de la Llei 38/2003, general de
subvencions.
Article 13.2 e ) de la Llei 38/2003, general de
subvencions.
subvencio

Núm. exp. 2014/1486 – Secretaria – Acta CR 1/07/14 – Pàg. 113

