Secretaria
JB/tf
Exp. num. 2015/1450

Acta de la reunió del Consell Rector de Dipsalut del 19 de maig de 2015 (LE 2015/93).
Girona. Membres del Consell Rector.
Núm. sessió:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

2015/06
Ordinària
19 de
e maig de 2015
De les 12::20 a les 12:50 hores
Saló de Comissions de la Diputació de Girona

Hi assisteixen:
•

President:
Joan Giraut i Cot

•

Vicepresident primer:
Josep Maria Corominas i Barnadas

•

Vicepresident segon:
Josep Marigó i Costa

•

Vocals:
Xavier Soy i Soler
Miquel Calm i Puig
uig
Immaculada Colom i Canal
Jordi Gironès i Pasolas
Pia Bosch i Codolà

•

Gerent:
Jordi Brunet i Badosa

•

Secretari:
Jordi Batllori i Nouvilas

•

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

•

Tresorera:
M. Teresa Villar i Roda

També hi assisteix, convidada
convidad per la Vicepresidència primera, la senyora Àfrica Masó i Sumsi,
Sumsi
coordinadora de la Presidència de Dipsalut.
Han excusat la seva absència els vocals senyor Miquel Noguer i Planas,, senyor Antoni Guinó
i Bou, senyor Martí Armadà i Pujol i senyor Salvador Ros i Reig.
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Ordre del dia
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2015/05, del dia 28 d’abril
de 2015.
2. Informació de la Presidència
3. Informació de la Gerència
4. Donar compte dels decrets signats per la Presidència i la
la Vicepresidència primera
5. 2015/1449 – Proposta d’acceptació de la sol·licitud
sol licitud de finançament de les despeses
derivades de la pròrroga del contracte de la prestació del servei local de Teleassistència
domiciliària per als municipis de les comarques gironines
giron
[LE 2015/92]]
6. 2015/1366 – Proposta d’aprovació de l’encàrrec de gestió a la Mancomunitat
Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix
Ter del programa de control i gestió de riscos derivats de la presència
presència del mosquit tigre per
al 2015 [LE 2015/79]
7. 2015/1426 – Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració
co laboració amb la Mancomunitat
Intermunicipal Voluntària de Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i Baix Ter
i el Departament de Salut de la Generalitat
Generalitat de Catalunya per a l’execució del programa
Pt12 de control i gestió de riscos derivats de la presència de simúlids a les comarques del
Gironès i el Baix Empordà [SAE 2015/13]
8. 2015/1424 – Proposta d’aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració
col
per a
l’execució del Pla Anual d’Actuacions de Girona [LE 2015/86]
9. 2015/1425 – Proposta d’aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració
col
per a
l’execució del Pla Anual d’Actuacions d’Olot [LE 2015/87]
10. 2015/293 – Proposta d’aprovació de les
les bases específiques reguladores del suport
econòmic per al finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones en el
marc del programa Salut i Crisi 2015-2016
2015
Pm10 [LE 2015/17]
11. 2015/1407 – Proposta d’aprovació de la convocatòria i de les
les bases específiques
reguladores de subvencions als Ajuntaments de la demarcació de Girona per a la lluita i
control integrat de plagues urbanes [LE 2015/85]
12. 2015/1405 – Proposta d’aprovació de la convocatòria i de les bases específiques
reguladores de
e subvencions als Ajuntaments de la demarcació de Girona per a la
realització d’activitats de promoció de la salut [LE 2015/84]
13. 2015/1440 – Proposta de resolució de la sol•licitud de subvenció exclosa de concurrència
pública de la Fundació Institut d’Investigació
d’Investigació Biomèdica de Girona per a la promoció de la
recerca de professionals assistencials [SAE 2015/15]
14. 2015/312 – Proposta d’aprovació de l’addenda al conveni de col•laboració amb la
Universitat de Girona per al finançament del Pla Estratègic 2015-2018
201 2018 de la Càtedra de
Promoció de la Salut [SAE 2015/2]
15. 2015/1437 – Proposta d’aprovació de les addendes a diversos convenis de cessió de
desfibril·ladors
ladors en el marc del programa Pm05 Girona, Territori Cardioprotegit [LE 2015/89]
16. Altres assumptess arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
17. Torn obert de paraules
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Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2015/05, del dia 28
d’abril de 2015
l sborrany, prèviament lliurat als assistents, de l’acta
l
de la sessió
S’aprova per unanimitat l’esborrany,
número 2015/05,, que va tenir lloc el dia
di 28 d’abril de 2015.
2. Informació de la Presidència
El vicepresident primer comenta que, des de la celebració de l’anterior reunió del Consell
Rector,
ctor, no s’han produït visites institucionals, atès que els càrrecs electes estan immersos en
la campanya electoral municipal. Cedeix la paraula a la senyora Àfrica Masó, coordinadora de
la Presidència.
La senyora Masó explica als assistents que s’ha treballat,
treballat, conjuntament amb el Departament
d’Ensenyament i el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya,
en un programa adreçat a docents i famílies per combatre l’addicció infantojuvenil a les
xarxes. La presentació pública i als directors d’escola es produirà en els propers dies.
3. Informació de la Gerència
No hi ha res per comentar.
4. Donar compte dels decrets signats per la Presidència i la Vicepresidència primera
Decret núm.123 de 2 de març de 2015.
2015 Exp.2014/1097 Modificar l’import
mport de la subvenció de suport
econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament
de les Planes d’Hostoles i minorar-la
minorar a un import de 616,10 €.
Decret núm.124 de 2 de març de 2015.
2015 Exp.2014/1100 Modificar
ficar l’import de la subvenció per a entitats
sense ànim de lucre per a activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables a la demarcació de
Girona, i minorar-la
la a un import de 209,94 €.
Decret núm.125 de 2 de març de 2015.
2015 Exp.2014/2089 Concedir la
a bestreta sol·licitada a l’Ajuntament
de Lloret de Mar per el finançament del projecte inclòs dins el programa Pm10 “Salut i Crisi”, per un
import total de 12.286,50 €.
Decret núm.126 de 2 de març de 2015.
2015. Exp.2015/734 Adjudicar a Universitat de Girona, contracte
c
de
servei de bossa d’hores per a cursos de Suport Vital i Desfibril·lació externa automàtica.
Decret núm.127 de 2 de març de 2015.
2015. Exp.2015/1376 Adjudicar a Minimilks Marketing and Branding
SL, contracte de servei de disseny de la interfície d’usuari
d’usuari del nou portal de compres.
Decret núm.128 de 3 de març de 2015.
2015 Exp.2015/731 Destinar la senyora Anna Pagès i Rodríguez,
funcionàri/a
a de carrera, al lloc de treball número 401 “Tècnic/a mitjà/na de promoció de la salut”, mentre
duri la comissió de serveis
eis que li ha estat atorgada per part de la Diputació de Girona, amb efectes a
partit del dia 4 de març de 2015.
Decret núm.129 de 3 de març de 2015.
2015. Exp.2015/744 Adjudicar a l’empresa Instrumentos Testos SA, el
contracte de subministrament de cinc termòmetres
termòmetres amb registrador de temperatura per l’estudi i
seguiment del creixement de la legionel·la.
Decret núm.130 de 3 de març de 2015.
2015. Exp.2015/787 Adjudicar a l’empresa Sociedad Española de
Maquinas para agua envasada Acquajet (Seame Acquajet SL), el contracte
contracte de servei d’aigua mineral
per a la seu de Dipsalut.
Decret núm.131 de 3 de març de 2015.
2015. Exp.2014/1118 Modificar l’import de la subvenció per al
finançament del projecte “Programa atenció a les persones en situació de pobresa a la Garrotxa” inclòs
dins
ins el programa “Salut i Crisi” a l’Ajuntament d’Olot, i minorar-la
minorar a un import de 7.033,15 €.
Decret núm.132 de 4 de març de 2015.
2015. Exp.2015/927 Aprovar les bases reguladores del II Concurs
d’Instagram d’hàbits saludables segons el text que figura a l’annex I d’aquesta resolució.
Decret núm.133 de 4 de març de 2015.
2015 Exp.2015/949 Concedir a la senyora Gemma Brunet i Rivero
una reducció d’un terç de la seva jornada laboral per guarda legal d’un infant.
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Decret núm.134 de 6 de març de 2015.
2015. Exp.2015/964 Aprovar el text del conveni de pràctiques entre
Dipsalut i la Fundació Síndrome de Down de Girona per tal que l’alumne Alberto Caraballo i Alminos,
realitzi pràctiques d’integració laboral.
Decret núm. 135 de 6 de març de 2015.
2015. Exp.2014/1131 Modificar l’import de la subvenció pel
finançament de la prova pilot per l’estudi del MESGI50, concedida a l’Institut d’Assistència Sanitària i
minorar-la a 25.757,12 €.
Decret núm.136 de 9 de març de 2015.
2015. Exp.2014/980 Modificar l’import de la subvenció per al
finançament del projecte “Salut i Crisi al Ripollès” concedida al Consorci de Benestar Social del Ripollès,
i minorar-la
la d’un import de 27.878,61 €.
Decret núm.137 de 9 de març de 2015.
2015. Exp.2014/1065 Modificar l’import de la subvenció per al
finançament del projecte “Davant la crisi, reforcem la xarxa”, al Consell Comarcal del Baix Empordà, i
minorar-la
la a un import de 141.184,57 €.
Decret núm.138 de 10 de març de 2015.
2015. Exp.2015/833 Iniciar l’expedient de contractació del
subministrament i del servei de correcció de les incidències de la connectivitat de les cabines de
desfibril·ladors
ors automàtics del programa “Girona, territori cardioprotegit”.
Decret núm.139 de 13 de març de 2015.
2015. Exp.2015/849 Iniciar expedient de contractació del servei de
dinamització dels Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables a la comarca de l’Alt Empordà.
Empord
Decret núm.140 de 13 de març de 2015.
2015. Exp.2014/869 Modificar l’import de la subvenció per a finançar
les actuacions de seguretat, vigilància, salvament i socorrisme concedida a l’Ajuntament de Port de la
Selva, i minorar-la
la a 4.744,07 €. .
Decret núm.141 de 13 de març de 2015.
2015 Exp.2014/1620 Modificar l’import de la subvenció concedida a
la Fundació Universitat de Girona, per al projecte “Curs d’Estiu en esport: salut o risc?”, i minorar-la
minorar a un
import de 2.130,22 €.
Decret núm.142 de 13 de març de 2015.
2015 Exp.2014/2114 Aprovar el llistat d’admissions
missions i exclusions del
concurs-oposició
oposició per a la provisió en propietat, per promoció interna, d’una plaça de tècnic superior
d’administració general (A1).
Decret núm.143 de 16 de març de 2015.
2015. Exp.2014/2062 Concedir la bestreta sol·licitada al Consorci de
Benestar Social del Ripollès, per al finançament del projecte de “Salut i Crisi”, per un import de
14.586,59 €.
Decret núm.144 de 17 de març de 2015.
2015. Exp.2013/1994 Aprovar la liquidació del reintegrament de part
de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Lloret de Mar per al finançament del servei de seguretat,
vigilància, salvament i socorrisme a les platges del municipi pel programa Pt08 de l’any 2010 per un total
de 3.923,55 €.
Decret núm.145 de 17 de març de 2015.
2015 Exp.2013/1994 Aprovar la liquidació
ió del reintegrament de part
de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Castell-Platja
Castell Platja d’Aro per al finançament del servei de
seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges del municipi pel programa Pt08 de l’any 2010
per un total de 646,27 €.
Decret núm.146 de 17 de març de 2015.
2015. Exp.2013/1994 Aprovar la liquidació del reintegrament de part
de la subvenció concedida a la Fundació Privada Ramón Noguera, pel finançament del projecte Model
FRN per les anualitats 2010--2011, per un total de 1.653,86 €.
Decret núm.147 de 17 de març de 2015.
2015. Exp. 2013/1994 Aprovar la liquidació del reintegrament de part
de la subvenció concedida l’any 2010 a la Fundació Síndrome de Down Girona, pel projecte “Lleure
educatiu i saludable”, en un total de 292,87 €.
Decret
ecret núm.148 d’17 de març de 2015.
2015. Exp.2013/1994 Aprovar la liquidació del reintegrament de part
de la subvenció concedida l’any 2010 a la Associació Catalunya Contra el Càncer (AECC), en un total
de 2.409,83 €.
Decret núm.149 de 17 de març de 2015.
2015 Exp. 2013/1994 Aprovar la liquidació del reintegrament de part
de la subvenció concedida l’any 2010 a la Associació d’Ajuda als Afectats de Cardiopaties Infantils de
Catalunya (AACIC), en un total de 1.038,09 €.
Decret núm.150 de 17 de març de 2015.
2015 Exp. 2013/1994
/1994 Aprovar la liquidació del reintegrament de part
de la subvenció concedida l’any 2010 a la Associació Catalana Parkinson Blanes, en un total de
1.405,14 €.
Decret núm.151 de 17 de març de 2015.
2015. Exp.2014/1059 Modificar l’import de la subvenció per al
finançament del projecte “Salut i Crisi” a Càritas Diocesana de Girona, i minorar-la
minorar la a 33.302,98 €.
Decret núm.152 de 17 de març de 2015.
2015. Exp.2014/1063 Modificar l’import de la subvenció per al
finançament del projecte “Sistema de resposta urgent davant l’empobriment”
l’empobriment” a Càritas Diocesana de
Girona, i minorar-la
la a un import de 4.249,25 €.
Decret núm.153 de 17 de març de 2015.
2015. Exp.2015/804 Adjudicar a l’empresa Minimilks Marketing and
Branding SL, el contracte de servei per la creació d’il·lustracions de les
les cartes del videojoc Be my Hero
del programa Pm09.
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Decret núm.154 de 17 de març de 2015.
2015. Exp.2015/849 Aprovar expedient de contractació del servei de
dinamització dels Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables a l’Alt Empordà.
Decret núm.155 de 18 de març de 2015.
2015. Exp.2015/1219 Adjudicar a Marcel·lí Pons, el contracte de
servei d’assessoria jurídica a la jornada de contractació de Dipsalut.
Decret núm.156 de 19 de març de 2015.
2015. Exp.2015/807 Aprovar la compensació de deutes i crèdits
recíprocs entre
tre Dipsalut i l’Ajuntament de l’Escala.
Decret núm.157 de 19 de març de 2015.
2015. Exp.2015/807 Aprovar la compensació de deutes i crèdits
recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament d’Alp.
Decret núm.158 de 19 de març de 2015.
2015. Exp.2015/807 Aprovar la compensació
compensaci de deutes i crèdits
recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Viladamat.
Decret núm.159 de 19 de març de 2015.
2015. Exp.2015/807 Aprovar la compensació de deutes i crèdits
recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià.
Decret núm.160 de 19 de març de 2015.
2015. Exp.2015/807 Aprovar la compensació de deutes i crèdits
recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Campelles.
Decret núm.161 de 19 de març de 2015.
2015. Exp.2015/807 Aprovar la compensació de deutes i crèdits
recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament
juntament de Mont-ras.
Mont
Decret núm.162 de 20 de març de 2015.
2015. Exp.2010/1033 Aprovar l’Addenda II al Conveni de
col·laboració entre Dipsalut i la Universitat de Girona per al finançament de l’estudi de recerca “Girona,
projecte vital” en el sentit de redistribuir
redistribuir els fons romanents de les anualitats 2011, 2012 i 2013 i
modificar els fons estimats previstos per a l’anualitat 2015.
Decret núm.163 de 20 de març de 2015.
2015. Exp.2014/1071 Modificar l’import de la subvenció per al
finançament del projecte “Suport al dret d’habitatge, alimentació i la higiene” a l’Ajuntament de Blanes, i
minorar-la
la a un total de 47.427,40 €.
Decret núm.164 de 23 de març de 2015.
2015. Exp.2015/247 Aprovar la despesa corresponent al pagament a
justificar d’import 140,00 € en concepte d’inscripció de la treballadora
ladora Eva Pérez Puerto,
Puerto a les jornades
de noves tecnologies i comunicació online Formentera 2.0.
Decret núm. 165 de 24 de març de 2015.
2015. Exp. 2014/712 Convalidar la despesa corresponent a les
impressions realitzades per la màquina Multifunció Taskalfa 3050ci
3050ci de l’empresa Copicat.
Decret núm.166 de 24 de març de 2015.
2015. Exp.2015/833 Iniciar l’expedient de contractació del
subministrament i del servei de correcció de les incidències de la connectivitat de les cabines de
desfibril·ladors automàtics del programa
progra
“Girona, territori cardioprotegit”.
Decret núm.167 de 26 de març de 2015.
2015. Exp.2013/925 rectificar l’error material que s’ha detectat en el
pacte primer del certificat de l’acord del Consell Rector de data 26 de març de 2013, pel qual s’aprova la
modificació
cació del contracte de subministrament, instal·lació i gestió de la xarxa de desfibril·ladors de la
demarcació de Girona.
Decret núm.168 de 26 de març de 2015.
2015. Exp.2014/1041 Modificar l’import de la subvenció per a entitats
sense ànim de lucre per a activitats
activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables, concedida al Club
Tennis de Sant Hilari Sacalm i minorar-la
minorar a un import de 470,00 €.
Decret núm.169 de 26 de març de 2015.
2015. Exp.2014/1042 Revocar la subvenció per a activitats de
promoció de la salut i d’hàbits saludables per al suport econòmic del projecte “SOM la PERA! Ensenyem
als més petits”, al centre d’Esplai No Ploris Mai, per un import de 300,00 €.
Decret núm.170 de 27 de març de 2015.
2015. Exp.2015/833 Aprovar l’expedient de contractació del
subministrament
istrament i servei de correcció de les incidències de la connectivitat de les cabines dels
desfibril·ladors automàtics del programa “Girona, territori cardioprotegit”.
Decret núm.171 de 27 de març de 2015.
2015. Exp.2014/1087 Desestimar les al·legacions presentades
presen
per la
Llar de Jubilats la Fraternal a la proposta de modificació de la subvenció per a entitats sense ànim de
lucre per a activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables.
Decret núm.172 de 27 de març de 2015.
2015 Exp.2015/1241 Iniciar l’expedient
ent de contractació dels serveis
de comunicació gràfica, audiovisual i digital.
Decret núm.173 de 30 de març de 2015.
2015. Exp.2013/794 Iniciar l’expedient de contractació relatiu al
servei complementari per al desenvolupament del programa de gestió del risc derivat de les piscines
d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal.
Decret núm.174 de 30 de març de 2015.
2015. Exp.2014/1538 Modificar l’import de la subvenció de suport
econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida
conce
a l’Ajuntament
d’Ullastret, i minorar-la
la a un import de 2.002,24 €.
Decret núm.175 de 30 de març de 2015.
2015. Exp.2014/1553 Modificar l’import de la subvenció de suport
econòmic per la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament
l’Ajunta
d’ Avinyonet de
Puigventós, i minorar-la
la a un import de 1.510,13 €.
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Decret núm.176 de 30 de març de 2015.
2015. Exp.2014/1611 Modificar l’import de la subvenció de suport
econòmic a les actuacions per la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida
concedi a l’Ajuntament de
Ripoll, i minorar-la
la a un import de 3.291,68 €.
Decret núm.177 de 30 de març de 2015.
2015. Exp.2014/1655 Modificar l’import de la subvenció de suport
econòmic a les actuacions per la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de
Camprodon, i minorar-la
la a un import de 653,51 €.
Decret núm.178 de 30 de març de 2015.
2015. Exp.2014/1825 Modificar l’import de la subvenció de suport
econòmic a les actuacions per la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament
l
de
Forallac, i minorar-la
la a un import de 968,00 €.
Decret núm.179 de 30 de març de 2015.
2015. Exp.2014/1884 Modificar l’import de la subvenció de suport
econòmic a les actuacions per la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament
l’Aju
de
Quart, i minorar-la
la a un import de 1.986,89 €.
Decret núm.180 de 30 de març de 2015.
2015. Exp.2015/1250 Adjudicar a l’empresa Proser, SL, el contracte
de servei de manteniment integral de la seu de Dipsalut.
Decret núm.181 de 31 de març de 2015.
2015 Exp.2013/1302
p.2013/1302 Cancel·lar la garantia definitiva del contracte de
serveis relatiu a la representació teatral del recurs educatiu “Detectiu Queixal corcat”, constituïda el juny
de 2013, per un import de 1.182,20 €.
Decret núm.182 de 31 de març de 2015.
2015 Exp.2014/1587
14/1587 Modificar l’import de la subvenció per a la
realització de les actuacions per a la lluita i control de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de
Borrassà, i minorar-les
les a un import de 1.395,17 €.
Decret núm.183 de 31 de març de 2015.
2015 Exp. 2014/1768
768 Modificar l’import de la subvenció de suport
econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament
de Parlavà, i minorar-la
la a un import de 1.152,45 €.
Decret núm.184 de 31 de març de 2015.
2015 Exp.2014/2119
19 Aprovar el text del Conveni de col·laboració
entre Dipsalut i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, per al finançament del projecte de
formació del personal de Dipsalut durant els anys 2015 i 2016.
Decret núm.185 de 31 de març de 2015.
2015 Exp.2015/929
5/929 Aprovar expedient de modificació de crèdit 2IR
2/2015, d’incorporació de romanents del pressupost de l’exercici 2014, per un import total de 727.721,58
€, que es finançarà
à amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.
Decret núm.186 de 31 de març de 2015.
2015. Exp.2015/1011 Adjudicar a l’empresa Fundació Edex, el
contracte de servei de traducció al català de les 4 series del Programa “Retomemos”.

5. 2015/1449 – Proposta d’acceptació de la sol·licitud de finançament de les despeses
derivades de la pròrroga del contracte de la prestació del servei local de
Teleassistència domiciliària per als municipis de les comarques gironines [LE 2015/92]
201
El vicepresident primer explica que es proposa comprometre l’aportació de Dipsalut al projecte
durant els
ls propers anys. Respecte de l’aportació entre 2013 i 2015, l’increment ha estat d’un
d’
25%. L’acceptació generalitzada del servei és molt elevada.
Finalitzen les intervencions.
El secretari general de la Diputació de Girona fa arribar a Dipsalut (RE 15/2364,
15/2
de 15 d’abril)
el trasllat del Decret de la Presidència, amb data 9 d’abril de 2015, pel qual resol sol·licitar
l’aportació per import de 406.571,17 euros, per al finançament de les despeses derivades de la
prestació del servei de teleassistència domiciliària
domiciliària a les comarques gironines durant l’any
2015, així com el compromís d’aportació per als exercicis 2016 (570.466,19 euros) i 2017
(176.032,68 euros) de conformitat amb la previsió de la pròrroga del contracte a l’empresa
Televida Servicios Sanitarios,
Sanitario SL.
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Vistos aquests antecedents, i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de
Dipsalut li atribueix, ell Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD
Primer. Acceptar la sol·licitud del president de la Diputació de Girona, segons decret de 9
d’abril de 2015, de finançament de les despeses derivades de la pròrroga del contracte del
servei local de Teleassistència domiciliària a les comarques gironines.
Segon. Autoritzar i comprometre la despesa plurianual a l’aplicació
l’aplicació pressupostària
1/3110/40001 Conveni de teleassistència de la Diputació de Girona del pressupost de Dipsalut,
d’acord amb el següent detall:
Exercici
2015
2016
2017
Total:

Import
406.571,17 €
570.466,19 €
176.032,68 €
1.153.070,04 €

Tercer. Condicionar el reconeixement de l’obligació per a l’exercici 2015 al trasllat per part de
la Diputació d’una còpia del contracte de pròrroga formalitzat amb l’empresa Televida
Telev
Servicios
Sanitarios, SL.
Per als exercicis successius, el reconeixement de l’obligació es realitzarà durant el primer
semestre de cada exercici amb la presentació per part de la Diputació de l’execució real del
contracte de l’exercici immediatament anterior, a fi i efecte de procedir a la seva regularització
en els casos que l’execució sigui inferior a la prevista.
Quart. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona.
6. 2015/1366 – Proposta d’aprovació de l’encàrrec de gestió a la Mancomunitat
Intermunicipal
ermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el
Baix Ter del programa de control i gestió de riscos derivats de la presència del mosquit
tigre per al 2015 [LE 2015/79]
El vicepresident primer comenta que es tracta del programa
programa Pt11 del Catàleg de Serveis de
Dipsalut, de suport a la gestió dels riscos derivats de la presència de l’Aedes
Aedes albopictus,
albopictus i que
l’encàrrec consisteix, principalment, en assessorament als Ajuntaments, formació als tècnics i
aplicació de mesures preventives
prev
en domicilis.. Enguany, com a novetat, l’encàrrec preveu la
realització d’estudis entomològics en els indrets en què es detectin afectats per les malalties
tropicals que transmet el mosquit.
Finalitzen les intervencions.
Dipsalut, organisme autònom
autònom de caràcter administratiu creat per la Diputació de Girona amb
la finalitat de prestar serveis de salut pública a la demarcació de Girona, compta entre les
seves línies estratègiques la millora de la salubritat pública en tots aquells riscos per a la
salut,
ut, la lluita sobre els quals, és una competència municipal.
L’Àrea de Protecció de la Salut de Dipsalut té per finalitat dissenyar i posar a l’abast dels
municipis serveis de suport tècnic i econòmic per a la lluita sobre els riscos per a la salut i per
la millora de la salubritat pública municipal.
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El mosquit tigre, tal com s’ha demostrat a altres territoris, és un possible vector de transmissió
de malalties víriques humanes. Atès que un dels àmbits de la salubritat pública de
competència municipal és la
la lluita contra les plagues i les seves possibles afectacions per a la
salut, Dipsalut ha dissenyat un programa per al control i gestió de riscos derivats de la
presència del mosquit tigre (Aedes albopictus), que forma part del Catàleg de Serveis de
l’Organisme.
Els objectius principals d’aquest programa són dotar els Ajuntaments i el seu personal de les
eines suficients per dur a terme la lluita antilarvària en els espais públics, establir sistemes de
control de la població de mosquit tigre que dificultin la seva propagació i informar i sensibilitzar
la població sobre conductes dirigides a impedir l’expansió, reduint així la densitat del mosquit
tigre.
En aquest sentit, Dipsalut col·labora des de la seva creació amb la Mancomunitat
Intermunicipal Voluntària
ia del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix
Ter, atesa la seva ampla experiència en aquest àmbit i els seus extensius coneixements
tècnics en les actuacions necessàries per a poder aconseguir els objectius del programa.
En virtut d’aquests
’aquests antecedents, i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de
Dipsalut li atribueix, ell Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió per a l’execució de les actuacions
actuaci
del
programa de control i gestió de riscos derivats de la presència del mosquit tigre del Catàleg
de Serveis de Dipsalut, a favor de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de
Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter, corresponent
corresponent a l’any 2015.
Segon. Aprovar el document de característiques tècniques relatiu a l’encàrrec de la gestió,
que consta a l’expedient administratiu corresponent.
Tercer. Autoritzar i comprometre la despesa, per un import màxim de noranta-tres
noranta
mil siscents vint-i-sis
sis euros amb
a
setanta cèntims (93.626,70 €), amb càrrec
c
a l’aplicació
pressupostària 5/3110/46300 – Programa de foment mancomunitats Protecció del pressupost
de Dipsalut d’enguany.
Quart. Facultar la Vicepresidència primera de Dipsalut per a la signatura de tots els
documents que es signin en excecució d’aquest acord, així com per a la modificació
d’elements no substancials dels diferents documents relacionats amb l’expedient administratiu
corresponent.
Cinquè. Publicar aquest acord juntament amb el conveni d’encàrrec
d’encàrrec de gestió al Butlletí Oficial
Provincial de Girona, de conformitat amb l’article 10.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, així com en el
tauler d’anuncis (e-Tauler)
Tauler) ubicat a la seu electrònica de Dipsalut (www.seu.cat/dipsalut
www.seu.cat/dipsalut).

Núm. exp. 2015/1450 – Secretaria – Acta reunió CR – Pàg. 8

7. 2015/1426 – Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració amb la Mancomunitat
Intermunicipal Voluntària de Servei de Control de Mosquits de la Badia
Bad de Roses i Baix
Ter i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per a l’execució del
programa Pt12 de control i gestió de riscos derivats de la presència de simúlids a les
comarques del Gironès i el Baix Empordà [SAE 2015/13]
2015/13
El vicepresident
ent primer explica que el conveni, destinat al control de la presència de la mosca
negra, té un import de 69.501,51 €.. L’aportació econòmica de Dipsalut és del 50% i la de la
Generalitat, de l’altre 50%. En aquest sentit, el govern de la Generalitat ha renovat
ren
de manera
expressa el seu compromís en la lliuta contra els simúlids a tota Catalunya fins al 2017.
Finalitzen les intervencions.
La Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de
Roses i el Baix Ter (en endavant,
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 Gironès i el Baix Empordà (RE 2015/2578, de 6 de maig).
Anteriorment,
t, en data 26 de març de 2015, el secretari de Govern de la Generalitat de
Catalunya va trametre a Dipsalut (RE 15/2184, de 2 d’abril) l’esborrany de proposta d’acord del
Govern de la Generalitat pel qual s’aprova el pla d’actuació per a la prevenció i control
con
de les
plagues de mosquits i mosca negra a les comarques afectades de Catalunya entre els anys
2015 i 2017. En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya sol·licita a Dipsalut que confirmi
l’interès de l’Organisme a participar en aquest nou pla.
Dipsalut
alut i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya han signat, els anys 2013 i
2014, convenis junt amb la Mancomunitat per al finançament de les actuacions de control de
riscos derivats de la presència de simúlids a les comarques gironines. És voluntat
v
de Dipsalut
seguir col·laborant en aquestes actuacions, atès que, per mitjà d’aquest programa, la
Mancomunitat dóna resposta a bona part de les competències municipals en relació a la gestió
dels riscos per a la salut pública derivats de les plagues.
plague
En virtut d’aquests antecedents, vist l’informe tècnic del cap de l’Àrea de Protecció de la Salut
de Dipsalut, de 7 de maig de 2015, segons el que preveu l’article 15 de l’Ordenança General
de Subvencions de la Diputació de Girona, i ateses les competències
ncies 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 text del conveni de 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 a
l’execució del programa Pt12 de control i gestió de riscos derivats de la presència de simúlids
a les comarques
omarques del Gironès i el Baix Empordà, que consta a l’annex 1 d’aquest acord.
Segon. Autoritzar i comprometre la despesa de seixanta-nou mil cinc-cents
cents un euros amb
cinquanta-un
un cèntims d’euro (69.501,51 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària
5/313/46300 – Programa de foment mancomunitats Protecció del pressupost d’enguany.
Tercer. Fixar el dia 10 de novembre de 2015 com
com a data límit de justificació de la subvenció
concedida.
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Quart. Concedir a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de Servei de Control de Mosquits
de la Badia de Roses i el Baix Ter una bestreta del 50% de la subvenció, prèvia petició per
escrit a Dipsalut
ipsalut que haurà de ser aprovada per la Vicepresidència primera.
La sol·licitud de la bestreta implicarà que la Mancomunitat accepta automàticament la
subvenció i les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació, i en especial,
el sotmetiment
otmetiment al que en matèria de transparència, estableix la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Cinquè. Confirmar a la Secretaria del Govern del Departament de la Presidència de la
Generalitat de
e Catalunya l’interès de Dipsalut a participar en el Pla d’actuació per a la
prevenció i control de les plagues de mosquit i mosca negra a les comarques afectades de
Catalunya 2015-2017
2017 i sol·licitar a aquesta institució que faciliti a Dipsalut el nom d’un
l’interlocutor a aquests efectes.
Sisè. 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
Així mateix es faculta al vicepresident primer per resoldre qualsevol
incidència en la justificació de la subvenció.
Setè. Comunicar aquest acord a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de Servei de
Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter, al Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya i a la Secretaria del Govern del Departament de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya..
8. 2015/1424 – Proposta d’aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració per a
l’execució del Pla Anual d’Actuacions de Girona [LE 2015/86]
El vicepresident primer proposa tractar conjuntament els punts 8 i 9, atès que tenen contingut
similar. Es tracta de l’aprovació dels Plans Anuals d’Actuació de les ciutats de Girona i d’Olot,
atès que els Ajuntaments respectius
respectius ja realitzaven bona part de les competències en matèria
de salut pública en el moment de la creació de Dipsalut. Per això, la col·laboració de Dipsalut
en aquest sentit amb aquests municipis no és en forma del Catàleg de Serveis, sinó de la
signatura
tura de plans d’actuació concrets. Les propostes 8 i 9 preveuen la signatura de les
addendes corresponents a les previsions de l’any 2015 dels plans signats prèviament. El
vicepresident primer explica que durant la propera legislatura s’haurà de revisar aquest
aq
sistema de col·laboració i normalitzar-ho
normalitzar ho en forma de serveis, com amb qualsevol altre
Ajuntament de la demarcació. A més, comenta que actualment en el cas de l’Ajuntament de
Girona es preveu una aportació de 14.000,00 € per a salut laboral, que resta fora del Catàleg
de Serveis.
Finalitzen les intervencions.
L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) i l’Ajuntament de
Girona, en data 6 de febrer de 2013, van signar el Conveni de col·laboració per l’execució de
programess 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 29 d’abirl de 2015 i va
proposar l’aprovació del Pla Anual d’Actuació (PAA) per a l’exercici 2015. El Pla Anual
d’Actuació (PAA) es redactarà com addenda al Conveni de col·laboració d’acord amb la
clàusula segona d’aquest.

Núm. exp. 2015/1450 – Secretaria – Acta reunió CR – Pàg. 10

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 elss articles 4.3 i 10 dels
Estatuts de Dipsalut li atribueixen,
atribueix
el Consell Rector 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, per a l’execució dels
programes de Salut Pública del Catàleg de Serveis de Dipsalut que incorpora el Pla d’Actuació
Anual de l’any 2015, per un import total de dos-cents
dos cents divuit mil seixanta-dos
seixanta
euros amb vint
cèntims (218.062,20 €).
Segon. Autoritzar i comprometre la despesa total de dos-cents
cents divuit mil seixanta-dos
seixanta
euros
amb vint cèntims (218.062,20 €) amb càrrec a l’aplicació
’aplicació pressupostària 5/3110/46200
Programa de foment municipal Protecció del pressupost de Dipsalut d’enguany.
Tercer. Condicionar el 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 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 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 2015 s’haurà de justificar com a màxim el dia 29
de gener de 2016.
Cinquè.. Facultar el vicepresident primer per a la signatura de l’Addenda 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 la Vicepresidència primera
per resoldre qualsevol incidència en la justificació de la subvenció.
Sisè.. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Girona.
9. 2015/1425 – Proposta d’aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració
c
per a
l’execució del Pla Anual d’Actuacions d’Olot [LE 2015/87]
2015/87
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
públi 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, aprovat pel Consell
Rector de 20 de novembre de 2012.
La Comissió Tècnica d’execució del Conveni
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 els articles 4.3 i 10
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dels Estatuts
statuts de Dipsalut li atribueixen, el Consell Rector 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 protecció de la salut del Catàleg de Serveis de Dipsalut
Dipsalut que incorpora el Pla
d’actuació anual de l’any 2015, per un import total de cinquanta mil dos-cents
dos
noranta-set
euros amb vuitanta-tres
tres cèntims (50.297,83 €).
Segon. Autoritzar i comprometre la despesa total de cinquanta mil dos-cents
cents noranta-set
noranta
euros
amb vuitanta-tres
tres cèntims (50.297,83 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 5/3110/46200
Programa de foment municipal Protecció del pressupost de Dipsalut d’enguany.
Tercer. Condicionar el lliurament de la subvenció al compliment dels pactes inclosos
inc
en el
conveni de col·laboració, signat per ambdues parts, per a l’execució de 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
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 o projecte, amb
identificació del proveïdor, número
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. Alhora s’haurà de presentar les factures
originals, fotocòpies
otocòpies 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 2015 s’haurà de justificar com a màxim
m
el dia 29
de gener de 2016.
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 per a la
modificació dels elements no substancials. Així mateix, es faculta la Vicepresidència primera
per resoldre qualsevol incidència en la justificació de la subvenció.
Sisè. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament d’Olot.
10. 2015/293 – Proposta d’aprovació de les bases específiques reguladores del suport
econòmic per al finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de
persones en el marc del programa Salut i Crisi 2015-2016
2015 2016 Pm10 [LE 2015/17]
El vicepresident primer comenta que, en el marc del programa Salut i Crisi, Dipsalut té la
voluntat d’actuar,
ar, de manera especial, en l’àmbit de l’ocupació. Per això es proposa l’aprovació
de les noves bases reguladores del suport a accions lligades a aquest àmbit, tot i que de
moment no s’aprova la convocatòria perquè encara s’estan executant els ajuts corresponents
corresp
a la convocatòria anterior. En aquesta ocasió, la novetat rau en la inclusió de treballadors per
compte propi en els destinataris dels ajuts.
El vicepresident segon pregunta si la convocatòria es destinarà de manera directa a persones
físiques.
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El gerent respon que els ajuts van dirigits a Ajuntaments, Consells Comarcals i entitats sense
ànim de lucre que facin accions de suport a persones que realitzin plans d’autoocupació, però
no es destinen els crèdits directament a aquestes persones.
La senyora
ra Bosch pregunta si es tracta del primer any en què es realitzen aquests ajuts.
El vicepresident primer comenta que els ajuts ja s’havien convocat prèviament, amb unes
altres bases, però que enguany s’inclouen com a novetat projectes d’autoocupació.
El gerent comenta que el grup motor del projecte va proposar incloure aquestes mesures atès
que es va detectar que hi havia un grup de població que tenia dificultats per accedir al mercat
laboral i que tenien més possibilitats d’aconseguir-ho
d’aconseguir
creant petites i mitjanes empreses que,
sovint, no tenien línies de finançament. Per això ara aquestes bases preveuen finançament per
a projectes destinats a finançar aquests plans.
Finalitzen les intervencions.
El programa “Salut i Crisi” neix com a resposta de Dipsalut
Dipsalut a l’impacte que la crisi té en la salut
de les persones, amb la voluntat d’identificar i donar suport a totes aquelles iniciatives del
territori que donen una resposta coordinada a la situació que s’està patint. El programa està
orientat al finançament econòmic
econòmic de tots aquells dispositius existents (accions, estratègies,
programes, plans, mecanismes...) que de forma clara i justificada donin resposta als objectius
d’aquest programa i que treballin ajustant-se
ajustant se al marc d’intervenció proposat. També està
orientat
entat a l’optimització dels recursos existents a través de la creació de noves estratègies
d’integració i de gestió compartida.
El programa pretén donar suport econòmic, articular i integrar els dispositius creats per donar
resposta a la crisi econòmica i que contribueixin a reduir els impactes en la salut de les
persones, afrontar algunes de les causes que incideixen a la salut de les persones, la
promoció de la vinculació de les persones afectades per la crisi a projectes que contribueixin a
trobar un sentit
ntit al dia a dia i promoure estratègies d’innovació social que contribueixin a
millorar la governança de les polítiques públiques.
Arran de la detecció de situacions crítiques en famílies sense cap mena d’ingrés econòmic o
amb ingressos econòmics per sota
sota del salari mínim interprofessional, que impacten críticament
en la salut dels diferents membres del nucli familiar, és necessària la intervenció coordinada
dels diferent agents socials per d’elaborar propostes que donin sortida a aquestes situacions,
fet que suposa entrar en estratègies ocupacionals que permetin a les famílies l’autonomia
econòmica que facilita el mercat laboral.
En relació a les bases anteriors, s’han introduït diverses modificacions. D’una banda, les bases
d’ocupació remunerada amplien l’objecte subvencionable de treballadors per compte aliè a
treballadors per compte propi, mitjançant projectes d’autoocupació. D’altra banda, i respecte
de les despeses subvencionables, com a mínim el 80% de l’import concedit s’haurà de
destinar a costos salarials i un màxim del 20% serà per a la resta de conceptes
subvencionables. Finalment, s’han redefinit els criteris de valoració per introduir la valoració de
l’autoocupació, i els models de justificació s’han adaptat a les noves despeses.
D’acord amb aquests antecedents, i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de
Dipsalut li atribueix, ell Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
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ACORD
Primer. Aprovar les bases específiques reguladores del suport econòmic per al
a finançament
d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones en el període 2015-2016
2015
en el marc
del programa Pm10 – Salut i Crisi del Catàleg de Serveis de Dipsalut, segons el text que figura
a l’annex 1 d’aquest acord.
Segon. Sotmetre a informació
informació pública les bases específiques reguladores del suport econòmic
per al finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones en el període
2015-2016
2016 en el marc del programa Pm10 – Salut i Crisi,, pel termini del vint dies hàbils,
mitjançant anunci
nunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler
d’anuncis (e-Tauler)
Tauler) de la seu electrònica de Dipsalut (www.dipsalut.cat),
(
), i la referència que es
publicarà al Diari Oficial de la Generalitat
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposa
l’article 124.2 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es
formulin
n al·legacions i/o reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.
Tercer. Facultar la Vicepresidència primera de Dipsalut per a l’execució d’aquest acord.

11. 2015/1407 – Proposta d’aprovació de la convocatòria i de les bases específiques
reguladores
dores de subvencions als Ajuntaments de la demarcació de Girona per a la
lluita i control integrat de plagues urbanes [LE 2015/85]
El vicepresident primer comenta que, com cada any, es proposa aprovar els crèdits per al
programa Pt10 del Catàleg de Serveis.
Servei
El vicepresident segon pregunta si el marge de la convocatòria serà prou ample per poder
acollir les Corporacions que s’han de constituir de nou.
El gerent respon que el període d’admissió de sol·licituds finalitza el 23 de setembre, així que
els Ajuntaments
taments tindran temps suficient per poder accedir al programa.
La coordinadora de la Presidència comenta que ja s’havia previst l’escenari de les eleccions
municipals i, per tant, s’aproven les campanyes de subvencions de manera prèvia, per donar
marge suficient
ficient als Ajuntaments per a tramitar les sol·licituds.
El vicepresident primer explica que, com a novetat respecte de les bases aprovades l’any
2014, enguany el registre electrònic és el mitjà exclusiu per a la presentació de sol·licituds i
comptes justificatius.
El gerent explica que, com ja s’està fent amb altres programes, es va implantant
progressivament a Dipsalut l’administració electrònica i, per tant, des d’ara per al Pt10 només
s’acceptaran sol·licituds telemàtiques, atès que es tracta ja d’una línia consolidada.
Finalitzen les intervencions.
El Catàleg de Serveis de Dipsalut preveu, 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 urbanes.
Aquest tipus de programes
ames 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 de normativa.
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Vist l’informe del cap de l’Àrea de Gestió Administrativa
Administrativa i Econòmica en què informa que els
principals canvis incorporats respecte les bases aprovades per l’any 2014 són la introducció
del registre electrònic com a mitjà exclusiu per a la presentació de les sol·licituds i els
comptes justificatius de la subvenció
subvenció i la concreció de la redacció del punt 13 de les bases
reguladores relatiu a la sol·licitud de pròrroga del termini de justificació de la subvenció.
D’acord amb aquests antecedents i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de
Dipsalut li atribueix, ell Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar les bases específiques reguladores de subvencions als ajuntaments 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 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 bases específiques i l’estimació de les quals hagi de comportar un
canvi en
n 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
d
hàbils, mitjançant anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler
d’anuncis e-Tauler
Tauler de la seu electrònica de Dipsalut (www.dipsalut.cat)
(
) i es farà referència al
Diari Oficial de la
a Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 124.2
del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin
fo
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 la
dotació pressupostària, d’import màxim de quatre-cents
quatre cents cinquanta mil euros (450.000,00
(45
€),amb càrrec
àrrec a la següent aplicació pressupostària per a l’any 2015:
Aplicació
pressupostària
Programa econòmic lluita i control plagues

5/3110/46202

Import (€)
(
450.000,00 €

Sisè. Establir que el termini de presentació de sol·licituds
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 2015.
Setè. Facultar el vicepresident primer de Dipsalut per l’execució d’aquests acords i, en
especial, per ordenar
rdenar la publicació íntegra de les bases específiques, una vegada aprovades
amb caràcter definitiu i per a la modificació dels models normalitzats.
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Vuitè. Derogar les bases específiques reguladores del programa de suport econòmic per a la
lluita i controll integrat de plagues urbanes aprovades per acord de Consell Rector de data 1 de
juliol de 2014 i publicades al Butlletí Oficial de la Província número 128, de data 7 de juliol de
2014.
12. 2015/1405 – Proposta d’aprovació de la convocatòria i de les bases específiques
es
reguladores de subvencions als Ajuntaments de la demarcació de Girona per a la
realització d’activitats de promoció de la salut [LE 2015/84]
La senyora Bosch pregunta si hi ha novetats respecte de les bases aprovades l’any 2014.
El vicepresident
nt primer diu que hi ha alguns canvis menors.
La coordinadora de la Presidència i el gerent expliquen que els canvis rauen principalment en
els criteris tècnics
ics de valoració dels projectes, per tal que s’adaptin més al marc substantiu de
promoció de la salut
lut de l’Organisme.
Finalitzen les intervencions.
Dipsalut, per mitjà de la seva Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut fomenta accions de
promoció de la salut destinades a millorar la qualitat de vida a les persones.
El Catàleg de Serveis de Dipsalut
Dipsalut preveu, en l’àmbit de la promoció de la salut, el Programa
Pm07, de suport a la econòmic per a la realització d’activitats de promoció de la salut.
Aquest tipus de programes de suport econòmic es vehiculen mitjançant el corresponent
procediment d’atorgament
ament de subvencions, d’acord amb l’Ordenança general de subvencions
de la Diputació de Girona i demés normativa vigent.
Vist l’informe de la tècnica de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut, en què informa que
respecte les bases aprovades per a l’any
l’any anterior s’han introduït canvis en els criteris tècnics
de valoració de les sol·licituds, en l’aplicació del coeficient en els projectes en l’obtenció de
l’import i la concreció del redactat del punt 15 de les bases reguladores relatiu a la sol·licitud
de pròrroga del termini de justificació de la subvenció.
D’acord amb aquests antecedents, i en compliment del que
que disposa l’article 10.3 dels Estatuts
E
de Dipsalut, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar les bases específiques reguladores del Programa Pm07, de suport 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
presentac 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
condicionada al fet que no es presentin
al·legacions contra les bases específiques i l’estimació de les quals hagi de comportar un
canvi en les seves determinacions.
Tercer. Aprovar els models normalitzats de sol·licitud i de compte justificatiu simplificat,
simplifica que
consten a l’expedient, per a la realització d’activitats de promoció de la salut, i que són
accessibles des de la seu electrònica i el web de Dipsalut (www.dipsalut.cat
(www.dipsalut.cat).
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Quart. Sotmetre a informació pública les
les bases específiques reguladores del programa de
suport econòmic per a 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
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,
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin
al·legacions i/o reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.
Cinquè.. Autoritzar la despesa
despesa derivada de la convocatòria, d’acord amb les bases, i fixar la
dotació pressupostària, d’import màxim de dos-cents
dos cents noranta mil euros (290.000,00 €), amb
càrrec a la següent aplicació pressupostària per a l’any 2015:

Programa econòmic hàbits saludables

Aplicació
pressupostària
4/3110/46204

Import (€)
(
290.000,00 €

Sisè. Establir que el termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 7 de juliol de 2015 i
finalitzarà el 24 de setembre de 2015.
Setè. Facultar el vicepresident primer de Dipsalut per l’execució d’aquests acords i, en
especial, per ordenar la publicació íntegra de les
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 Pm07, de suport econòmic
per a la realització d’activitats de promoció de la salut aprovades per acord de Consell Rector,
de data 1 de juliol de 2014 i publicades al Butlletí Oficial de la Província número 128, de data
7 de juliol de 2014.
13. 13. 2015/1440 – Proposta de resolució de la sol·licitud
sol licitud de subvenció exclosa de
concurrència pública de la Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona per
a la promoció de la recerca de professionals assistencials [SAE 2015/15]
El vicepresident primer explica que s’ha demanat a Dipsalut més implicació amb la recerca en
l’àmbit de la biomedicina
medicina i en el de la salut de les persones. En aquest sentit, s’han rebut les
sol·licituds de l’Institut
Institut d’Investigació Biomèdica de Girona,
Girona, d’una banda, i de la Càtedra de
Promoció de la Salut de la Universitat de Girona, de l’altra, per a sengles projectes
proje
de recerca
en els seus determinats camps d’actuació. En el cas de la Càtedra de Promoció de la Salut,
aquest ajut s’afegirà com a addenda al conveni de finançament d’actuacions ja signat, i servirà
per finançar de manera expressa els projectes de recerca
recerca aplicada per a la millora de les línies
d’actuació i avaluació de les polítiques públiques de salut pública en el món local.
Finalitzen les intervencions.
La Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (en endavant, Fundació IdibGi o
simplement
ent la Fundació) sol·licita una subvenció exclosa de concurrència pública en data 8 de
maig de 2015 (RE 15/2608, d’11 de maig). L’objecte d’aquesta sol·licitud és finançar els ajuts
postMIR en el marc de la promoció de la recerca de professionals assistencials
assistenc
en formació
especialitzada. El pressupost total del projecte és de 45.000,00 €: dels ingressos, 15.000,000 €
corresponen a finançament propi, mentre que l’import de la subvenció sol·licitada és de
30.000,00 €. L’actuació es portarà
portar a terme entre els mesos
esos de juliol de 2015 i juny de 2016.
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L’objectiu principal del projecte és incentivar la recerca en biomedicina i salut pública i
comunitària en els professionals assistencials en formació i, en aquest sentit, el projecte
pretén, entre d’altres objectius,
objectius, millorar la formació en recerca del personal assistencial en
formació especialitzada, consolidar iniciatives innovadores de recerca i promoure que aquest
coneixement generat millori la qualitat de vida dels pacients.
Dipsalut té especial interès a col·laborar
col·laborar amb projectes de recerca els resultats dels quals, com
en aquest cas, puguin incidir directament en millorar els diferents aspectes que composen
l’àmbit de la salut pública.
D’acord amb la proposta de l’Àrea gestora, de 13 de maig de 2015, i en vista de les
competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li atribueix, ell Consell Rector aprova,
per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD
Primer. Concedir, amb càrrec a l’aplicació 1/3110/48901 Conveni ONL Govern, del pressupost
de Dipsalut d’enguany,
’enguany, la subvenció següent:
Expedient

Beneficiari

NIF

2015/1440

Fundació Institut
d’Investigació Biomèdica de
Girona

G17432592

Objecte
Promoció de la recerca en els professionals assistencials en formació especialitzada
Subvenció
Total pressupost

Import concedit

Percentatge subvencionat

45.000,00 €

30.000,00 €

66,67 %

Segon.. Notificar al beneficiari que, si en el termini d’un mes no manifesta el contrari, s’entenen
acceptades la subvenció i les condicions generals i específiques fixades per a la seva
aplicació.
liurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, al
Tercer. Condicionar el lliurament
compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la
seva justificació mitjançant el compte justificatiu simplificat segons model disponible al web
corporatiu
oratiu (www.dipsalut.cat), que ha de contenir una memòria justificativa del compliment de
l’activitat o projecte, una relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb
identificació del proveïdor, número de document, import, concepte i data
da 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.
Es consideren despeses subvencionables aquelles incloses i declarades al pressupost de
despeses
speses presentat en el moment de la sol·licitud i que s’hagin meritat durant el termini previst,
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encara que no hagin estat efectivament pagades abans de l’acabament del període de
justificació.
Quart. El centre gestor comprovarà i verificarà la documentació
documentació justificativa. 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. D’altra banda, es
reduirà proporcionalment la subvenció concedida en el supòsit que, quan s’aporti la
documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada com a despesa
subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació. La subvenció s’haurà de justificar
dins el termini que finalitza
finalit el dia 15 de setembre de 2016 com a data límit de justificació de
la subvenció concedida.
Quan, a conseqüència de l’anulació, revocació o revisió de la subvenció, l’import definitiu
d’aquesta subvenció sigui inferior a l’import pagat, el perceptor està
està obligat a reintegrar-ne
reintegrar
l’excés.
Cinquè.. El beneficiari d’aquesta subvenció es sotmet al compliment del que, en matèria de
transparència, estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
En compliment
ompliment de l’article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, el beneficiari resta
obligat a comunicar a Dipsalut la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de
direcció o administració, a l’efecte de fer-les
fer
públiques. No obstant això, si el beneficiari està
obligat a la publicitat activa, d’acord amb el que estableix la Llei esmentada, Dipsalut entendrà
que la informació ja està publicada i, per tant, no serà necessària la seva comunicació.
Sisè. En tot acte de publicitat, informació o difusió en general relatius amb l’objecte d’aquest
acord, es farà constar la col·laboració de Dipsalut amb l’anagrama corresponent, com a
membre col·laborador en el finançament de les actuacions. En les comunicacions que el
beneficiari faci en qualsevol de les plataformes socials en relació amb l’objecte de l’ajuda,
també s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador en el finançament de les actuacions. Si és el
cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest acord es convidarà un
representant
ant de Dipsalut. En aquest sentit, el beneficiari s’haurà de coordinar amb Dipsalut
per realitzar qualsevol acció de caràcter protocol·lari.
L’incompliment d’aquest punt podrà comportar la pèrdua dels imports parcials que, en relació
amb el total de l’aportació
portació econòmica, estiguessin pendents de percebre, amb la reserva del
dret a favor de Dipsalut de poder exigir el reintegrament de les quantitats que, en relació amb
la pròpia aportació, s’haguessin pogut satisfer.
aquesta resolució, són aplicables l’Ordenança general de
Setè. En tot allò no previst en aquesta
subvencions de la Diputació de Girona; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú; la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general
al de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova
el reglament de la Llei general de subvencions, i la resta de normativa concordant.
Giron
Vuitè.. Notificar aquesta resolució a la Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona.
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14. 2015/312 – Proposta d’aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració
col·
amb la
Universitat de Girona per al finançament del Pla Estratègic 20152015-2018 de la Càtedra
de Promoció de la Salut [SAE 2015/2]
No hi ha intervencions.
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 01/2015, que va tenir lloc el 27 de
gener de 2015, va aprovar el conveni de col·laboració entre Dipsalut i la Universitat de Girona
(CIF Q6750002E)) per al finançament del Pla Estratègic 2015-2018
2015 2018 de la Càtedra de Promoció
Pr
de la Salut, amb una dotació de 340.000,00 €.
La Càtedra de Promoció de la Salut ha sol·licitat, en data 14 de maig de 2015, i registre
d’entrada número RE 15/2667, una subvenció exclosa de concurrència pública per al
finançament del suport que l’ens
l’ens realitza a la recerca en matèria de protecció i promoció de la
salut. La sol·licitud engloba les actuacions dels anys 2015-2016
2015 2016 i és per un import de
30.000,00 € (100,00 % del pressupost presentat).
D’acord amb aquests antecedents i amb l’informe de l’àrea
l’àrea gestora, de 14 de maig de 2015, i
en vista de les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut
Dipsal li atribueix, el Consell
Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar el text de l’addenda al conveni de col·laboració
col·laboració entre Dipsalut i la Universitat
de Girona (UdG), signat en data 2 d’abril de 2015, segons consta a l’annex 1 d’aquest acord.
Segon. Autoritzar i comprometre la despesa d’import trenta-mil
trenta mil euros (30.000,00 euros) amb
càrrec a l’aplicació pressupostària
pressupostàr 4/3110/45390 – Programa foment organismes públics
dependents C.A. del pressupost de Dipsalut.
Tercer. Facultar la Vicepresidència primera de Dipsalut per a la signatura de l’addenda i de
qualsevol altre acte o document necessaris per a l’efectivitat d’aquest
d’aquest acord i, en especial, per
a la modificació d’elements que resultin no substancials.
Quart. Notificar aquest acord a la Càtedra de Promoció de la Salut de la UdG.
15. 2015/1437 – Proposta d’aprovació de les addendes a diversos convenis de cessió
de desfibril·ladors
esfibril·ladors en el marc del programa Pm05 Girona, Territori Cardioprotegit
[LE 2015/89]
El vicepresident primer explica als assistents que hi havia una sèrie de convenis de cessió –
que preveuen, per exemple, el manteniment dels equips–
equips que finalitzaven en una data anterior
a la data en què finalitzen la majoria dels altres convenis de cessió, perquè van formar part del
projecte pilot d’implantació dels desfibril·ladors. En aquest sentit, es proposar signar les
addendes corresponents per tal d’ampliar els
els terminis dels convenis fins al 24 de gener de
2016, data en què perdran la vigència tots els convenis de cessió de desfibril·ladors amb els
Ajuntaments de la demarcació de Girona.
En aquest sentit, el proper Consell Rector haurà de decidir si, un cop finalitzats
finalitzats els convenis,
es donen per tancades les cessions, la qual cosa suposarà que cada Ajuntament es farà
responsable del manteniment dels equips en el seu territori, o si bé Dipsalut torna a assumir el
manteniment dels aparells. El vicepresident primer
primer comenta que, en la seva opinió, aquesta
darrera opció és la que hauria d’aprovar Dipsalut.
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El vicepresident segon comenta que, de no fer-ho
fer ho així, la gestió del parc de desfibril·ladors
públics no serà efectiva i suposarà una sèrie de despeses no assumibles
assumibles pels Ajuntaments.
Finalitzen les intervencions.
En el marc del programa «Girona, Territori Cardioprotegit» (Pm05) del Catàleg de Serveis de
Dipsalut es va formalitzar, en data 24 de gener de 2011, el contracte de subministrament,
instal·lació i gestió
ó de la xarxa de desfibril·ladors de la demarcació de Girona (CPH 01/2010).
Anteriorment, en data 13 de gener de 2011, el Consell Rector de Dipsalut havia aprovat les
bases reguladores de la cessió gratuïta de desfibril·ladors fixos i mòbils als Ajuntaments
Ajuntamen de la
demarcació de Girona, segons criteris poblacionals, equipaments de risc, infraestructures de
transport o vehicles policials. En el conveni marc de cessió es contemplava una durada de
quatre anys a partir de la seva signatura.
Els desfibril·ladors mòbils van ser entregats en data 21 de juny de 2011 i els Ajuntaments
receptors d’aquests desfibril·ladors es van acollir a les bases reguladores de la cessió de
manera provisional mentre no es completés la instal·lació dels seus desfibril·ladors fixos. En
E
aquest sentit, els diferents Ajuntaments de la demarcació es van anar acollint al programa i
signant el corresponent conveni conforme es completava la instal·lació dels desfibril·ladors en
el seu municipi.
El contracte de subministrament, instal·lació i gestió de la xarxa de desfibril·ladors (CPH
01/2010) finalitzarà el proper 24 de gener de 2016. L’evolució de les instal·lacions dels
desfibril·ladors ha variat en el temps provocant que les primeres instal·lacions, en municipis
que van formar part d’una prova pilot, s’iniciessin el 30 de juny de 2011, mentre que les
darreres instal·lacions, com a resultat de la incorporació dels Ajuntaments que no estaven
adherits en primera instància al programa, es completessin en data 31 de març de 2013.
És per això que els convenis signats amb els Ajuntaments de Besalú, Bescanó, Bolvir,
Cornellà del Terri, Espinelves, Garrigàs, Guils de Cerdanya, La Vall d'en Bas Palau-sator,
Palau
Sant
Julià del Llor i Bonmatí, Sant Pau de Segúries i Vilallonga de Ter compliran quatre anys
any de
vigència abans del 25 de gener del 2016, data a partir de la qual Dipsalut haurà d’haver decidit
els tràmits en relació a la continuïtat del programa.
L’inici de la prestació dels serveis objecte de la contractació CPH 01/2010 ha variat segons la
data
a de instal·lació dels desfibril·ladors i, per tant, el percentatge d’execució de l’objecte
contractual no s’ha completat. És, en aquest sentit, viable, pel que fa al crèdit pressupostari,
donar el servei de manteniment dels desfibril·ladors dels Ajuntaments
Ajuntaments esmentats anteriorment
fins a 25 de gener de 2016.
En virtut de tot l’anterior, 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. Aprovar l’addenda al conveni signat entre Dipsalut i l’Ajuntament de Besalú per a la
cessió gratuïta de desfibril·ladors en el marc del programa Pm05 Girona, Territori
Cardioprotegit,, per tal de prorrogar-ne
prorrogar ne la vigència fins el 24 de gener de 2016.
Segon. Aprovar l’addenda al conveni signat entre Dipsalut i l’Ajuntament de Bescanó per a la
cessió gratuïta de desfibril·ladors en el marc del programa Pm05 Girona, Territori
Cardioprotegit,, per tal de prorrogar-ne
prorrogar ne la vigència fins el 24 de gener de 2016.
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Tercer. Aprovar
var l’addenda al conveni signat entre Dipsalut i l’Ajuntament de Bolvir per a la
cessió gratuïta de desfibril·ladors en el marc del programa Pm05 Girona, Territori
Cardioprotegit,, per tal de prorrogar-ne
prorrogar ne la vigència fins el 24 de gener de 2016.
Quart. Aprovar
ovar l’addenda al conveni signat entre Dipsalut i l’Ajuntament de Cornellà del Terri
per a la cessió gratuïta de desfibril·ladors en el marc del programa Pm05 Girona, Territori
Cardioprotegit,, per tal de prorrogar-ne
prorrogar ne la vigència fins el 24 de gener de 2016.
2016
Cinquè. Aprovar l’addenda al conveni signat entre Dipsalut i l’Ajuntament d’Espinelves
d’
per a la
cessió gratuïta de desfibril·ladors en el marc del programa Pm05 Girona, Territori
Cardioprotegit,, per tal de prorrogar-ne
prorrogar
la vigència fins el 24 de gener de 2016.
Sisè. Aprovar l’addenda al conveni signat entre Dipsalut i l’Ajuntament de Garrigàs per a la
cessió gratuïta de desfibril·ladors en el marc del programa Pm05 Girona, Territori
Cardioprotegit,, per tal de prorrogar-ne
prorrogar
la vigència fins el 24 de gener de 2016.
Setè. Aprovar l’addenda al conveni signat entre Dipsalut i l’Ajuntament de Guils de Cerdanya
per a la cessió gratuïta de desfibril·ladors en el marc del programa Pm05 Girona, Territori
Cardioprotegit,, per tal de prorrogar-ne
prorrogar
la vigència fins el 24
4 de gener de 2016.
Vuitè. Aprovar l’addenda al conveni signat entre Dipsalut i l’Ajuntament de La Vall d'en Bas per
a la cessió gratuïta de desfibril·ladors en el marc del programa Pm05 Girona, Territori
Cardioprotegit,, per tal de prorrogar-ne
prorrogar
la vigència
a fins el 24 de gener de 2016.
Novè. Aprovar l’addenda al conveni signat entre Dipsalut i l’Ajuntament de Palau-sator per a la
cessió gratuïta de desfibril·ladors en el marc del programa Pm05 Girona, Territori
Cardioprotegit,, per tal de prorrogar-ne
prorrogar
la vigència
gència fins el 24 de gener de 2016.
Desè. Aprovar l’addenda al conveni signat entre Dipsalut i l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i
Bonmatí per a la cessió gratuïta de desfibril·ladors en el marc del programa Pm05 Girona,
Territori Cardioprotegit,, per tal
ta de prorrogar-ne
ne la vigència fins el 24 de gener de 2016.
Onzè. Aprovar l’addenda al conveni signat entre Dipsalut i l’Ajuntament de Sant Pau de
Segúries per a la cessió gratuïta de desfibril·ladors en el marc del programa Pm05 Girona,
Territori Cardioprotegit,, per tal de prorrogar-ne
prorrogar ne la vigència fins el 24 de gener de 2016.
Dotzè. Aprovar l’addenda al conveni signat entre Dipsalut i l’Ajuntament de Vilallonga de Ter
per a la cessió gratuïta de desfibril·ladors en el marc del programa Pm05 Girona, Territori
Cardioprotegit,, per tal de prorrogar-ne
prorrogar ne la vigència fins el 24 de gener de 2016.
Tretzè. Facultar la Vicepresidència primera per a la signatura de les addendes i de qualsevol
document que sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest acord i per a la modificació,
m
si escau,
dels elements no substancials.
Catorzè. Notificar aquest acord als Ajuntaments interessats.
ltres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
16. Altres
El vicepresident primer explica que, per motius d’agenda, les comissions qualificadores de
diverses línies de subvenció no s’han pogut portar a terme abans de la tramesa de la
convocatòria de la reunió del Consell Rector. En aquest sentit, les propostes de les
Comissions Qualificadores s’han rebut abans de l’inici de la reunió. Per això, es proposa
incorporar sis noves propostes de resolució de convocatòries d’ajuts a l’ordre del dia. Atès que
la proposta d’inclusió d’aquests punts es fa amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
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de la reunió, es posa a votació dels membres del Consell Rector decidir si s’inclouen, per
urgència, en l’ordre del dia.
El Consell Rector aprova, per unanimitat, incorporar per urgència les propostes següents,
arribades amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria de la sessió:
•

Proposta de resolució del programa Pt08 de suport econòmic als Ajuntaments
costaners de Girona per a les actuacions de seguretat, vigilància, salvament i
socorrisme a les platges per a l’any 2015

•

Proposta de resolució de la convocatòria pública de subvencions
subvencions als Ajuntaments de la
demarcació de Girona per al finançament de les despeses derivades de l’ús del
consultori local

•

Proposta de resolució de la convocatòria pública de subvencions als Ajuntaments de la
demarcació de Girona per al finançament de despeses
despeses d’inversió als consultoris locals

•

Proposta de resolució de la convocatòria de subvencions a Administracions públiques
de caràcter no territorial i entitats sense ànim de lucre per a la realització de
congressos, simposis i jornades relacionats amb la
la salut pública a la demarcació de
Girona

•

Proposta de resolució de la convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de
lucre per al finançament d’activitats de promoció de la salut

•

Proposta de resolució de la convocatòria de suport econòmic a entitats
entita sense ànim de
lucre per a la realització d’intervencions terapèutiques

16.1. 2015/598 – Proposta de resolució del programa Pt08 de suport econòmic als
Ajuntaments costaners de Girona per a les actuacions de seguretat, vigilància,
salvament i socorrisme a les platges per a l’any 2015
El Consell Rector de Dipsalut va aprovar, en la sessió ordinària número 3/15, que va tenir lloc
el dia 3 de març de 2015, les bases específiques i la convocatòria pública que regulen les
subvencions destinades als Ajuntaments
Ajuntaments de la demarcació de Girona per a finançar les
actuacions de seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges, dins el programa de
suport econòmic Pt08 del Catàleg de Serveis de Dipsalut. La publicació es va esdevenir en el
Butlletí Oficial de la Província número 46, de 9 de març de 2015.
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. Concedir als beneficiaris que consten a l’annex 1 els ajuts econòmics, sempre que
hagin realitzat o tinguin previst realitzar actuacions sobre seguretat, vigilància, salvament i
socorrisme a les platges del litoral gironí que es meritin durant l’any 2015.
Segon. Comprometre la despesa d’import de 376.000,00
376.000,00 euros amb càrrec als crèdits màxims
autoritzats a la convocatòria i a l’aplicació pressupostària 5/3110/46201 Programa de
salvament i socorrisme a les platges per a l’any 2015.
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Tercer. 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.
Quart. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, al
compliment de la vigent Ordenança
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la
seva justificació mitjançant el Compte justificatiu aprovat en les bases reguladores del
programa Pt08, que ha d’incloure el quadre resum de l’activitat del servei de salvament i
socorrisme a les platges del municipi, 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
i
de l’import i la seva procedència. Es pot accedir al compte justificatiu normalitzat de Dipsalut a
web de corporatiu (www.dipsalut.cat
www.dipsalut.cat).
). Alhora, caldrà presentar la memòria valorativa de
l’activitat, d’acord
rd amb el contingut descrit a l’annex A de les bases especifiques reguladores
de la subvenció. El contingut íntegre de la memòria es presentarà en format digital PDF.
Cinquè. Fixar que la justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar
d’efec
un
cop el beneficiari hagi realitzat l’activitat i, com a màxim, l’11 de novembre de 2015.
Setè. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que siguin
procedents a través del tauler d’anuncis (e-Tauler)
(e
ubicat a la seu electrònica
nica de Dipsalut.
16.2. 2015/197 – Proposta de resolució de la convocatòria pública de subvencions als
Ajuntaments de la demarcació de Girona per al finançament de les despeses derivades
de l’ús del consultori local
El Consell Rector de Dipsalut va aprovar,
aprovar, en la sessió ordinària número 2015/1, que va tenir
lloc el 27 de gener de 2015, les bases específiques i la convocatòria pública reguladores de les
subvencions als Ajuntaments de la demarcació de Girona per al finançament de les despeses
derivades de l’ús
’ús del consultori local.
local. La publicació es va esdevenir en el Butlletí Oficial de la
Província número 21, de 2 de febrer de 2015.
D’acord amb aquests antecedents, i en vista de les competències que l’article 10 dels Estatuts
de Dipsalut li atribueix, ell Consell
C
Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD
Primer. Concedir als Ajuntaments que consten a l’annex 1 les subvencions als ajuntaments de
la demarcació de Girona per al finançament de les despeses derivades de l’ús del consultori
local.
Segon. Desestimar les sol·licituds dels Ajuntaments que consten a l’annex 2, pels motius que
s’hi indiquen.
Tercer. Comprometre la despesa d’import cent noranta-cinc
noranta
mil dos-cents
cents setanta-tres
setanta
euros
amb quaranta-quatre
quatre cèntims (195.273,44 €), amb càrrec
àrrec als crèdits màxims autoritzats a la
convocatòria i a l’aplicació pressupostària 4/3110/46203 Consultoris locals del pressupost de
Dipsalut d’enguany.
Quart. Informar els 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.
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Cinquè. Condicionar
ionar 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
disponibl 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 de despeses -amb identificació
ció 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, el 10 de setembre de 2015.
Setè. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que siguin
procedents a través del tauler d’anuncis (e-tauler)
(e
ubicat a la seu electrònica de Dipsalut
(www.dipsalut.cat).
16.3. 2015/1133 – Proposta de resolució de la convocatòria pública de subvencions als
Ajuntaments de la demarcació de Girona per al finançament de despeses d’inversió als
consultoris locals
El Consell Rector de Dipsalut va aprovar, en la sessió ordinària número 2014/7, que va tenir
lloc el 14 d’octubre de 2014, les bases específiques reguladores de subvencions als
Ajuntaments de la demarcació de Girona per al finançament de les despeses d’inversió al
consultori local. La publicació es va esdevenir en el Butlletí Oficial de la Província número 200,
de 20 d’octubre de 2014.
Posteriorment, el Consell Rector va aprovar, en la sessió ordinària número 2014/10, que
q
tenir lloc el 16 de desembre de 2014, la convocatòria pública per a la presentació
sol·licituds de subvencions per al finançament de despeses d’inversió als consultoris locals.
publicació va tenir lloc al Butlletí Oficial de la Província número 244, de 23 de desembre
2014.

va
de
La
de

D’acord amb d’aquests antecedents, i en vista de 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. Concedir als Ajuntaments
Ajuntaments que consten a l’annex 1 les subvencions als ajuntaments de
la demarcació de Girona per al finançament de despeses d’inversió als consultoris locals.
Segon. Desestimar les sol·licituds dels Ajuntaments que consten a l’annex 2, pels motius que
s’hi indiquen.
Tercer. Comprometre la despesa
despesa d’import cent trenta mil euros (130.000,00 €), amb càrrec als
crèdits màxims autoritzats a la convocatòria i a l’aplicació pressupostària 2/3110/76203
Programa inversió consultoris locals del pressupost de Dipsalut.
Quart. Informar els 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.
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Cinquè. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, al
compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la
seva justificació mitjançant el compte justificatiu simplificat segons el model disponible al web
corporatiu de Dipsalut, que segons l’article 27 de l’Ordenança
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
l data d’emissió de la factura- i el detall d’altres ingressos
o subvencions que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb identificació de l’import i de la
seva procedència.
Sisè. Fixar que la justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà
s’haur d’efectuar, com
a màxim, el 10 de setembre de 2015.
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
(www.dipsalut.cat).

16.4. 2015/608 – Proposta de resolució de la convocatòria de subvencions a
Administracions públiques de caràcter no territorial i entitats sense ànim de lucre per a
la realització de congressos, simposis i jornades relacionats
relacionats amb la salut pública a la
demarcació de Girona
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2015/3, que va tenir lloc el 3 de
març de 2015, va aprovar les bases específiques reguladores de subvencions per a la
realització de congressos,
sos, simposis i jornades relacionats amb la salut pública i ciències de la
salut a la demarcació de Girona. La convocatòria corresponent es va publicar en el Butlletí
Oficial de la Província número 46, de 9 de març de 2015.
D’acord amb aquests antecedents,
antecedents, i en vista de les competències que l’article 10 dels Estatuts
de Dipsalut li atribueix, ell Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD
Primer. Concedir als beneficiaris que consten a l’annex 1 les subvencions per al finançament
de
e les despeses derivades de la realització de congressos, simposis i jornades relacionats
amb la salut pública a la demarcació de Girona.
Girona
Segon. Desestimar la sol·licitud de subvenció de l’entitat que consta a l’annex 2, pels motius
que s’hi indiquen.
Tercer.. Redistribuir els crèdits màxims autoritzats al primer procediment de la convocatòria,
d’acord amb el que preveu el punt cinquè de l'acord del Consell Rector de 3 de març de 2015
d'aprovació de bases i convocatòria, i comprometre la despesa d’import setze
s
mil euros
(16.000,00 €), d’acord amb el detall següent:

Programa de foment ONL

Aplicació
pressupostària
4/3110/48900

Crèdit
autoritzat
4.500,00 €

Crèdit
compromès
12.661,49 €

Programa de foment consorcis

4/3110/46700

2.500,00 €

2.384,65 €

Prorgama
a foment mancomunitats

4/3110/46300

2.500,00 €

0,00 €

A col·legis professionals

4/3110/48902

3.000,00 €

953,86 €

A org. públics dependents de les CCAA

4/3110/45390

3.500,00 €

0,00 €
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TOTALS:

16.000,00 €

16.000,00 €

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 el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes,
ajud
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
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
da d’emissió de la factura- i el detall d’altres ingressos
o subvencions que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb identificació de l’import i de la
seva procedència.
Sisè. Fixar que la justificació de les despeses, objecte de la subvenció, s’haurà d’efectuar com
a màxim l’1 de desembre de 2015, 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
ubicat a la seu electrònica
lectrònica de Dipsalut.
Dipsalut

16.5. 2015/229 – Proposta de resolució de la convocatòria 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 2015/1, que va tenir lloc el 27 de
gener de 2015, va aprovar les bases específiques reguladores i la convocatòria de
subvencions a entitats sense ànim de lucre per a activitats de promoció de la salut i d’hàbits
saludables a la demarcació de Girona (BOP núm. 21, de 2 de febrer de 2015).
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 de la
convocatòria de subvencions a entitats
entitat sense ànim de lucre per a activitats de promoció de la
salut i d’hàbits saludables 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 I les subvencions a les 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
establert en la convocatòria.
Segon.. Desestimar les sol·licituds de les entitats de dret privat sense ànim de lucre que
consten a l’annex II, pels motius que s’hi indiquen.
Tercer. Comprometre la despesa d’import de cent deu mil euros (110.000,00 €) amb càrrec als
crèdits màxims autoritzats en la convocatòria i d’acord amb el següent detall:

1. Programa de foment ONL

Aplicació
pressupostària
4/3110/48900

Compromisos(
Compromisos(€)
110.000,00 €
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Quart. Comunicar als beneficiaris que si en el termini d’un mes no es manifesta
mani
el contrari
s’entendrà acceptada la 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
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
ció de Girona, ha d’incloure una memòria justificativa del compliment de l’objecte
subvencionat, una relació classificada de despeses-amb
despeses amb identificació del proveïdor, el número
de document, l’import, el concepte, la data d’emissió de la facturafactura i el detall
detal 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 el 8 d’octubre de 2015, 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.

16.6. 2015/248 – Proposta de resolució de la convocatòria de suport econòmic a entitats
sense ànim de lucre per a realització d’intervencions terapèutiques
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2015/1, que va tenir lloc el 27 de
gener de 2015, va aprovar les bases específiques reguladores i la convocatòria de
subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la realització d’intervencions terapèutiques
destinades a millorar la qualitat de vida a la demarcació de Girona
(BOP núm. 21, de 2 de
febrer de 2015)
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 de la
convocatòria de subvencions a entitats sense ànim
ànim de lucre per a realització d’intervencions
terapèutiques, 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
consten a l’annex I les subvencions a les entitats 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 entitats de dret privat sense ànim de lucre que
consten a l’annex II, pels motius que s’hi indiquen.
Tercer. Comprometre la despesa d’import setanta-quatre
setanta
mil euros (74.000,00 €) amb càrrec
als crèdits màxims autoritzats en la convocatòria
convocatòria i d’acord amb el següent detall:

1. Programa de foment ONL

Aplicació
pressupostària
4/3110/48900

Compromisos (€)
(
74.000,00 €
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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
Gir
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
justificativa del compliment de l’objecte
subvencionat, una relació classificada de despeses-amb
despeses 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
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 el 8 d’octubre de 2015, 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.
17. Torn obert de paraules
El senyor Soy vol felicitar, en qualitat
qualitat d’alcalde, les persones que, en nom de Dipsalut, estan
portant a terme els controls d’instal·lacions municipals amb risc de legionel·losi,
legionel·losi i mostrar la
seva satisfacció amb la qualitat tècnica que han demostrat en les seves actuacions.
actuacions
El vicepresident primer respon que es farà arribar aquesta felicitació al senyor Xavier del
Acebo i a l’equip de Protecció de la Salut.
El vicepresident segon comenta que Dipsalut s’ha consolidat i ha aconseguit que totes les
autoritats polítiques de les comarques gironines
gironines hagin pogut complir les seves obligacions en
matèria de salut pública, amb la garantia del recolzament d’una feina ben treballada.
D’altra banda, el vicepresident segon comenta que han estat notícia recentment les bones
notes dels estudiants de Medicina
Medicina de Girona i, en aquest sentit, vol felicitar la tasca de
recolzament i de suport econòmic que han fet la Diputació de Girona i Dipsalut al model
educatiu del doctor Ramon Brugada.
No hi ha més intervencions i el president aixeca la sessió, de la qual, com
om 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 6.1.
Document tècnic
Document de característiques tècniques de l’encàrrec de gestió entre Dipsalut i la
Mancomunitat
unitat del servei de control de mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter
(MSCMBRBT) per a l’execució de les actuacions del Programa de control i gestió de
riscos derivats de la presència del mosquit tigre (Aedes albopictus)
El servei es desenvoluparà sota
sota la direcció i coordinació de l’Àrea de Protecció de la Salut de
Dipsalut. El període d’execució d’aquest encàrrec es desenvoluparà entre l’1 de juny i el 31
d’octubre.
Objectius
Els objectius del programa de control i gestió de riscos derivats de la presència del mosquit
tigre (Aedes albopictus) són:
•
Dotar els ajuntaments i el seu personal de les eines i del coneixement i formació
suficient per tal de poder dur a terme la lluita antilarvària en els espais públics.
•
Establir sistemes de control de la població de mosquit tigre que dificultin la seva
propagació.
•
Informar i sensibilitzar la població sobre conductes dirigides a impedir l’expansió i a
reduir la densitat del mosquit tigre.
•
Realitzar els estudis entomològics necessaris en els casos de persones
persone afectades per
malalties que pugin ser transmeses pel mosquit tigre.
1.

Assessorament i suport tècnic als ajuntaments

1.1
Assessorament en la redacció d’una ordenança per a la prevenció i control del
mosquit tigre.
La MSCMBRBT assessorarà en l’elaboració d’una
d’una ordenança, ja sigui específica, ja sigui amb
l’ampliació d’una de ja existent en la que es reguli l’aplicació i implantació en l’àmbit públic i
privat de les mesures correctores que han de prevenir la cria i proliferació del Mosquit Tigre.
L’ordenança serà
rà la base per arranjar situacions que hagin esgotat totes les altres vies o
accions previstes en aquest programa i que no hagin resolt el problema.
1.2
Aplicació de mesures preventives i de control per evitar la cria i dispersió del
Mosquit Tigre.
La MSCMBRBT
BT establirà un sistema de sol·licitud del servei que reculli totes aquelles peticions
realitzades.
La sol·licitud d’assistència provocada per les queixes i situacions de risc relacionades amb la
presencia de mosquit tigre podran arribar al servei d’assistència
d’assistència per diferents vies:
•
•

A petició d’un ajuntament.
A petició d’un ciutadà adreçant-se
adreçant se directament al servei, ja sigui a traves del
canals de comunicació establerts o en el transcurs de les accions de
sensibilització general.

es recullin totes les dades que permetin una traçabilitat inequivoca
- Crearà un registre a on es
de les sol·licituds.
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- Quan un ajuntament notifiqui una situació de risc provocada pel mosquit tigre, haurà de
facilitar les dades de contacte dels propietaris de les finques privades que són
s focus de cria i
dispersió del mosquit tigre i origen de l’alerta municipal, per tal d’obtenir el permís d’accés i
valoració de la situació, per a una valoració completa i eficaç de les accions preventives que
caldrà implantar.
- La MSCMBRBT definirà i facilitarà
facilitarà als ajuntaments la fitxa de recollida d’informació de la
queixa per tal de mantenir una uniformitat en la informació recollida i transmesa. S’habilitarà
una adreça electrònica que agilitzi i simplifiqui la comunicació de la queixa.
-

rvei d’ avaluació i assistència de les queixes.
Crearà un servei

Aquest servei d’avaluació i assistència estarà format per personal especialista i expert capaç
de dur a terme la identificació i localització de les causes de la problemàtica i, l’aplicació de les
solucions més efectives a llarg termini. Aquestes solucions sempre aniran encaminades a
eliminar o controlar els focus de desenvolupament larvari, per així poder obtenir un resultat
perdurable i sostenible, el qual, passa necessàriament per evitar l’ús innecessari i indiscriminat
d’ingredients actius de síntesi química (larvicides o adulticides) i sí en canvi, de l’aplicació de
mesures ambientalment innòcues i sostenibles.
Un cop rebuda la queixa, el servei contactarà immediatament (menys de 24 h) amb l’interessat
per via telefònica. S’intentarà identificar la problemàtica i trobar-ne
trobar ne les causes. Sempre que
sigui possible es resoldrà la problemàtica via telefònica.
Si no fos possible el servei d’assistència es desplaçarà i farà de l’avaluació “in situ”, tant aviat
com sigui possible.
L’avaluador identificarà les causes de la problemàtica i informarà de les solucions als veïns.
Aquestes avaluacions es faran en molts casos a la finca de qui ha emès la queixa, però
s’haurà de completar l’avaluació sempre que sigui necessari,
necessari, visitant l’entorn més proper a la
mateixa (veïns).
S’hauran d’aplicar tot un seguit d’accions. Si són accions que ha d’aplicar el veí en el seu espai
privat se li informarà de quines i com fer-ho
fer ho de forma efectiva. Si són accions a aplicar a l’espai
l’e
públic ja siguin de lluita antilarvaria o de informació i sensibilització de la població de l’entorn
més proper a la queixa les farà la MSCMBRBT.
- La MSCMBRBT disposarà d’un equip de tractament químic preparat per actuar en tots els
casos que sigui necessari,
cessari, i sempre prèvia avaluació del personal qualificat que determinarà la
conveniència o no d’aquesta actuació.
Aquest equip realitzarà actuacions en espais a on es coneix l’alta probabilitat de ser zones de
cria i dispersió de mosquit, com els cementiris
cementiris municipals i farà front a situacions no previsibles
en que apareguin episodis d’altes densitats de mosquit en un espai públic que provoquin una
afectació greu sobre la població.
Es disposarà d’un equip per a les actuacions d’abast reduït que es farien
farien amb equips manuals
o muntats sobre vehicle i, que implicarien aplicacions sobre àrees per sota dels 2.000 metres
quadrats i, les de gran abast, que serien aplicacions per sobre d’àrees majors dels 2.000
metres quadrats.
L’equip d’abast reduït estaria format
format per d’un tècnic aplicador i equipat amb un vehicle amb
dipòsit de 200 litres i bomba de pressió motoritzada, així com motxilles d’esquena manuals i
motoritzades, amb les quals es podran fer les aplicacions amb un elevat grau de precisió.
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L’equip de gran
an abast estarà format per d’un tècnic aplicador i equipat amb nebulitzadors
muntats sobre vehicles pick-up
pick up i que tenen una capacitat de tractament d’abast mitjà, molt
idonis per fer aplicacions en grans espais, com són zones industrials, parcs, etc.
- Un cop
op l’actuació del servei d’assistència hagi acabat, es redactarà un informe amb la
informació detallada de totes les accions fetes i es remetrà a l’ajuntament perquè n’estigui
informat.
1.3
Assessorament a l’ajuntament sobre l’aplicació del programa municipal
municipa de
control antilarvari.
Els ajuntaments amb presencia de mosquit tigre haurien d’aplicar accions de control antilarvari
en els possibles punts de cria de l’espai públic.
En el cas que l’ajuntament tingui implantat o vulgui implantar un programa de tractament
tra
antilarvari dels punts de cria en espai públic, s’oferirà als ajuntaments dur a terme les tasques
d’assessorament, direcció i coordinació per tal de garantir la correcta implantació de les
mesures i la seva eficàcia.
1.4 Participació en la formació
formac dels equips d’aplicadors municipals.
La normativa vigent en l’àmbit de la sanitat ambiental estableix que per poder fer les
aplicacions dins de les zones urbanes pel control dels mosquits, cal acreditar la formació
obligatòria que la normativa exigeix. Amb aquesta titulació és pot treballar com aplicador.
Dipsalut impartirà els cursos de formació per l’obtenció del carnet bàsic d’aplicador (F107-a.
(F107
“Curs de capacitació per a l'obtenció del carnet d'aplicador de tractaments DDD”, plaguicides
d’ús ambiental
tal i a la indústria alimentària. Nivell bàsic).
El contingut d’aquest curs està regulat per la normativa i no recull referències a la problemàtica
específica del mosquit tigre.
La MSCMBRBT participarà en una de les sessions de cada un dels cursos programats
progra
per tal
de reforçar la formació relacionada amb el control i prevenció del mosquit tigre amb l’objectiu
de donar els coneixements fonamentals sobre la biologia i ecologia de l’Aedes albopictus, així
com les eines i estratègies per portar a terme el seu
seu control d’una forma correcta i racional.
1.5 Realització dels estudis entomològics previstos pel nivell d’alerta 2 descrit al
protocol de vigilància i control d’arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya.
En el cas que la Generalitat de Catalunya decreti un nivell d’alerta que determini la necessitat
de realitzar estudis entomològics, caldrà fer per a cada cas notificat per la Generalitat, l’estudi
que determini la presència i la densitat de mosquit tigre en l’entorn de l’afectat.
2.

Informació i sensibilització
sibilització de la població

2.1 Presència en els mitjans de comunicació locals.
a) Ràdios
S’elaborarà i emetrà una falca de ràdio a les emissores privades de major abast dins de la
demarcació de Girona i es facilitarà de forma gratuïta aquest material radiofònic
radio
a les
emissores d’àmbit municipal. Aquesta emissió s’ha de programar just abans del moment més
crític de l’any, amb la intenció que actuï com a recordatori per portar a terme les mesures
preventives. La seva emissió es farà dins de la primera quinzena
quinzena d’agost aproximadament.
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b) Espot per a televisions i cinemes i webs
S’elaborarà un spot televisiu en diferents formats per poder-se
poder se emetre pels mitjans de
comunicació existents a nivell municipal. En el cas de l’existència de canals de televisió locals,
aquestes
uestes emissions haurien de seguir una estratègia similar a la de l’emissió de les falques de
ràdio. En els municipis que disposin de cinema municipal, posaríem a la seva disposició un
còpia digital o de 35 mm d’aquest espot, i així poder-lo
poder lo emetre durant les sessions dels
períodes que prèviament indicarem als responsables o gestors de les sales. Aquest mateix
espot podrà ser penjat en les webs d’informació municipal que disposi l’ajuntament i que
durant els períodes més crítics s’hauria de fer més visible.
visible
c) Baner.
S’elaborarà i posarà a disposició dels gestors de les webs municipals un “baner” perquè es
pugui posar a la web municipal, en un lloc de molta visibilitat, durant els períodes crítics
d’activitat de l’Aedes albopictus. Els baners són una mena de recordatoris que tenen com a
funció recordar als veïns que pensin en fer la prevenció i que no explicarà com fer-la,
fer
simplement recordarà quan entrem en els períodes més crítics de l’activitat de l’espècie.
2.2

Xerrades-conferències
conferències divulgatives.

En tots els municipis de la demarcació de Girona i, a petició dels ajuntaments o associacions
del municipi, es faran xerrades divulgatives de la problemàtica del mosquit tigre. Aquestes
xerrades van enfocades a explicar l’esforç que es fa des de les institucions públiques,
públ
així
com, la problemàtica en concret del mosquit tigre, amb la finalitat de que la població entengui
el perquè s’han de fer les accions preventives, i un cop argumentada, entenguin i puguin
aplicar-les
les més racionalment, amb més convenciment i claredat.
clared
2.3

Estand de divulgació.

Es posarà a disposició, un estand informatiu itinerant que informarà de la problemàtica del
mosquit tigre.
Amb aquest estand es visitaran les diferents poblacions que ho sol·licitin, especialment
aquelles en que el mosquit tigre
tigre està establert i suposa un risc. La visita es programarà els
dies de major afluència de públic ( dies de mercat, fires sectorials o alimentàries, festes
majors,...) , per assegurar un impacte major de l’activitat.
Objectius
Informar i sensibilitzar una
una franja de població que pot ser generadora de punts de cria
de mosquit i que no rep l’impacte de les altres activitats de sensibilització.
Avaluar “in situ” aquelles situacions de risc que els ciutadans els facin arribar a
l’estand. Fer visites a domicili
domicili si es necessari, informar i implantar les mesures de prevenció
que calgui. Si es pot, es resoldran aquestes situacions al moment i si no es possible es
programaran per resoldre-les
resoldre les en dies posteriors. Aquestes accions com totes les altres es
registraran i es comunicaran a l’ajuntament.
Recursos
Es disposarà d’un estand desmuntable degudament equipat i serigrafiat amb la informació del
programa. Les dimensions de l’estand són de 2,5 m d’ample per 2,2 m d’alt i pesa 43 kgr.
El contingut de l’estand anirà destinat a divulgar la prevenció de la problemàtica i hi haurà
informació impresa, així com el material tecnico-científic
tecnico científic per fer entendre la població el
funcionament del cicle biològic dels mosquits i en concret del mosquit tigre en les diferents
fases dell seu desenvolupament (ou, larva i adult).
L’estand s’identificarà clarament amb el logotip de Dipsalut , conjuntament amb el del Servei
de Control de Mosquits.
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Es tramitaran els permisos per poder tenir el material biològic original i en cas de no poder-los
poder
obtenir s’utilitzaran espècies autòctones.
Durant tot el període de durada de l’activitat s’hauran de mantenir estocs de larves vives per
poder ser degudament exposades mitjançant l’ús d’eclosionadors que impedeixin la seva
dispersió.
Amb la finalitatt de divulgar i potenciar mesures preventives de control biològic, s’exposaran
caixes niu per la potenciació dels seus depredadors (orenetes i rats pennats) i peixos pel
control de les larves aquàtiques.
Planificació
Es farà seguin els criteris següents:
El període de major activitat i molèsties provocades pel mosquit tigre es centra en la segona
part de l’estiu i inici de tardor. Aquest fet provoca que en aquest període el personal tècnic
assignat al projecte, haurà d’invertir major part del seu temps a l’ Aplicació de mesures
preventives i de control per evitar la cria i dispersió del Mosquit Tigre, tal com es descriu al
punt 1.2 d’aquest document.
És per això que s’hauran de programar les accions de l’estand de difusió amb major intensitat
al llarg de les primeres setmanes ( juny-juliol
juny juliol ) del període d’activitat del mosquit en el qual es
preveu que les queixes i les molèsties seran menys freqüents
S’oferirà a tots els municipis en els quals tenim la certesa de l’establiment de l’Aedes
albopictus i aquells
lls que per situació geogràfica tinguem la sospita que el mosquit s’establirà
properament. Depenent de la demanda s’ampliarà l’oferta a altres municipis que es trobin en
zones de risc però amb menor problemàtica.
Es prioritzaran i es contactarà de forma individual
individual amb els municipis que s’hagin detectat un alt
nivell de queixes durant els darrers anys. D’aquesta manera es farà un major incís en els llocs
on hi ha una població més sensible a la problemàtica.
El temps de durada de l’exposició de l’estand anirà
anirà lligada a l’horari laboral del personal adscrit
al programa, inclosos els desplaçaments des de la seu del Servei a Castelló d’Empúries.
3

Recursos humans

Dipsalut ha anat desenvolupant el Programa de control i gestió de riscos derivats de la
presència del mosquit tigre (Aedes albopictus) en els darrers anys. Aquesta experiència d’anys
anteriors ens permet fixar quins han de ser el recursos humans necessaris per al
desenvolupament del programa.
Caldrà destinar al desenvolupament del servei:
-

Un/a administratiu/va
stratiu/va ( 4 hores/ dia )
Dos tècnics avaluadors a jornada completa ( 7,5 hores/dia )
Un tècnic aplicador a jornada completa. ( 7,5 hores/dia )
Un director i coordinador de programa a jornada parcial. ( 2,5 hores/dia )

Dies
laborables
01.06 / 31.10

Festa
local

Proporcional
vacances

Total dies
treballats

Total hores
treballades
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Administratiu
Jornada 4 hores
(100% )

107 dies

1 dia

9,48 dies

96,52 dies

386,08 hores

Tècnics
Jornada 7,5 hores
(100%)

107 dies

1 dia

9,48 dies

96,52 dies

723,90 hores

Direcció
Jornada 7,5 hores
(33,33%)

107 dies

1 dia

9,48 dies

96,52 dies

241,30 hores

Descripció de les funcions
Administratiu
i. Responsable de tota la part administrativa bàsica del Programa i suport a la part
comptable.
ii. Contactar amb els veïns que hagin fet arribar les queixes.
iii. Coordinar l’agenda dels avaluadors.
iv. Organitzar el calendari de l’estand.
v. Contactar amb els Ajuntaments.
Tècnic avaluador
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Avaluació “in situ” de les queixes.
Recollida i anàlisi de mostres.
Redacció dels informes de les inspeccions.
Seguiment del procés necessari de cada un dels expedients (feed-back).
(feed back).
Atenció de l’estand itinerant i avaluacions.
Recollida i manteniment de mostres per l’estand.
Distribució del material de difusió.
Redacció de la memòria final.

Tècnic aplicador
i. Inspecció
cció de zones especialment sensibles pel desenvolupament del mosquit tigre.
Cementiris, zones escolars, etc.
ii. Recollida i anàlisi de les mostres.
iii. Aplicacions d’insecticides antilarvàris i adulticides.
iv. Manteniment del material d’aplicació.
v. Distribució de material
erial de difusió.
Director i coordinador
i. Coordinació general del programa
ii. Compra de materials i ingredients actius
iii. Coordinació dels estudis entomològics arran de l’afectació de persones.

Núm. exp. 2015/1450 – Secretaria – Acta reunió CR – Pàg. 35

iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

Coordinació de les accions de difusió als mitjans de comunicació.
Participació a les xerrades i conferències divulgatives.
Seguiment i direcció de l’atenció a les queixes
Seguiment i direcció de les tasques d’aplicació.
Seguiment i suport a la identificació entomològica.
Coordinació dels avaluadors
Coordinació i redacció de la memòria anual
Relacions institucionals.

Desenvolupament de les accions del programa. Flexibilitat entre accions de resolució de
queixes i de sensibilització.
Les accions descrites responen a dos objectius principals. La sensibilització de la població
pobla
envers a les conductes de risc en relació al mosquit tigre i l’acció directa de control sempre que
els ajuntaments informin de queixes i situacions de risc.
L’experiència dels darrers quatre anys d’implantació del programa, posa de manifest que
l’activitat
ivitat del mosquit és molt variable d’un any a altre i depèn fonamentalment d’un factor
impredictible com és la meteorologia. Donat que les situacions de risc i queixes estan lligades
a la activitat del mosquit, la demanda d’actuacions directes dels ajuntaments
ajunta
també pateix
aquesta variabilitat anual.
L’equip de professionals assignats al projecte, està dimensionat en funció d’una situació de
demanda alta com la que s’ha donat en anys anteriors.
El disseny d’aquest encàrrec de funcions, te en compte aquesta
aquesta variabilitat.
La planificació de les accions seguirà aquest ordre de prioritats:
1ª- Aplicació de mesures preventives i de control per evitar la cria i dispersió del Mosquit
Tigre.
2ª- Totes les altres accions descrites als punts 1 i 2 depenent de
de les necessitats detectades i
la disponibilitat i demanda dels ajuntaments.
L’objectiu és que els professionals assignats al programa inverteixin el temps assignat ja sigui
en accions preventives, de control i de sensibilització, en funció de la prioritat
priorita i de la demanda.
Justificació econòmica i del nivell d’execució.
La justificació de l’execució de l’encàrrec de servei es farà de la següent forma:
a)

b)
c)
d)

Amb la justificació de les hores invertides per a cadascuna de les accions realitzades al
llarg de la durada de l’encàrrec, individualitzada per a cada un dels treballadors assignats
a l’encàrrec. Es farà servir el document de l’annex I i annex II
Amb una memòria individualitzada per a cada un dels municipis en els que s’hagin dut a
terme actuacions incloses
inclo
a l’encàrrec.
Amb una memòria global del projecte, que reculli els aspectes generals del seu
desenvolupament.
Les despeses realitzades en la compra de bens i serveis lligats a l’encàrrec es justificaran
amb la presentació de les factures i certificats corresponents.
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Dipsalut comprovarà que la documentació justificativa es presenti en els terminis fixats, la
verificarà formalment i si escau, requerirà al beneficiari que dins del termini de quinze dies
hàbils esmeni els defectes, completi la documentació
documentació o ampliï la informació.
Planificació i coordinació
La MSCMBRBT informarà Dipsalut de la planificació d’aquelles accions que puguin ser
programades. En especial les accions de sensibilització general de la població com són
l’estand de divulgació, les xerrades
xerrades informatives i la presència en els mitjans de comunicació.
Seguiment i supervisió
Dipsalut s’encarregarà de les funcions de seguiment i supervisió del servei, per aquesta tasca
es designarà un responsable tècnic.
Aquest seguiment tindrà la missió
missió de comprovar que l’objecte de l’encàrrec de gestió s’ha
efectuat o s’està efectuant seguint els pactes del conveni marc de l’encàrrec de gestió. Si
s’adverteixen incidències en el servei Dipsalut ho comunicarà a la MSCMBRBT que haurà de
prendre mesures per esmenar les incidències detectades.
Difusió i imatge corporativa
En tot acte de publicitat, informació o difusió de la MSCMBRBT relatiu a l’objecte d’aquest
encàrrec de gestió, es farà constar que és un projecte realitzat per Dipsalut amb la
col·laboració
oració de la MSCMBRBT.
Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest conveni es convidarà
un representant de Dipsalut. La Mancomunitat s’haurà de coordinar amb Dipsalut per a la
realització de qualsevol acció de caràcter protocol·lari.
pr

Girona, maig de 2015

El vicepresident 1r, p.d.
Josep M. Corominas i Barnadas
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Annex 6.1.1
Nom i cognoms
Data

Lloc de treball:
Municipi

Lloc de l'acció

Descripció de l'acció

Durada (hores )

TOTAL D'HORES
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Annex 6.1.2
Administratiu
i. Tasques administratives i suport a la part comptable.

Tasques administratives

ii. Contactar amb els veïns que hagin fet arribar les queixes.

Tasques administratives

iii. Coordinar l’agenda dels avaluadors.

Tasques administratives

iv. Organitzar el calendari de l’estand.

Tasques administratives

v. Contactar amb els Ajuntaments.

Tasques administratives

Tècnic avaluador
i. Avaluació “in situ” de les queixes.

Aplicació de mesures preventives per evitar la cria i dispersió MT

ii. Recollida i anàlisi de mostres.

Aplicació de mesures preventives per evitar la cria i dispersió MT

iii. Redacció dels informes de les inspeccions.
Aplicació de mesures preventives per evitar la cria i dispersió MT
iv. Seguiment del procés necessari de cada un dels expedients
Aplicació de mesures preventives per evitar la cria i dispersió MT
(feed-back).
v. Distribució del material de difusió.
Aplicació de mesures preventives per evitar la cria i dispersió MT
vi. Atenció de l’estand itinerant i avaluacions.

Accions de sensibilització general.Estand de divulgació.

vii. Recollida i manteniment de mostres per l’estand.

Accions de sensibilització general.Estand de divulgació.

viii. Redacció de la memòria final.

Memoria d'actuacions del programa

Tècnic aplicador
especialment sensibles
pel
i.
Inspecció
de
zones
desenvolupament del mosquit tigre. Cementiris, zones escolars, Aplicació de mesures preventives per evitar la cria i dispersió MT
ii. Recollida i anàlisi de les mostres.

Aplicació de mesures preventives per evitar la cria i dispersió MT

iii. Distribució de material de difusió.

Aplicació de mesures preventives per evitar la cria i dispersió MT

iv.. Aplicacions d’insecticides antilarvàris i adulticides.

Aplicació de mesures de control per evitar la cria i dispersió del MT.

v. Manteniment del material d’aplicació.

Aplicació de mesures de control per evitar la cria i dispersió del MT.

Director i coordinador
i. Coordinació general del programa

Coordinació

ii. Compra de materials i ingredients actius
Coordinació
iii. Coordinació de les accions de difusió als mitjans de
Accions de sensibilització general. Coordinació mitjans de comunicació
comunicació.
iv. Participació a les xerrades i conferències divulgatives.
Accions de sensibilització general. Xerrades-conferències.
v. Seguiment i direcció de l’atenció a les queixes

Aplicació de mesures preventives per evitar la cria i dispersió MT

vi. Seguiment i direcció de les tasques d’aplicació.

Aplicació de mesures de control per evitar la cria i dispersió del MT.

vii. Seguiment i suport a la identificació entomològica.

Aplicació de mesures preventives per evitar la cria i dispersió MT

viii. Coordinació dels avaluadors

Aplicació de mesures preventives per evitar la cria i dispersió MT

ix. Coordinació i redacció de la memòria anual

memoria d'actuacions del programa
Accions d'assessorament. Ordenança municipal. Control antilarvari.
Formació d’aplicadors municipals.

x. Relacions institucionals.
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Annex 6.2
Conveni d’encàrrec de gestió entre Dipsalut i la Mancomunitat Intermunicipal
Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter, per
a l’execució de les accions del Programa de control i gestió de riscos derivats de
la presència del mosquit tigre (Aedes albopictus)
Entitats que intervenen:
D’una part, l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en
endavant Dipsalut, amb CIF Q1700565C, amb domicili a l’Edifici Jaume Casademont del
Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona (Carrer del Pic de Peguera, 15)
representat pel seu vicepresident primer, il·lustríssim senyor Josep M. Corominas i
Barnadas, en virtut de la delegació efectuada pel Decret de la Presidència de la
Diputació de Girona, amb data 7 de febrer de 2013, i facultat per l’acord del Consell
Rector de Dipsalut de data 22 d’abril de 2014, i assistit pel secretari de l’Organisme,
senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
I de l’altra part,
t, la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de
Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter, en endavant la Mancomunitat, amb domicili
a la plaça del Bruel, número 1, de Castelló d'Empúries (CP 17486), i amb CIF
P1700024A, representatt pel seu president, il·lustríssim senyor Xavier Sanllehí i Brunet.
Manifesten:
Dipsalut és un organisme autònom de caràcter administratiu que ha estat creat per la
Diputació de Girona, amb la finalitat de prestar serveis de salut pública a la demarcació
de Girona i que, entre les seves línies estratègiques, es troba definida la millora de la
salubritat pública en tots aquells riscos per a la salut, la lluita sobre els quals, és una
competència municipal.
L’Àrea de Protecció de la Salut de Dipsalut té per finalitat dissenyar i posar a l’abast dels
municipis serveis de suport tècnic i econòmic per a la lluita sobre els riscos per a la salut i
per la millora de la salubritat pública municipal.
El mosquit tigre, tal com s’ha demostrat a altres territoris, és un possible vector de
transmissió de malalties víriques humanes.
Atès que un dels àmbits de la salubritat pública de competència municipal és la lluita
contra les plagues i les seves possibles afectacions per a la salut, Dipsalut ha dissenyat
un programa per al control i gestió de riscos derivats de la presència del mosquit tigre
(Aedes albopictus).
Aquest programa te com a objectius principals:
•
•
•
•

Dotar els ajuntaments i el seu personal de les eines i del coneixement i
formació suficient per tal de poder dur a terme la lluita antilarvària en els
espais públics.
Establir sistemes de control de la població de mosquit tigre que dificultin la
seva propagació.
Informar i sensibilitzar la població sobre conductes dirigides a impedir
l’expansió i a reduir la densitat
dens
del mosquit tigre.
Realitzar els estudis entomològics necessaris en els casos de persones
afectades per malalties que pugin ser transmeses pel mosquit tigre.
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Les institucions esmentades proposen subscriure aquest conveni, amb subjecció als
següents
PACTES
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és l’encàrrec de gestió a la Mancomunitat dels serveis
necessaris per dur a terme les actuacions previstes al Programa per al control i gestió de
riscos derivats de la presència del mosquit tigre (Aedes albopictus) del Catàleg de
Serveis de Dipsalut pel període d’un any, i d’acord amb el document de
característiques tècniques aprovat.
La Mancomunitat haurà de dur a terme totes les actuacions i procediments lligats al
desenvolupament del programa; establirà
establirà un procediment de sol·licitud per als
Ajuntaments mitjançant el qual pugui ser informada de les queixes i situacions d’alerta
sobre les quals s’hagi d’actuar, avaluarà la naturalesa de la sol·licitud i establirà quines
de les mesures descrites al document
document tècnic caldrà implantar, que podran ser
preventives, de control o de sensibilització per evitar la dispersió i cria del mosquit tigre; i
elaborarà una memòria d’actuacions general del programa, que lliurarà a Dipsalut, i una
memòria individualitzada per
per a cada Ajuntament en què s’hagi actuat, que inclourà la
informació de les actuacions realitzades en relació amb cadascun d’ells.
Segon. Aportació econòmica i justificació
Per atendre els compromisos que s’estableixen en aquest conveni, Dipsalut farà un
lliurament de fons a la Mancomunitat, mitjançant la corresponent transferència, per
import total de noranta-tres
tres mil sis-cents
sis
vint-i-sis
sis euros amb setanta cèntims (93.626,70
€), dels quals vuitanta-dos
dos mil euros (82.000,00 €) seran amb càrrec
àrrec a l’aplicació
l’aplicac
pressupostària 5/3110/46300 – Programa foment mancomunitats Protecció i onze mil siscents vint-i-sis
sis euros amb setanta cèntims (11.626,70 €) seran amb càrrec
àrrec a l’aplicació
pressupostària 1/3110/46300 – Serveis tècnics i assistència municipal Govern,
Govern ambdues
del pressupost de Dipsalut.
Per tal que la Mancomunitat intermunicipal voluntària pel control del mosquit de la Badia
de Roses i el Baix Ter, pugui desenvolupar les actuacions previstes en aquest conveni,
Dipsalut ordenarà el pagament efectiu del 70%
70% de l’import total després de la signatura
d’aquest, com a bestreta, i la resta, després de la finalització de l’esmentat encàrrec,
prèvia acreditació i presentació per part de la Mancomunitat de la documentació següent:
•
•
•
•

Memòria general del desenvolupament
desenvolupament del programa a tota la demarcació. Estudi
comparatiu al llarg dels anys i estudis entomològics.
Memòria individualitzada del desenvolupament del programa a cadascun dels
ajuntaments sol·licitants.
Justificació de les hores invertides per a cadascuna de les accions realitzades al
llarg de la durada de l’encàrrec, individualitzada per a cada un dels treballadors
assignats a l’encàrrec.
Justificació econòmica de la despesa realitzada.

Tercer. Seguiment i control de les actuacions
Dipsalut durà a terme les accions de seguiment i control que considerin necessàries per
tal de garantir l’execució correcta de les actuacions objecte d’aquest conveni.
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Quart. Protecció de les dades
Els que signen aquest Conveni són responsables del compliment de la normativa
normativ
reguladora de protecció de dades de caràcter personal que caldrà utilitzar en el
desenvolupament de les activitats a les quals es comprometen i, especialment, de la
utilització de les dades personals per tercers de forma no autoritzada.
Cinquè. Vigència
La vigència d’aquest conveni serà d’un any a comptar des de la data de la seva
signatura, sense perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts
nascudes en aplicació de les previsions d’aquest.
Les parts podran prorrogar aquest Conveni
Conveni per mutu acord, sempre que Dipsalut disposi
de la consignació pressupostària adequada i suficient en el pressupost corresponent.
Sisè. Extinció
No obstant el previst anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la vigència
d’aquest Conveni, l’acord
l’acord mutu de les institucions que signen, la impossibilitat
sobrevinguda, legal o material, de l’execució de les actuacions que en constitueixen
l’objecte, i l’incompliment greu o manifest de les seves clàusules.
Setè. Qüestions litigioses
En cas de dubte o discrepància que pugui sorgir en l’aplicació d’aquest Conveni,
ambdues parts acorden acudir a la Taula de treball, de cara a la solució amistosa del
conflicte, amb caràcter previ a la submissió a la jurisdicció contenciosa administrativa, si
persistís el desacord.
Vuitè. Publicació
D’acord amb el què disposa l’article 10.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost,de règim jurídic
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, aquest Conveni haurà
de ser publicat al Butlletí oficial de la província
proví
de Girona.
I en prova de conformitat, les parts signen, per duplicat, aquest conveni en els llocs i les
dates que s’assenyalen.
Girona, _________________

Castelló d’Empúries, ____________

Per Dipsalut

Per la Maconmunitat

Josep M. Corominas i Barnadas
Vicepresident 1r, p.d.

Xavier Sanllehí i Brunet
President

Jordi Batllori i Nouvilas
Secretari
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Annex 7.1.
Conveni
INTERVENEN
D’una part, l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona,
Girona amb CIF
núm. Q1700565C, representat
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 19 de maig de
2015, i assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
D’altra part, la Mancomunitat
ncomunitat Intermunicipal Voluntària de Servei de Control 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.
I d’altra part, el Departament de Salut de la Generalitat
Generalitat de Catalunya,
Catalunya amb CIF núm.
S0811001G,, 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),
24
en virtut
de la delegació de competències en el secretari
secretari o secretària de Salut Pública duta a terme per
la Resolució del Conseller de Salut SLT/200/2014, del conseller de Salut, de 31 de gener
(DOGC núm. 6556 de 06--02-2014).
MANIFESTEN
I.

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
desenvolupa
de
les seves larves.

II.

Que el projecte té com a objectiu realitzar un seguiment i control dels simúlids en una
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.

III.

Que l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant
Dipsalut, en execució de les seves competències, regulades a l’article 5 dels seus
Estatuts, desenvolupa en el seu Catàleg de Serveis el programa Pt12 de control i
gestió de riscos derivats de la presència de simúlids a les comarques del Gironès i el
Baix Empordà.

IV.

Que la Secretaria de Salut Pública, per mitjà de l’Agencia de Salut Pública de
Catalunya, en endavant ASPCAT,
ASPCAT d’acord amb les previsions delss 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,
actuacions, l’intercanvi d’informació i de
coneixements, el disseny i la posada en marxa dels projectes conjunts.

V.

Que l’article 38 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i
administratives (DOGC núm.5537, de 31.12.2009), modifica l’article
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,
consorcis, fundacions i altres
persones jurídiques per quantia superior a cinquanta mil euros s’han de formalitzar
mitjançant convenis.

En virtut de tot això, formalitzen aquest Conveni amb subjecció als següents:
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PACTES
Primer. Objecte del conveni.
Aquest
est 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
Intermunic
Voluntària
de Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i Baix Ter per a l’any 2015.
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
directiu o directiva la persona que exercita funcions executives i d’administració. La
relació a presentar serà individualitzada
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 lloc
d’accés públic, o que s’hagi comunicat a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i,
per tant, aquesta disposi
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.
comp
El compromís de mantenir, en el marc de la relació laboral preexistent i durant el període
de vigència d’aquest conveni, l’estructura retributiva esmentada, sens perjudici dels
increments que es derivin de contractes laborals o convenis preexistents.
preexistent
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 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 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 de prendre mesures de caràcter social, per tal de reservar contractació a
empreses d’inserció sociolaboral i entitats
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
a 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 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 Estatal de l’Administració Tributària, per
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l’Agència Tributària Catalana i el certificat de la Tresoreria de la
la Seguretat Social d’estar al
corrent del compliment de les obligacions tributàries.
Tercer. Import de la subvenció.
El programa té un pressupost de seixanta-nou
seixanta
mil cinc-cents
cents un euros amb cinquanta-un
cinquanta
cèntims d’euro (69.501,51 €) per l’any 2015, de conformitat
nformitat amb la documentació aportada per
la Mancomunitat en data 6 de maig de 2015 (RE 15/2578, de 6 de maig). L’aportació
econòmica de Dipsalut es concreta en el suport econòmic de 34.750,76 euros, que representa
un finançament del 50,00 % del pressupost
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 gestionarà el pagament a la Mancomunitat tant de la seva aportació com la del
Departament de Salut, condicionat a la presentació del compte justificatiu per part del
beneficiari.
El suport econòmic es farà efectiu amb càrrec a l’aplicació pressupostària 5/3110/46300 –
Programa de foment mancomunitats Protecció,
Protecció, del pressupost de Dipsalut per al 2015.
El Departament de Salut s’obliga, prèvia comunicació de Dipsalut mitjançant informe del centre
gestor de la subvenció i informe de reconeixement de l’obligació de la Intervenció, a realitzar el
pagament de la seva part de la subvenció d’import 34.750,76
34.7
€ a favor de Dipsalut,
corresponent al 50,00 % del finançament del projecte del pressupost de l’any 2015, amb càrrec
a la partida SA1402/D/469000100/4140/0000 del pressupost per a l’any 2015.
La comunicació de Dipsalut de la correcta justificació de la subvenció, s’ha de presentar al
Servei Regional a Girona de l’Agència de Salut Pública de Catalunya abans de l’11 de
desembre de 2015.
La Mancomunitat ha de facilitar als òrgans del departament de Salut, la Intervenció General de
la Generalitat, la Sindicatura
ndicatura 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 ja que la subvenció des del seu inici té la consideració de finalista.
A l’efecte de justificar l’aplicació dels fons, la Mancomunitat ha de presentar, en el termini
màxim que s’estableix del dia 10 de novembre
nove
de 2015 un compte justificatiu al registre
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
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
ncloure l’IVA en la justificació, però caldrà presentar una declaració de
l’entitat on acrediti o faci constar que no se’l pot deduir.
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-

Factures originals o fotocòpies compulsades incorporades a la relació a la qual es fa
referència en el paràgraf anterior.
anterior
El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte amb
identificació de l’import i la seva procedència.

Es consideren despeses subvencionables aquelles incloses i declarades al pressupost de
despeses presentat en el moment
mo
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 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 experimentés un increment, aquest serà assumit
íntegrament per la Mancomunitat la qual també tramitarà i obtindrà tots els permisos i
autoritzacions
acions necessàries, si escau. D’altra banda, es reduirà proporcionalment la subvenció
concedida en el supòsit que, quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada
sigui inferior a la fixada com a despesa subvencionable. No justificar l’activitat
ctivitat dins el termini i
amb les condicions assenyalades, motivarà l’anul·lació d’ofici de les aportacions pendents.
La Mancomunitat podrà demanar, abans que acabi el termini de justificació, una pròrroga per
un termini màxim d’un mes per justificar la realització de l’activitat. Dipsalut atorgarà o
desestimarà la sol·licitud, prèvia valoració de la petició.
Cinquè. Publicitat.
En tot acte de publicitat, informació o difusió en general que porti a terme la Mancomunitat
relatius a l’objecte d’aquest Conveni,
Conveni, es farà constar la col·laboració de Dipsalut i de l’ASPCAT
amb els anagrames corresponents, com a col·laboradors 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
presentant de Dipsalut i un de l’ASPCAT. La Mancomunitat s’haurà de coordinar amb
Dipsalut i l’ASPCAT per a la realització de qualsevol acció de caràcter protocol·lari.
L’incompliment d’aquesta clàusula podrà comportar la pèrdua dels imports parcials que,
qu amb
relació al total de l’aportació econòmica, estiguessin pendents de percebre, amb la reserva del
dret a favor de Dipsalut de poder exigir el reintegrament de les quantitats que, en relació amb
la pròpia aportació, 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 2015, sense perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts
nascudes en aplicació de les previsions d’aquest.
Setè. Causes de revocació.
ocació.
La Vicepresidència primera de Dipsalut serà l’òrgan competent per a resoldre els tràmits
sobrevinguts durant el procediment.
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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 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 de la subvenció
concedida.
Vuitè. Finançament del conveni.
Per contribuir a les despeses derivades de l’execució d’aquest conveni, la Generalitat de
Catalunya
talunya ha de compensar Dipsalut amb l’import previst al pacte tercer i aquest s’obliga a
executar el conveni d’acord amb els conceptes de despesa establerts.
Així mateix, Dipsalut ha de justificar l’actuació efectuada en la forma, terminis i condicions que
q
preveu el pacte quart, i trametre a la Generalitat de Catalunya, juntament amb aquesta
documentació, l’escrit de proposta de pagament sol·licitant l’abonament de l’import
corresponent, perquè aquesta en el termini màxim de dos mesos, des de la recepció de l’escrit
de proposta, notifiqui la conformitat a Dipsalut, el que comportarà el reconeixement de
l’obligació de pagament i la condició de deute vençut, líquid i exigible.
Una vegada notificada la conformitat per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya
C
en
els termes previstos en el conveni o, en el seu defecte, reconeguda automàticament per
silenci, i transcorreguts quatre mesos des d’aquesta data sense que s’hagi efectuat el
pagament, Dipsalut podrà comunicar-ho
comunicar
a l’Administració General de l’Estat,
stat, als efectes d’allò
previst a l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
No obstant això, si en els termes previstos en el conveni, la Generalitat de Catalunya comunica
a Dipsalut la seva discrepància amb
amb la documentació tramesa, aquest haurà d’ esmenar o
rectificar l’error. Rebuda la nova documentació, la Generalitat en el termini de dos mesos des
de la recepció d’aquesta ha de notificar la seva conformitat, d’acord amb els paràgrafs
anteriors, o disconformitat,
ormitat, i si és conforme, dins del termini de quatre mesos següents a la
notificació, ha d’efectuar el pagament. Transcorregut aquest darrer termini sense que s’hagi
efectuat el pagament i previ requeriment en la forma i condicions previstes en el paràgraf
paràgra
anterior, Dipsalut podrà comunicar-ho
comunicar ho a l’Administració General de l’Estat, als efectes d’allò
previst a l’article 57 bis de la citada Llei 7/1985.
Novè. 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 les quals es comprometen i, especialment, de la utilització de les dades personals
per tercers de forma no autoritzada.
Desè. Jurisdicció competent i resolució de conflictes
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Els dubtes que es puguin plantejar sobre 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 i compliment.
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Onzè. Règim Jurídic.
Aquest conveni s’estableix sens perjudici del que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim
im jurídic de les administracions públiques de Catalunya i el capítol IX del Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre, pel qual es regula el règim jurídic de les subvencions i les
transferències de la Generalitat de Catalunya, de les normes bàsiques establertes
est
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 el qual s’aprova el seu Reglament, així com d’aquella normativa que el
modifiqui o complementi, que en qualsevol cas serà d’
d aplicació.
I en prova de conformitat, les parts signen per triplicat, aquest Conveni en el lloc i la data que
s’assenyalen.
Girona, ________________________
El vicepresident primer de Dipsalut
Josep Maria Corominas i Barnadas

El secretari de Dipsalut
Jordi Batllori i Nouvilas

El Conseller de Salut de la Generalitat
Antoni Mateu i Serra
Secretari de Salut Pública
Per delegació (Resolució SLT/200/2014, de 31 de gener. DOGC núm. 6556, de 6-2-2014)
6
El president de la Mancomunitat
Xavier Sanllehi i Brunet
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Annex 8.1.
ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPSALUT I L’AJUNTAMENT DE
GIRONA PER A L’EXECUCIÓ DELS PROGRAMES DE SALUT PÚBLICA DEL CATÀLEG
DE SERVEIS DE DIPSALUT QUE INCORPORA EL PLA D’ACTUACIÓ ANUAL DE L’ANY
2015
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
dat 20 de
novembre de 2012, i assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
I de l’altra, l’Ajuntament de Girona, amb CIF núm. P1708500B, representat pel seu alcalde,
senyor Carles Puigdemont i Casamajó i assistit pel secretari de la Corporació, 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
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 de la Comissió Tècnica constituïda a tal efecte en data 29
d’abril de 2015, es considera necessari doncs, incorporar el PAA com annex al mateix i, en
aquest sentit, les parts convenen els següents
PACTES
Primer. Aprovar el Pla anual d’actuació (PAA)
(PAA) per a l’exercici 2015, 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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8.000 €
20
400 €
8.000 €
100
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
d’instal·lacions subvencionable
subvencionable
30

400 €

12.000 €

100

12.000 €

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

8.000 €
20.000,00 €

%
base
subvencionable
50
50

Import atorgat
4.000 €
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
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 Salut adreçades a la gent jove i a les
l seves
famílies.
Aquests serveis es podran incloure al Catàleg de Serveis de Dipsalut.

SALUT LABORAL. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Accions de millora per a la implantació del sistema de gestió de la
prevenció de riscos laborals de l’ajuntament de Girona
Gi

14.000 €
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APORTACIÓ DE DIPSALUT AL PLA D’ACCIÓ ANUAL 2015
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 2015 es troben descrites a 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
compatible amb altres ajudes, 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
corporati (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
concepte i data 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
sol·licitar a través de SIMSAP els programes inclosos al PAA 2015 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
ades quan s’introdueixi a SIMSAP la memòria justificativa de l’actuació. La
memòria es presentarà en format PDF.
Quart. Fixar el 29 de gener de 2016 com a data límit de justificació de la subvenció concedida.
I perquè així consti, les parts signen en senyal
senyal de 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,

Secretari

Josep M. Corominas i Barnadas
Vicepresident primer
Jordi Batllori i Nouvilas
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Girona, ______________________
Per l’Ajuntament de Girona,
Carles Puigdemont i Casamajó

Alcalde
Glòria Gou i Clavera
Secretària
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Annex 8.1.1.
PROPOSTA D’ACTUACIÓ.
A.- PROTECCIÓ DE LA SALUT
Pt10.-Programa
a de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues
urbanes
Pt14.-Programa
Programa d’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la
salut (seguretat alimentària,indrets habitats,...)
Programes de control de la contaminació atmosfèrica
Programes de control de la contaminació acústica
B.- PROMOCIÓ DE LA SALUT
OBJECTIU GENERAL: Fomentar hàbits i estils de vida saludables en la població de la ciutat
de Girona.
COMPOSICIÓ: L'Equip Municipal de Promoció de lla
a Salut (EMPSA) és un equip
interdisciplinari format per una metgessa, una psicòloga, tres diplomats/es en infermeria i una
administrativa.
IDEARI
- Prioritzar els programes i serveis en funció de les necessitats detectades i directrius
dels òrgans competents
compete
(OMS, Departament de Salut, etc.).
- Considerar l’avaluació i validesa dels productes o serveis a oferir, com una prioritat.
- Revisar i actualitzar els materials usats, així com elaborar-ne
elaborar ne de nous en cas que es
consideri necessari.
- Prioritzar la contractació
contractació dels proveïdors especialitzats, en funció de la temàtica.
- Poder assolir la formació necessària per actualitzar coneixements en prevenció i
promoció de la salut.
- Formalitzar la programació de les reunions d’equip per establir dinàmiques i sinèrgies
positives.
- Donar a conèixer l’EMPSA i les seves actuacions apropant la promoció de la salut a la
ciutadania.
OFEREIX:
•

4 PRODUCTES
o PROMOCIÓ D’HÀBITS SALUDABLES PER A INFANTS I ADOLESCENTS RECURSOS EDUCATIUS EN PROMOCIÓ DE LA SALUT.
o PROMOCIÓ D’HÀBITS SALUDABLES
SALUDABLES PER A ADULTS i GENT GRAN.
o PROMOCIÓ D’HÀBITS SALUDABLES A COL·LECTIUS EN SITUACIÓ
D’ESPECIAL VULNERABILITAT.
o PROMOCIÓ DEL BENESTAR EMOCIONAL.

•

4 SERVEIS
o ADAPTACIÓ I/O DISSENY DE RECURSOS ESPECÍFICS.
o SUPORT I ORIENTACIÓ EN EDUCACiÓ PER A LA SALUT.
SALUT
o FORMACIÓ.
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o

NEE (Programa de Suport a les Escoles Bressol Municipals, per a nens amb
necessitats educatives especials).

PARTICIPA EN:
• INTERVENCIONS COMUNITÀRIES.
• PLATAFORMA SALUTACCIÓ (Taula de Salut Jove de la ciutat de Girona)
• XARXA PERIFÈRICS d’ens locals
locals i entitats que treballen en prevenció en l’àmbit
de les drogues.
• COMISSIÓ DE REDUCCIÓ DE DANYS EN DROGODEPENDÈNCIES.
• CONSELLS MUNICIPALS.
• GRUPS DE TREBALL.
COL·LABORA AMB:
• TAULA DE COORDINACIÓ DE RECURSOS EDUCATIUS.
• AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA
CATAL
(ASPCAT)
• GENERALITAT DE CATALUNYA
• DIPSALUT
• ENTITATS - CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ.
PROMOCIÓ D’HÀBITS SALUDABLES PER A INFANTS I ADOLESCENTS - RECURSOS
EDUCATIUS EN PROMOCIÓ DE LA SALUT
Objectiu: Oferir els recursos necessaris per treballar hàbits i estils de vida saludables en els
infants, joves, pares, mares i docents, en el marc de l’àmbit educatiu.
Destinataris: Serveis educatius (escoles, instituts i altres).
Continguts: Els organismes competents en directrius sobre promoció de la salut, determinen
dete
que els eixos clau són:
- en hàbits saludables, la cura del cos.
- en relació al benestar emocional, l’equilibri emocional.
- en relació a l’afectivitat i la socialització.
- en relació a seguretat i riscos, l’acció responsable.
Metodologia:: La programació
programació es publica a la Guia de Recursos Educatius de la ciutat de
Girona i al web de l’equip i es gestiona des de la Caseta de la Devesa. Així mateix des de
l’EMPSA es fa una tasca intensa amb les escoles i instituts per donar a conèixer l’oferta i
també assessorant
orant per a les sol·licituds més adequades en funció dels perfils dels alumnes de
cada centre escolar. També realitza algunes de les activitats proposades i confecciona el
material pertinent.
Persones de referència:: Roser Solvas i Alexandra Pascual (Infantil
til i Primària) i Marc Guerra
(Secundària).
PROMOCIÓ D’HÀBITS SALUDABLES PER A ADULTS I GENT GRAN - ESPAI DE SALUT
Objectiu: Treballar hàbits i promoure estils de vida saludables en aquest grup de població.
Destinataris: Associacions, casals, entitats o altres relacionades amb el col·lectiu de gent
gran.
Continguts: Els problemes de salut més prevalents són els que des d’un punt de vista
preventiu, es pretén treballar en el marc de l’Espai de Salut, on es prioritzen de manera
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conjunta diferents aspectes:
aspectes: La memòria i l’envelliment actiu, el benestar emocional en gent
gran.
Metodologia: Aquesta programació es publica als webs municipals i al llibret de programació
de Centres Cívics, i, es gestiona directament des de l’EMPSA. Aquelles organitzacions i/o
particulars interessats en participar, s’han de posar en contacte amb l’EMPSA i en el cas
d’algunes activitats concretes directament amb els Centres Cívics, que reben i gestionen la
sol·licitud. Prèviament des de l’EMPSA es fa una tasca intensa entre els destinataris
potencials, per donar a conèixer aquest programa (fulletons, pòsters, etc.).
Persona de referència: Alexandra Pascual i Antonio Val.

PROMOCIÓ D’HÀBITS SALUDABLES PER A CENTRES OBERTS.
Objectiu: Contribuir a millorar la salut i el benestar dels infants, joves i monitors així com
facilitar-los
los eines i habilitats.
Destinataris: Infants, joves i monitors de Centres Oberts de la ciutat de Girona, així com grups
de pares i mares.
Metodologia: Aquesta programació es publica al web de l’equip i, es gestiona directament des
de l’EMPSA. Aquelles organitzacions interessades en participar es posen en contacte amb
l’Equip Municipal de Promoció de la Salut, que rep i gestiona la sol·licitud. Prèviament des de
l’EMPSA es fa una tasca intensa entre els destinataris
destinataris potencials, per donar a conèixer aquest
programa (fulletons, pòsters, etc.).
Activitats que es realitzen: Tallers sobre habilitats per a la vida, sobre alimentació i trastorns
associats, sobre el consum de drogues i per a la prevenció de conductes
conductes de risc en general.
Persona de referència: Carina Maymí.
PROMOCIÓ DEL BENESTAR EMOCIONAL.
Objectiu: Promoure un marc comú per la promoció del benestar emocional i la salut en
general implicant a tots els sectors.
Destinataris: Població de Girona, en especial la que es troba en situacions de més
vulnerabilitat.
Metodologia: Es duen a terme diferents projectes per a població selectiva.
-

Les emocions a través de l’activitat física i esportiva a Centres Oberts, grups
d’activitats a espais municipals com
c
centres cívics, pavellons, etc.
Promoció del benestar emocional dins l’Espai de Salut per a Gent Gran.
Promoció del benestar emocional en població en situació de risc social: escoles
d’oficis, tallers ocupacionals, PQPI, grups d’inserció, Centre d’acolliment
d’acoll
la Sopa.

Aquesta programació es publica al web de l’equip i, es gestiona directament des de l’EMPSA.
Aquelles organitzacions interessades en participar es posen en contacte amb l’Equip Municipal
de Promoció de la Salut, que rep i gestiona la sol·licitud.
sol·licitud. Prèviament des de l’EMPSA es fa una
tasca intensa entre els destinataris potencials, per donar a conèixer aquest programa
(fulletons, pòsters, etc.).
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Persona de referència: Carina Maymí.
SERVEIS
ADAPTACIÓ O DISSENY DE RECURSOS ESPECÍFICS
Objectiu: Crear nous recursos o adaptar aquells existents per a col·lectius amb necessitats
específiques, concretes o especialitzades.
Destinataris: Infants i joves tutelats, joves en formació professional i inserció laboral, usuaris
de l’escola d’adults, persones
persones amb discapacitat, gent gran, persones en situació d’exclusió
social, famílies, infants en activitats lúdiques, alumnes de secundària, en serveis educatius,
entitats del tercer sector, associacions o altres serveis que representen o atenen a població
amb
b necessitats especials o concretes.
Metodologia: Aquest servei està a la disposició de totes les entitats durant tot l’any. La forma
de contactar és trucant directament a l'oficina de l'Equip Municipal de Promoció de la Salut,
que valora la demanda i assigna
ass
un referent.
Posteriorment la persona de referència de l’EMPSA valora la demanda i planifica l’actuació,
consensuant els continguts i la metodologia amb els responsables dels grups que han de rebre
la formació (activitats amb els alumnes, formació de formadors, etc.). En alguns casos
s’adapten recursos oferts en el programa de recursos educatius en salut.
Activitats que es realitzen en el marc d'aquest servei:
-

Assessorament i formació a l’Escola d’Adults.
Assessorament i formació a CRAEs, PQPI, Cases
Cases d’oficis, Pisos d’inserció, etc.
Programació i assessorament a centres d’educació especial.
Escoles, Instituts i Universitats.

Persones de referència: Marc Guerra, Carina Maymí, Alexandra Pascual i Antonio Val.
SUPORT I ORIENTACIO EN PROMOCIÓ DE LA SALUT
S
Objectiu:: Assessorar i orientar a qui ho demani, en temes de salut i estils de vida saludables.
Justificació:: Els centres educatius i d’altres entitats han de gestionar qüestions relacionades
amb alguns aspectes que poden afectar la salut de les persones,
persones, així com les activitats
d’educació per a la salut que s’hi imparteixen. L’Equip Municipal de Promoció de la Salut
exerceix una funció d’assessorament en aquest apartat par tal que els seus responsables
puguin conèixer les orientacions, recursos i ofertes
o
més adients.
Destinataris: Centres educatius i entitats de la ciutat de Girona.
Metodologia: Les demandes puntuals o determinades situacions al llarg del curs, determinen
el tipus d’espai personalitzat de suport, supervisió i assessorament adequat
adequa a cada situació. La
forma de contactar és trucant directament a l'oficina de l'Equip Municipal de Promoció de la
Salut, qui valora la demanda i assigna un referent, assumint diferents rols: suport, supervisor i
assessor.
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La persona de referència de l’EMPSA
l’EMPSA estudia la demanda i ofereix les recomanacions més
oportunes i si s’escau consulta i orienta la derivació a altres serveis per tal de donar una
resposta adequada.
Activitats habituals que es realitzen en el marc d'aquest servei: supervisió de farmacioles
farmaci
dels
centres escolars: mitjançant revisió, valoració de la mateixa i retorn, supervisió de menús
escolars: en col·laboració amb el Programa de Revisió de Programacions de Menús Escolars
a Catalunya (PREME) del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i control dels
brots de polls i recomanacions preventives.
Persones de referència:: Marc Guerra, Alexandra Pascual i Carina Maymí.
FORMACIÓ
Objectiu: Portar a terme la formació teòrica i pràctica en promoció de la salut a qui ho
requereixi (professionals
professionals diversos, estudiants, docents, voluntaris, etc.).
Justificació: Cada cop més la prevenció i la promoció de la salut es mostren com a eines
fonamentals en la disminució de la morbiditat i la millora de la qualitat de vida de la població.
És per
er aquest motiu que hi ha molts col·lectius professionals que volen incorporar-se
incorporar
a
aquesta tasca i per això necessiten formació i assessorament.
D’altra banda, els universitaris que cursen estudis a la Universitat de Girona tenen assignat un
període de pràctiques
ràctiques específic, que han de realitzar en un servei relacionat amb la seva futura
pràctica laboral, pel que l’EMPSA esdevé un servei especialitzat adequat per a diversos
estudis.
Destinataris: Professionals dels àmbits educatiu, social i de la salut, alumnes
alumnes de la Facultat
d’Infermeria, d’Educació Social i de Psicologia de la UdG.
Metodologia: Els interessats, personalment o a través dels organismes o entitats a les quals
representen, envien una sol·licitud. Posteriorment s’assigna un referent i es valora
val
la
possibilitat d’atendre la demanda i si es pot acceptar, es concreta l’actuació.
Pel que fa a la Universitat de Girona cursa la sol·licitud d’acceptació dels i les estudiants en
pràctiques que es proposen i si s’accepten per part de l’Ajuntament, es gestiona la
documentació pertinent, amb la designació d’un tutor o tutora, que farà el seguiment en
l’evolució del pràcticum. Posteriorment s’integren a l’activitat de l’equip, se’ls assignen unes
tasques determinades i es supervisa la feina feta.
Persones
s de referència: Lídia Vidal, Alexandra Pascual i Carina Maymí Amores.
NEE (Programa de Suport a les Escoles bressol per a infants amb necessitats
educatives especials)
Objectiu:: Observar, detectar i fer seguiment dels infants amb necessitats educatives
especials, assessorar als educadors i a les famílies i proposar, facilitar i coordinar derivacions
a altres professionals i/o serveix a aquells infants i famílies que ho requereixin.
Justificació: Els projectes educatius de les diferents escoles bressol municipals
m
estableixen
que la integració dels infants amb necessitats educatives específiques (NEE) és un principi
educatiu i un dret indiscutible. Aquests infants han de poder dur una vida digna en el seu
entorn proper i assolir un creixement satisfactori.
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El Pla pilot que es va iniciar el curs 2009-10
2009 10 amb un equip interdisciplinari de professionals de
l’àrea d’atenció a les persones (serveis socials , salut i educació), amb voluntat d’atendre les
demandes del personal docent de les escoles bressol i les seves
seves necessitats més urgents, ha
obtingut una molt bona acollida tant per part dels professionals com de les famílies ateses. Els
resultats són satisfactoris i fins l’actualitat s’ha seguit el mateix protocol d’actuació.
Metodologia: L’equip interdisciplinari
interdisciplinari es reparteix les escoles bressol municipals per a poder
fer una atenció més continuada i estable. Així com també, degut a que hi ha perfils diferents,
en funció de les diverses necessitats que es detecten, es comenten i es coordinen per tal que
qualsevol
vol cas pugui quedar atès o derivat amb l’acompanyament correcte.
Persones de referència: Carina Maymí i Montse Musellas (EAIA).
PARTICIPA EN:
-

INTERVENCIONS COMUNITARIES.
PLATAFORMA SALUTACCIÓ.
XARXA PERIFÈRICS.
COMISSIÓ DE REDUCCIÓ DE DANYS EN DROGODEPENDÈNCIES.
DROGODEPENDÈNCIES.
CONSELLS MUNICIPALS.
GRUPS DE TREBALL.

INTERVENCIONS COMUNITÀRIES
•

PROGRAMA INTEGRANT ACCIONS

L’EMPSA dinamitza conjuntament amb l’EBASP del sector Est i el Centre Cívic Onyar la
comissió “d’hàbits saludables” dins el programa “Integrant accions”.
accions”. Les funcions de l’Equip
són organitzar, coordinar i dinamitzar activitats de salut de caire formatiu i també lúdic i de
suport a les entitats del territori. Aquesta actuació es concreta en la planificació de treball d’un
determinat aspecte de salut a tres anys vista i mitjançant la realització d’un seguit d’activitats
de prevenció i promoció de la salut.
Objectius: Conèixer els comportaments i hàbits de salut en una població diana del Sector Est
en la seva vida quotidiana referent a un hàbit de salut
salut concret que cada 3 anys es canvia,
sensibilitzar la població del sector respecte de l’hàbit escollit, fomentar l’adquisició d’hàbits de
consum adequats, a través de la participació en diferents activitats per a tota la població i
promoure processos formatius
formatius en salut, motivant canvis d’actituds i aportant valors per a un
desenvolupament positiu.
Metodologia: S’escull un hàbit de salut concret a treballar per un període de 3 anys, amb un
eslògan i una imatge representativa del mateix.
Durant el primer anyy es fa èmfasi en la sensibilització de l’hàbit, així com en la formació de
formadors, en l’actualització de dades i en la planificació de les activitats a realitzar amb la
població durant els dos següents anys, es realitza prevenció universal, selectiva i indicada en
funció dels diferents col·lectius participants i implicats en tot el sector.
I al final de cada curs es celebra la Setmana de la Salut, per tal de fer visible la tasca duta a
terme durant tot el curs.
Persona de referència: Carina Maymí.
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•

PROGRAMA
ROGRAMA D’ACTIVITAT FÍSICA I PARCS URBANS DE SALUT

L’EMPSA coordina i dinamitza conjuntament amb el PAFES, el Consell Comarcal, els referents
dels CAP’s i el Dipsalut, el conjunt d’equipaments destinats a l’activitat física saludable així
com activitats destinades
estinades a potenciar-la.
potenciar la. Les funcions de l’Equip són organitzar, coordinar i
dinamitzar totes aquelles activitats lúdiques i de caires formatiu.
Objectius: Promocionar l’ús correcte dels Parcs Urbans de Salut i fomentar la pràctica de
l’activitat física en la població de Girona.
Metodologia: Es realitza prevenció universal, selectiva i indicada en funció dels diferents
col·lectius participants i implicats en tot el sector.
Persona de referència: Alexandra Pascual.
PLATAFORMA SALUTACCIÓ
Salutacció és un grup de treball dedicat a la promoció de la salut dels i les joves de la ciutat de
Girona. Hi participen professionals de l’EMPSA, l’Estació Espai Jove, l’Agència Catalana de la
Joventut de la Generalitat de Catalunya, Creu Roja Joventut (CRJ), l’Associació
l’Associ
Comunitària
Anti-Sida
Sida (ACAS) i els programes “En Plenes Facultats” i UdG Saludable” de la Universitat de
Girona.
Objectius: Sensibilitzar la població jove sobre els problemes de salut amb més prevalença i
motivar l’adquisició de coneixements a través de la informació i promoure la resiliència de la
població jove.
Metodologia: Realització de reunions periòdiques per consensuar campanyes i actuacions.
Els mateixos tècnics i tècniques, s’encarreguen d’executar les activitats. En el cas de les
entitats ACAS
CAS i CRJ, en les activitats també hi col·laboren altres membres de l’entitat
(voluntaris o tècnics). Actualment també comptem amb els alumnes dels curs de la Taula de
Salut Jove de l’oficina de cooperació i voluntariat de la UdG. S’avaluen els resultats després
d
de
cada activitat i a final de curs.
Persona de referència: Marc Guerra.
XARXA PERIFÈRICS
Xarxa d’ens locals i entitats que treballen en prevenció en l’àmbit de les drogues. Hi participen
professionals de tot Catalunya, representant 17 municipis,
municipis, 8 consells comarcals, 14 entitats,
Agència de Salut Pública de Barcelona, Diputació de Barcelona i Agència de Salut Pública de
Catalunya.
Objectius: Unificar criteris alhora de plantejar accions preventives en l’àmbit de les drogues,
compartint experiències,
cies, participant en diferents grups assessors, comissions, etc. amb la
finalitat de potenciar al màxim la promoció de la salut i la prevenció en l’ús i el consum de
drogues en l’àmbit local. Aprofitar com a xarxa la presència a diferents fòrums i trobades,
trobades
estatals i internacionals, per tal de poder actualitzar la formació i preparació per als nous
professionals i també reciclar tots aquells que fa anys que estem treballant en aquest àmbit.
Metodologia: Realització de reunions trimestrals territorials per consensuar accions o
intervencions, així com ideari. Plenari anual d’avaluació.
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Persona de referència: Carina Maymí.
COMISSIÓ DE REDUCCIÓ DE DANYS EN DROGODEPENDÈNCIES
Objectiu: Portar a terme el seguiment d’aquesta problemàtica, conjuntament amb els
professionals
rofessionals responsables d’altres organismes i institucions.
Objectius intermedis: Actuació en medi obert (reconeixement del territori, derivacions a
serveis, assistència sanitària, educació sanitària, acompanyament, coordinació, intercanvi de
material fungible
ungible i registre diari de les activitats).
Metodologia: Realització de reunions periòdiques per valorar la situació i anar consensuant
actuacions.
Persones de referència: Lídia Vidal i Carina Maymí.
CONSELLS MUNICIPALS
Objectiu: L’EMPSA hi participa com a representant municipal en l’àmbit de la salut.
CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN
Persona de referència: Alexandra Pascual i Antonio Val.
CONSELL DE COHESIÓ I SERVEIS SOCIALS
Persona de referència: Carina Maymí.
GRUPS DE TREBALL
Objectiu: L’EMPSA hi participa com a representant municipal en l’àmbit de la salut.
PELS BONS USOS DE LES TIC. Comissió Transversal.
Persona de referència: Marc Guerra.
HIGIENE BUCODENTAL
Persona de referència: Roser Solvas i Alexandra Pascual.
FRAGILITAT EN GENT GRAN
Persona de referència: Alexandra Pascual i Antonio Val.
PLIA (Pla Local d’Infància i Adolescència)
Persona de referència: Alexandra Pascual.
COL·LABORA AMB:
Objectiu: Participar, col·laborar i compartir per optimitzar els recursos i coneixements.
TAULA
A DE COORDINACIÓ DE RECURSOS EDUCATIUS
Persona de referència: Roser Solvas, Marc Guerra i Alexandra Pascual.
AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA
Persona de referència: Lídia Vidal i Jordi Figueras
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GENERALITAT DE CATALUNYA
Persona de referència: Lídia
Lí
Vidal. I Jordi Figueras
DIPSALUT
Persona de referència: Lídia Vidal, Jordi Figueras
ENTITATS - CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ
Persona de referència: Alexandra Pascual i Marc Guerra.

Núm. exp. 2015/1450 – Secretaria – Preacta reunió CR – Pàg. 61

Annex 9.1.
ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPSALUT I L’AJUNTAMENT
L’AJ
D’OLOT PER L’EXECUCIÓ DE PROGRAMES DE SALUT PÚBLICA DEL CATÀLEG DE
SERVEIS DE DIPSALUT QUE INCORPORA EL PLA D’ACTUACIÓ ANUAL DE L’ANY 2015
REUNITS
D’una part, l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona,
Girona en
endavant Dipsalut, amb
mb CIF Q1700565C, representat pel seu vicepresident primer, el senyor
Josep 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
seny
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.
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 éss 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
s d’interès per a
Dipsalut.
El pacte tercer del conveni, signat en data 7 de gener de 2013, 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
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 2015, que es redactarà com una
addenda al conveni
ni 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
Preu per
Base
% base
Import atorgat
d’instal·lacions
instal·lació
Subvencionable subvencionable
9
1.100 €
9.900 €
50
Aplicació 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 €

4.950 €
2.500 €
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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 €

22

480 €

10.560 €

30

3.168 €

Aplicació 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 €

2.500 €

Pt04.- Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor.
Nombre
Preu per
Base
% base
Import atorgat
d’instal·lacions
instal·lació
Subvencionable subvencionable
18

708,83 €

100

708,83 €

Pt05 programa d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines
piscines d’ús públic
Nombre
Preu per
Base
% base
Import atorgat
d’instal·lacions
instal·lació
Subvencionable subvencionable
6

165 €

990 €

100

990 €

Pt06.- Programa de suport a la gestió del risc derivat de les piscines d’ús públic de titularitat i/o
gestió municipal
Nombre
Preu per
% base
Base
Import atorgat
d’instal·lacions
instal·lació
Subvencionable subvencionable
1

461 €

461 €

100

461 €

Pt09.- Programa de suport a la gestió del risc derivat de les sorreres infantils
Nombre
Preu per
Base
% base
Import atorgat
d’instal·lacions
instal·lació
nstal·lació
Subvencionable subvencionable
12

180 €

2.160 €

50

1.080 €

10

180
180€

1.800 €

30

540 €

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

50

19.800 €

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

50.297,83 €

APORTACIÓ DE DIPSALUT AL PLA D’ACCIÓ ANUAL 2015
PROGRAMES DE PROTECCIÓ DE LA SALUT

50.297,83 €

TOTAL

50.297,83 €

Segon. Aprovar el llistat d’equipaments i instal·lacions inclosos en aquest Conveni d’acord
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 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,
veïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura.

-

Detall d’altres ingressos o subvencions, si escau, que hagin finançat el servei amb
identificació de l’import i la seva procedència.

Dipsalut disposa del Sistema d’Informació Municipal
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.
ccions. L’Ajuntament haurà de sol·licitar a través de SIMSAP els programes
inclosos al PAA 2015 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
Pro
de la
Salut i les seves freqüències al llarg de la vigència del PAA 2015. Aquesta informació es troba
al SIMSAP.
Per aquells equipaments inclosos al PAA 2015 en els programes Pt01, Pt02, Pt04, Pt05, Pt06,
Pt09 l’Ajuntament introduirà al SIMSAP la informació
informació detallada de cada una de les accions
realitzades en el format i contingut que el sistema 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 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.
ixar el 29 de gener de 2016 com a data límit de justificació de la subvenció concedida.
Quart. Fixar
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I perquè així consti, les parts signen en senyal de 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, ______________________

Olot, ______________________

Per Dipsalut,

Per l’Ajuntament d’Olot,

Josep M. Corominas i Barnadas
Vicepresident primer

Miquel Àngel Zarza Aibar
4art. Tinent d’alcalde

Jordi Batllori i Nouvilas
Secretari

Alícia Vila i Torrents
Secretària
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Annex 9.1.1.
LLISTAT D’EQUIPAMENTS / INSTAL·LACIONS INCLOSOS AL PAA 2015
Pt01. PROGRAMA DE GESTIÓ I CONTROL DE LA SALUBRITAT 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
9 Estadi municipal-Camp
Camp de futbol Olot

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
Camí dels Tossols
Sant Feliu s/n
Carretera Sant Joan les Abadesses s/n

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

Adreça

Tipus d’instal·lació*

1 Escola Volcà Bisaroques

Pare Nolasc del Molar
s/n

2 Escola Llar Lluís Maria Mestres

Germans Garganta 11

3 Escola Pla de Dalt

Alforja s/n

4 Llar d’infants Sant Pere Màrtir

Clavells 1

5 Sala Torín

Roser, 19

6 Camp de Futbol de Les Mates

Mestre Falla s/n

7 Camp de Futbol de Sant Pere Màrtir

Pic del Bac

8 Camp de Futbol de Sant Roc

Sant Feliu s/n

9 Pavelló Firal

Madrid 2

10 Piscina municipal

Av. Sant Jordi

11 Policia Municipal

Plaça Can Joanetes
11

12 Consorci Sigma

Ctra. Riudaura 94

13 Camp de futbol del Morrot

Carrer de França s/n

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
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
Circuit d’aigua sanitària de
baix risc
Circuit d’aigua sanitària de
baix risc
Circuit d’aigua sanitària de
baix risc

14 Font del Passeig de Barcelona

Passeig de Barcelona

Font ornamental

15 Font de la Plaça Malagrida

Plaça Malagrida

Font ornamental

16 Font de la Plaça Clarà

Plaça Clarà

Font ornamental

17 Reg jardins escola Adults

Avinguda de l’estació
s/n

Reg per aspersió
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18 Reg Pl. Bonavista

Plaça bonavista

Reg per aspersió

19 Reg de l'Avinguda Balears

Avinguda Balears

Reg per aspersió

20 Reg Pl. Clarà

Plaça Clarà

Reg per aspersió

21 Reg Pl. de la Illa de Pasqua

Plaça de l’illa de
Pasqua

Reg per aspersió

22 Reg Pl. Malagrida

Plaça Malagrida

Reg per aspersió

23 Reg Pl. Picasso

Plaça Picasso

Reg per aspersió

24 Reg Pl. Rosella

Plaça Rosella

Reg per aspersió

25 Reg Pl. Vista Alegre

Plaça Vista Alegre

Reg per aspersió

26 Estadi d’atletisme i zona esportiva

Sector Sant Roc

Reg per aspersió

27 Reg piscina municipal

Av. Sant Jordi.

Reg per aspersió

28 Reg camp de futbol d'Olot

Francesc Bartrina s/n

Reg per aspersió

29 Reg de la rotonda Solfa

Avinguda de Santa
Coloma

Reg per aspersió

30 Reg camp de futbol Sant Pere Martir

Pic del Bac s/n

Reg per aspersió

31 Reg Camp de futbol Sant Roc

Sant Feliu s/n

Reg per aspersió

32 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, reg per
aspersió)

Pt04.- PROGRAMA D’AVALUACIÓ I CONTROL DE LA QUALITAT DE L’AIGUA
L’AIGUA A L’AIXETA DEL
CONSUMIDOR.
1 Escola d'Art Superior Disseny d'Olot (EASD)
2 Escola El Morrot
3 Escola Joan XXIII
4 Escola Llar Lluís Maria Mestres i Martí
5 Escola Malagrida
6 Escola Pla de Dalt
7 Escola Sant Roc
8 Escola Volcà Bisaroques
9 Llar d'infants la gredera del Morrot
10 Llar d'infants Les Fonts
11 Llar d'infants Sant Pere Màrtir
12 Llar d'infants Sant Roc
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13 Edifici Equipament Estadi d'Atletisme
14 IES Bosc de la Coma
15 IES Montsacopa
16 Institut La Garrotxa (IES
(IE Garrotxa)
17 Pavelló Firal
18 Pavelló M. d'Olot - Pla de Llacs (PEP Llacs)

Pt05 PROGRAMA D’AVALUACIÓ DE LA SALUBRITAT DE LES PISCINES D’ÚS PÚBLIC
Equipament

Adreça

1 Club Tennis Olot

C/Equador 8-10

2 La Canova

Mas la Canova d'en Solà- Batet. Apt.184
t.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 DE LA SALUBRITAT DE LES PISCINES PÚBLIQUES DE
TITULARITAT I GESTIÓ MUNICIPAL
Equipament

Adreça

1 Piscina Municipal

Avinguda Sant Jordi 209

Pt09.- PROGRAMA DE SUPORT A LA GESTIÓ DE LA SALUBRITAT DE LES SORRERES INFANTILS
Equipament

Adreça

1 Escola Volcà BisaroquesBisaroques sorral gran

Pare Nolaso del Molar s/n

2 Escola
cola Volcà BisaroquesBisaroques sorral petit

Pare Nolaso del Molar s/n

3 Escola Morrot

Lope de Vega s/n

4 Escola Escola Llar Lluis Maria Mestres

Germans Garganta 11

5 Escola Pla de Dalt

Alforja s/n

6 Escola Sant Roc

Sant Feliu s/n

7 Llar infants Les Fonts
onts

Ronda Fonts 22

8 Llar infants Sant Roc – sorral gran

Sant Feliu 60

9 Llar infants Sant Roc – sorral petit

Sant Feliu 60
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10 Escola Maria Reina

Avinguda Reis Catòlics 19

11 Escola Petit Planço

Joaquim Vayreda 23

12 Escola Malagrida-sorrera
sorrera gran

Avinguda
vinguda de les Corts Catalanes 30

13 Escola Malagrida-sorrera
sorrera petita

Avinguda de les Corts Catalanes 30

14 Piscina municipal

Avinguda Sant Jordi 209

15 Parc Malastoquers

Avinguda Malastoquers

16 Parc de Coloms

Rengle- Avinguda Antoni Mulleres

17 Parc Pekin

Avinguda Santa Coloma

18 Parc de Sant Miquel

Plaça de Sant Miquel

19 Plaça Bonavista

Plaça Bonavista

20 Parc dels jutjats

Carrer Sant Joan de les Abadesses

21 Parc plaça Castanyer

Carrer Gòdua

22 Parc Zamenhof

Carrer Zamenhof

PT14.-PROGRAMA D’ASSESSORAMENT I SUPORT TÈCNIC A POLÍTIQUES MUNICIPALS DE
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PROTECCIÓ DE LA SALUT
Línia de treball

Concepte
Cens legionel·la

Contaminació del medi

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
Control d’establiments de restauració
Control d’establiments
’establiments de venda al menor de carn
Control de Peixateries

Productes alimentaris

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
preparat
Atenció al ciutadà
Control del cens d’animals de companyia

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

Autorització per la tinença d’animals de companyia
Atenció al ciutadà
Incidències de plagues
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ANNEX 9.1.2.
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 per a la lluita i control integrat de plagues urbanes que Dipsalut publicarà
per l’any 2015.
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 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, 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.
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Annex 10.1.
Bases reguladores del suport econòmic per al finançament d’accions d’ocupació remunerada
del programa
rograma “Salut i Crisi” 2015-2016
2015 2016 (Pm10) (LE 2014/52). Comarques de Girona.
Ajuntaments de la demarcació de Girona, ens locals supramunicipals de la demarcació de
Girona i entitats sense ànim de lucre d’abast supramunicipal.
1. Objecte
Regular, en el marc
arc d’intervenció proposat pel programa “Salut i Crisi”, les subvencions que
concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut,
als Ajuntaments, Consells comarcals i les entitats sense ànim de lucre (ONL) per al
a finançament de
dispositius, nous o existents (accions, estratègies, programes, plans, mecanismes...), destinats a
promoure l’ocupació remunerada de persones afectades per la Crisi.
La urgència de la disponibilitat econòmica per endegar aquesta intervenció
intervenció ve donada per la detecció
de situacions crítiques en famílies sense cap mena d’ingrés econòmic o amb ingressos econòmics
per sota del salari mínim interprofessional. D’acord amb l’evidència disponible, aquestes situacions
impacten críticament en la salut
salut dels diferents membres del nucli familiar. Esgotades totes les vies
d’ajuts socials disponibles, aquest nuclis familiars només poden sortir de la situació a través de
processos que els donin l’autonomia econòmica que facilita el mercat laboral.
Això fa que sigui necessària la intervenció coordinada dels diferent agents socials per d’elaborar
propostes que donin sortida a aquestes situacions, fet que suposa entrar en estratègies ocupacionals
que esdevenen llargues i complexes.
Els destinataris d’aquests dispositius hauran de ser persones aturades de llarga durada,
especialment aquelles afectades per l’impacte de la Crisi. Es posarà especial èmfasi en persones
majors de 30 anys amb fills a càrrec i que la unitat de convivència no percebi ingressos o que
aquests
quests siguin inferiors al salari mínim interprofessional.
Els projectes presentats s’hauran de caracteritzar per:
•
•

•
•
•
•
•
•

Realitzar-se
se sobre la base d’una diagnosi i una planificació prèvies que faciliti l’encaix en les
estratègies d’ocupació existents al territori.
territori. Aquests projectes hauran de donar resposta a les
necessitats identificades i a les capacitats i potencialitats del territori.
Treballar amb estratègies d’innovació social que contribueixin a millorar el treball en xarxa i la
governança democràtica de les polítiques públiques en matèria de promoció de l’ocupabilitat
de les persones afectades per la crisi. Per tant, hauran de garantir la implicació i la
participació dels actors més rellevants, públics i privats en l’àmbit territorial i sectorial.
Fomentar
ar la inserció laboral de les persones destinatàries de la subvenció en empreses i
entitats dels sector privat.
Incorporar estratègies d’acompanyament i seguiment de les persones inserides i dels actors
generadors d’ocupació per vetllar pel màxim encaix entre
entre les dues parts.
Incorporar la definició dels circuits de detecció, derivació i priorització de les persones
susceptibles de ser ateses.
Establir uns indicadors de qualitat per a seleccionar els proveïdors de feina i les
corresponents ofertes laborals.
Encaixar en el treball territorial existent dins el marc del programa “Salut i Crisi” de Dipsalut.
Els projectes contemplaran una valoració social i econòmica dels possibles perceptors del
programa. Aquesta valoració es centrarà en la ocupabilitat de persones
perso
i de la situació social
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i financera del nucli familiar. Aquestes valoracions es duran a terme a través dels
1
corresponents equips interdisciplinars del territori.
2. Naturalesa i forma de concessió
Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter
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
ció 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 fent referència a un percentatge de la despesa subvencionable,
subv
d’acord amb
l’article 8 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
Les subvencions concedides són compatibles amb altres ingressos o ajudes que tinguin el mateix
objecte, sempre que 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.
3. Beneficiaris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte
objecte d’aquestes bases:
•
•
•

els Ajuntaments de la demarcació de Girona
els ens locals supramunicipals de la demarcació de Girona
les entitats de dret privat que acreditin fefaentment que són entitats sense ànim de lucre
d’abast supramunicipal amb seu o delegació a les comarques de Girona

que hagin realitzat o tinguin previst realitzar a les comarques de Girona projectes que donin resposta
a la crisi acomplint els objectius detallats al punt primer d’aquestes bases i que s’integrin en
l’estratègia de coordinació de
de les respectives taules territorials de coordinació del programa “Salut i
Crisi”.
Les entitats a què es refereix el paràgraf anterior han d’acreditar que són sense ànim de lucre, que
tenen abast supramunicipal i que tenen seu o delegació a les comarques de Girona mitjançant la
presentació de la declaració responsable de vigència de les dades dels estatuts de l’entitat.
Les entitats sense ànim de lucre d’àmbit local s’hauran d’integrar en els projectes dels ajuntaments
respectius.
4. Despeses subvencionables
subvencion
Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, estiguin vinculades
als dispositius que donin resposta als objectius plantejats, tot tenint en compte que, com a mínim, el
80% de l’import concedit s’haurà de destinar a costos
costos salarials (4.1.), i un màxim del 20% a la resta
de conceptes que es detallen (4.2., 4.3. i 4.4.):

1

Aquests equips són grups de professionals de diferents sectors
sectors (dinamització econòmica, serveis socials…)
que actuen en un territori concret. Aquests equips es crearan a aquest efecte i no formen part necessàriament
de les respectives taules territorials de coordinació del salut i crisi. Vegeu www.dipsalut.cat
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4.1. Costos salarials derivats de contractacions internes (persones ocupades per l’entitat beneficiària
de la subvenció) o externes (persones ocupades per
per tercers actors que no siguin beneficiaris de la
subvenció):
a) Nous contractes laborals de les persones destinatàries del projecte: salari brut,
inclosa la prorrata de pagues extraordinàries, i quotes a càrrec de l’empresa de
cotització de la Seguretat Social.
Soc
Fins al 100% dels costos.
b) Continuïtat dels contractes laborals subscrits en anteriors convocatòries: salari brut,
inclosa la prorrata de pagues extraordinàries, i quotes a càrrec de l’empresa de
cotització de la Seguretat Social. Fins al 80% dels costos.
cos
c) Projectes d’autocupació, que comportin una alta d’activitat i a la Seguretat Social.
4.2. Material fungible
4.3. Formació dels usuaris relacionada amb l’ocupació a desenvolupar i/o competències
transversals per l’ocupació i l’autoocupació
4.4. Acompanyament
mpanyament i seguiment dels processos d’inserció laborals de les persones inserides.
5. Despeses no subvencionables
En cap cas s’entendran com a subvencionables les despeses derivades de:
5.1. Despeses no salarials, incentius salarials, dietes, despeses
despeses de locomoció, pagament de
vacances no realitzades, hores extraordinàries, indemnitzacions, complementes per despeses
realitzades com a conseqüencia de l’activitat laboral o qualsevol altre concepte retributiu no recollit
com a despesa subvencionable.
5.2.
2. Funcionament i gestió ordinaris de l’entitat, així com les despeses del personal que no estiguin
directament vinculats amb l’execució de l’activitat subvencionada.
5.3. Manteniment de les entitats (llum, aigua, calefacció, neteja, telecomunicacions, etc.)
et
5.4. Lloguer o adequació dels espais de realització de les diferents activitats
5.5. Adquisició d’equipaments
5.6. Material informàtic
5.7. Vestuari, tant dels professionals com dels usuaris de les activitats
5.8. Ajuts directes a persones, quan
qu restin subjectes a retorn.
Per als ajuntaments i els ens locals supramunicipals, a més a més, estarà exclòs donar suport
econòmic a les entitats locals sense ànim de lucre de caràcter supramunicipal que ja hagin resultat
beneficiàries d’aquesta subvenció
subvenció en l’àmbit de la seva respectiva comarca en la mateixa
convocatòria.
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6. Convocatòria
El Consell Rector de Dipsalut ordenarà la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona d’una
convocatòria anual de fins a tres procediments de selecció
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 de resolució de cadascun d’ells.
Els crèdits assignats al primer dels procediments i no compromesos després de la seva resolució
podran acumular-se
se als crèdits assignats en el segon procediment i així successivament amb el
tercer procediment. Així mateix, podran incrementar-se
incrementar
els
ls crèdits assignats a la convocatòria,
sempre que hagin estat aprovats abans de la resolució de concessió.
7. Sol·licituds
La convocatòria establirà fins a tres terminis de presentació de sol·licituds corresponents a cadascun
dels procediments de selecció.
selec
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 ubicat a la seu electrònica
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 comú, mitjançant
m
el model
normalitzat disponible a la seu electrònica i al web corporatiu de Dipsalut (www.dipsalut.cat).
(
Conjuntament amb la presentació del model normalitzat de sol·licitud, caldrà presentar la
documentació següent:
•
•

El projecte per al qual es demana la subvenció.
La declaració responsable de vigència de les dades dels estatuts de l’entitat, si escau (Annex
B)

Amb la presentació de la sol·licitud, l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes
necessàries
ssàries a efecte de comprovar que el beneficiari es troba 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,
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 requerida s’ha de realitzar,
després del requeriment i amb l’advertència
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
prèv 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’arxiven 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.
8. Criteris de valoració
Per a valorar els projectes presentats s’usaran els següents criteris de valoració:
valorac
Criteri

Puntuació
màxima
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Projectes dissenyats a partir d’una diagnosi prèvia compartida pels diferents actors
públics i privats del territori
Projectes dissenyats amb la implicació dels diferents actors públics i privats del
territori
Projectes
es que incorporin estratègies de seguiment en les diferents parts i moments
del procés d’inserció
Projectes que afavoreixin el manteniment de l’ocupabilitat de les persones més enllà
d’aquest període de subvenció.
Capacitat, experiència, recursos humans
humans i solvència tècnica de les entitats
sol·licitants

10
10
10
10
10

Projectes que contemplin el valor social de les ocupacions proposades

10

L’avaluació com a eina fonamental per valorar l’impacte del projecte

10

Projectes que afavoreixin la innovació local, sectorial
sec
i ocupacional

10

Xifra d’atur registrat al territori per a majors de 34 anys a 31 de desembre de l’any
anterior

10

Projectes que incorporin el desenvolupament de competències transversals lligades
a l’ocupació

10
100

Quedaran excloses les sol·licituds
sol· licituds que no obtinguin una valoració mínima de 70 punts
9. Import de la subvenció
La comissió tècnica del projecte determinarà la quantia de les subvencions, com a percentatge de la
despesa subvencionable, d’acord amb els criteris de valoració establerts
establerts en el punt vuitè d’aquestes
bases.
La comissió tècnica estarà formada per un representant dels Ajuntaments i un representant de les
comarques i dos representants de les ONL a proposta del Grup Motor i dos representants de
Dipsalut, un dels quals la presidirà
pr
i tindrà vot de qualitat.
La comissió tècnica es reunirà un cop rebudes totes les sol·licituds i proposarà les valoracions de
cadascun dels projectes presentats, especificant les sol·licituds que hagin de ser denegades per no
haver assolit la valoració
ració mínima requerida de 70 punts.
Per a la resta de sol·licituds de cada àmbit territorial, les comissions establiran les atribucions
econòmiques respectives, d’acord amb els criteris de valoració establerts en el punt vuitè, de la
manera següent:
•

L’import
port màxim a percebre és del 100% de l’import sol·licitat (sempre que aquest import
no superi la base subvencionable*) i fins a un màxim del 100% del percentatge assignat a
l’àmbit territorial del crèdit total disponible per a la convocatòria.
Àmbit
territorial
Alt Empordà

Percentatge
assignat
18,86 %
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Baix Empordà
Cerdanya
Garrotxa
Gironès
Pla de l’Estany
Ripollès
Selva

15,90 %
3,75 %
8,10 %
20,59 %
6,06 %
5,83 %
20,90 %

(*) La base subvencionable es calcula restant al total del pressupost presentat
presentat les despeses excloses de
finançament.

•

La distribució del crèdit assignada a cada àmbit territorial es realitza d’acord amb criteris
poblacionals, atenent a la població real de cada àmbit territorial i introduïnt factors
correctors en funció de la densitat
dens
de població.

•

La distribució de la dotació econòmica de cada àmbit territorial es durà a terme d’acord
amb les valoracions assignades a les sol·licituds: als projectes que hagin obtingut 100
punts, se’ls assignarà el 100% de l’import sol·licitat; als projectes que hagin obtingut 99
punts, se’ls assignarà el 99% de l’import sol·licitat; i així successivament, tenint en compte
que cada punt de valoració representa un 1% de dotació econòmica. Els projectes que no
hagin assolit un mínim de 70 punts quedaran
quedaran fora de la distribució econòmica.

•

Si un cop realitzada la distribució econòmica els imports superen el crèdit disponible per a
cadascuna de les comarques, la comissió proposarà el prorrateig del crèdit total assignat
a l’àmbit territorial entre tots els beneficiaris que superin els 70 punts de valoració, de
manera que els crèdits de cada àmbit territorial es redistribueixin íntegrament.

•

Segons el nombre de sol·licituds que es presentin i en el cas que se superin les
previsions pressupostàries assignades a alguna de les aplicacions pressupostàries,
l’òrgan responsable de la resolució podrà, potestativament, fer-ne
fer ne una redistribució en el
sentit d'ampliar els fons destinats d’una d’elles en detriment de l’altra. Aquesta
redistribució es realitzarà de manera
manera proporcional, d’acord amb el percentatge
corresponent a cada àmbit territorial.

•

De la mateixa manera, en el cas que en algun dels àmbits territorials no hi hagués cap
sol·licitud de subvenció o bé cap projecte que superi els 70 punts, l’òrgan responsable
responsabl de
la resolució podrà, potestativament, fer una redistribució dels fons corresponents a aquest
àmbit. Aquesta redistribució es realitzarà de manera proporcional, d’acord amb el
percentatge assignat a cadascun dels àmbits territorials. L’import sobrant després
de
de la
redistribució restarà com a crèdit disponible.

En tot cas, les subvencions s’entenen fixades en el percentatge establert en la resolució de
concessió. En aquest sentit, quan el beneficiari no hagi justificat la totalitat de l’import de les
despeses
peses subvencionables, es minorarà la subvenció en funció del percentatge establert en la
resolució de concessió, d’acord amb l’article 22 de l’Ordenança de subvencions de la Diputació de
Girona. Si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior,
superior, la subvenció es mantindrà en
la quantia inicial.
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10. Bestreta
Es preveu la possibilitat que el beneficiari demani, si ho considera necessari per a l’execució del
projecte, una bestreta de fins al 50,00% de l’import subvencionat, que haurà de sol·licitar
sol·
expressament. El vicepresident primer de Dipsalut serà l’òrgan competent per atorgar o desestimar
discrecionalment aquesta sol·licitud, prèvia valoració de la petició.
En qualsevol cas, es denegaran les sol·licituds de bestreta quan el beneficiari sigui deutor de
Dipsalut, no estigui al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant de la
Seguretat Social, o tingui en el seu poder fons pendents de justificació.
Per als beneficiaris als quals es concedeixi una bestreta, el termini per presentar les justificacions
serà el que s’hi hagi establert en la convocatòria corresponent.
11. Instrucció de l'expedient
L’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut és el centre gestor d’instrucció del procediment de
concessió d’aquesta subvenció.
ubvenció.
Les comissions tècniques territorials elaboren, en el termini establert en la convocatòria
corresponent, una proposta de resolució, tenint en compte els informes de valoració emesos per
l’Àrea. Les comissions tècniques territorials poden realitzar
realitzar d’ofici les actuacions que estimin
necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades de les sol·licituds
presentades.
El Consell Rector de Dipsalut, d’acord amb la proposta de les comissions tècniques territorials, és
l’òrgan responsable
esponsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions.
12. Termini de resolució i notificació
Les resolucions es dicten i es notifiquen 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.
administratiu. La resolució es comunica als
beneficiaris per mitjà del tauler d’anuncis e-Tauler
e Tauler de la seu electrònica de Dipsalut
(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 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
13. Acceptació
Una vegada comunicada la concessió de l’ajut econòmic, si en el termini d’un mes no
n es manifesta el
contrari, s’entén acceptat, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva
aplicació.
14. Obligacions del beneficiari
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta
fonamen la
concessió dels ajuts.
b) Justificar el compliment 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.
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c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha
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, 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
re
específiques.
f)

Conservar els 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, 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
contingut de la declaració responsable
de la sol·licitud, durant la vigència de l’actuació objecte de la subvenció

15. Taules de coordinació
Les taules de coordinació són espais de treball col·laboratiu entre els diferents agents que actuen en
un territori (municipal
municipal i/o comarcal). A cada àmbit territorial (municipi i/o comarca) es treballa en el
marc d’un espai de treball intersectorial ja existent o que es creï de manera expressa.
La composició d’aquestes taules és dinàmica i acordada entre els diferents agents intervinents al
municipi/comarca. En el cas que en un àmbit territorial hi hagi municipis que, per la meva mida
poblacional, requereixen d’espais municipals de coordinació, es busquen estratègies per crear
oportunitats de coordinació en xarxa entre la taula territorial i la municipal.
Les taules de coordinació es conceptualitzen, en el marc del programa “Salut i Crisi”, amb la voluntat
expressa de contribuir a reforçar les estructures de coordinació entre els agents de l’àmbit territorial.
D’acord amb
mb la seva definició, l’espai o taula de coordinació actua com a espai de coordinació
d’aquells projectes o dispositius que estiguin vinculats al programa.
En qualsevol cas, els beneficiaris de la subvenció es comprometen a les condicions específiques
següents:
•

Tots els projectes finançats, estiguin o no coordinats entre ells, s’integraran a la taula de
coordinació respectiva, que també serà l’espai per a generar els mecanismes i estratègies
oportunes per avançar cap al treball en xarxa.

•

Els respectius espais o taules territorials de coordinació procuraran estendre el projecte a
tots els agents actius que estiguin treballant en l’àmbit territorial d’acord amb l’objecte
d’aquest programa, i tindran voluntat expressa de mantenir-se
mantenir se actives en el temps per enfortir
les dinàmiques de treball en xarxa derivades o no del programa “Salut i Crisi”.
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•

Dipsalut serà l’encarregat de facilitar els processos de treball en aquestes taules promovent
dinàmiques orientades a la cooperació entre els agents. Dipsalut articularà
articul
els mecanismes
que consideri adequats per organitzar aquestes taules. Aquest procés es farà de forma
ràpida i àgil amb la finalitat de posar a disposició dels principals projectes del territori els
recursos assignats a cada àmbit territorial.

•

oment, Dipsalut vetllarà per l’equitat en la distribució dels recursos i per la
En tot moment,
potenciació d’estructures de treball comunitari que facilitin la integració de dispositius. A més,
Dipsalut facilitarà als professionals i voluntaris espais d’acció-reflexió-formació
d’acció
per tal
d’avançar en les lògiques descrites i oferirà accions de suport a la seva tasca.

•

Els ajuntaments i els ens locals supramunicipals vetllaran per coordinar els agents que
actuen en el seu àmbit territorial.

•

Les ONL supramunicipals o supracomarcals
supracomarcals s’integraran als espais o taules de coordinació
territorial .

16. Justificació i pagament
El termini màxim per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat es determinarà a la convocatòria.
Les entitats beneficiàries de les subvencions hauran
hauran de justificar l’aplicació de fons d’acord amb els
articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i els articles 26, 27,
28, 29 i 30 de l’ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
Les actuacions s’han de justificar mitjançant memòria tècnica valorativa del projecte o l’actuació
subvencionada, seguint les recomanacions del centre gestor de la subvenció.
Les despeses s’han de justificar mitjançant compte justificatiu simplificat, si l’import és inferior a
60.000,00 €, que ha d’incloure una relació classificada de despeses, amb identificació del proveïdor,
prove
número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura i detall d’ingressos o
subvencions que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb identificació
identificació de l’import i la seva
procedència.
En el supòsit en què l’import de la subvenció rebuda sigui igual o superior a 60.000,00 €, caldrà
presentar les factures originals, fotocòpies compulsades o documents de valor probatori equivalent
que constin en la relació esmentada en l’anterior apartat.
A la justificació tècnica i econòmica també s’hi haurà d’adjuntar, en tots els casos, la següent
documentació:
16.1. Ajuntaments i ens locals supramunicipals:
a)

Justificació de la percepció econòmica de les persones destinatàries del projecte.
En el cas de persones ocupades per l’entitat beneficiària de la subvenció
1.
(internes):
•
Certificat del secretari o secretari-interventor
secretari interventor acreditatiu de la relació de
la persona contractada o les persones contractades
contractades amb el nom i cognoms,
amb la data d’inici i de fi del contracte, l’import total del salari brut i percentatge
de dedicació a aquest projecte.
•
Informe de vida laboral de la seguretat social de la persona contractada
o les persones contractades acreditatiu
acreditatiu de què procedeix de la situació d’atur.
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•
Fulls de salari dels mesos del contracte compresos en el període de la
convocatòria.
•
Fulls TC1 i TC2 dels mesos del contracte compresos en el període de
la convocatòria.
2.
En el cas de les persones ocupades
ocupades per tercers actors que no sigui
l’ajuntament o ens local supramunicipal (Externes):
•
Certificat del secretari o secretari-interventor
secretari interventor de l’acord de concessió de
l’ajuda o conveni regulador amb l’entitat que ha contractat el personal.
•
Faig constar de l’interventor o secretari-interventor
interventor de les obligacions
reconegudes amb el detall següent:
a)
b)
c)
d)

Número de l’obligació
Import de l’obligació
Data de l’obligació
Data de pagament

3. En el cas de les persones que iniciïn un projecte d’autoocupació.
d’autoocupac
•
•
•
•
•
•
•

b)

Certificat del secretari o secretari-interventor
secretari interventor de l’acord de concessió de
l’ajuda o conveni regulador amb la persona emprenedora
Informe de viabilitat del projecte emès pel tècnic que va assessorar la seva
posada en marxa
Informe de vida laboral de la seguretat social de la persona que s’ha donat
d’alta al règim d’autònoms conforme procedeix de la situació d’atur
Declaració censal d’inici d’activitat (models 036 o 037)
Sol·licitud d’alta al Règim Especial d’Autonòms de la Seguretat Social
(Model TA0521)
TA05
Rebut de pagament de les quotes d’autònoms dels mesos compresos en el
període de la convocatòria
Informe emès pel tècnic assessor de l’entitat conforme la persona
emprenedora ha participat en l’itinerari formatiu i de seguiment per a la
consolidació del
de projecte de negoci

Justificació de la formació dels usuaris relacionada amb l’ocupació a desenvolupar.
1.
En el cas en què la formació sigui exercida per treballadors interns de
l’ajuntament o ens supraminicipal:
•
Certificat del secretari
o secretari-interventor
sec
interventor acreditatiu dels
treballadors dedicats a la formació amb el seu nom i cognoms, l’import total del
salari brut i percentatge de dedicació a aquest projecte.
2. En el cas en què la formació sigui exercida per treballadors contractats
específicament
ecíficament per l’ajuntament o ens supramunicipal:
•
Certificat del secretari
o secretari-interventor
secretari interventor acreditatiu dels
treballadors dedicats a la formació amb el seu nom i cognoms, amb la data
d’inici i de fi del contracte, l’import total del salari brut
br i percentatge de
dedicació a aquest projecte.

c) Justificació de l’acompanyament i seguiment dels procesos d’inserció laborals de les
persones inserides.
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1.

En el cas en què l’acompanyament sigui desenvolupat per treballadors interns:
•
Certificat del secretari
s
o secretari-interventor
interventor acreditatiu dels
treballadors dedicats a la formació amb el seu nom i cognoms, l’import total del
salari brut i percentatge de dedicació a aquest projecte

2.

En el cas en què l’acompanyament sigui desenvolupat per treballadors
treballa
contractats específicament per l’ajuntament o ens supramunicipal
•
Certificat del secretari
o secretari-interventor
secretari interventor acreditatiu dels
treballadors dedicats a la formació amb el seu nom i cognoms, amb la data
d’inici i de fi del contracte, l’import total del salari brut i percentatge de
dedicació a aquest projecte

16.2. Entitats sense ànim de lucre:
a)

Justificació de la percepció econòmica de les persones destinatàries del projecte.
1.
En el cas de persones ocupades per l’entitat beneficiària de la subvenció
(internes):
•
Declaració del President de l’entitat referent a la persona contractada o
persones contractades amb el nom i cognoms, la data d’inici i de fi del
contracte, l’import total del salari brut i percentatge de dedicació a aquest
projecte
•
Informe de vida laboral de la seguretat social de la persona contractada
o les persones contractades.
•
Fulls de salari dels mesos del contracte compresos en el període de la
convocatòria.
•
Fulls TC1 i TC2 dels mesos dels mesos del contracte compresos
comp
en el
període de la convocatòria.
2.
En el cas de persones ocupades per tercers actors que no sigui l’entitat no
lucrativa (externes):
•
•
3.

Declaració d’acord de contractació de personal (Annex A).
Originals o còpies dels pagaments realitzats a l’entitat
l’en
externa.

En el cas de les persones que inicïin un projecte d’autoocupació
•
•
•
•
•
•

Certificat del secretari de l’acord de concessió de l’ajuda o conveni
regulador amb la persona emprenedora
Informe de viabilitat del projecte emès pel tècnic que va assessorar
asse
la seva
posada en marxa
Informe de vida laboral de la seguretat social de la persona que s’ha donat
d’alta al règim d’autònoms conforme procedeix de la situació d’atur
Declaració censal d’inici d’activitat (models 036 o 037)
Sol·licitud d’alta al Règim
Règim Especial d’Autonòms de la Seguretat Social
(Model TA0521)
Rebut de pagament de les quotes d’autònoms dels mesos compresos en el
període de la convocatòria
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•

b)

Informe emès pel tècnic assessor de l’entitat conforme la persona
emprenedora ha participat en l’itinerari
l’itinerari formatiu i de seguiment per a la
consolidació del projecte de negoci

Justificació de la formació dels usuaris relacionada amb l’ocupació a desenvolupar.
1.

En el cas en què la formació sigui exercida per treballadors interns de l’entitat:
•
Declaració del President de l’entitat dels treballadors dedicats a la
formació amb el seu nom i cognoms, l’import total del salari brut i percentatge
de dedicació a aquest projecte.
•
Fulls de salari dels mesos del contracte compresos en el període de la
convocatòria.
•
Fulls TC1 i TC2 dels mesos dels mesos del contracte compresos en el
període de la convocatòria.

2. En el cas en què la formació sigui exercida per treballadors contractats
específicament per l’entitat.
•
Declaració del President de l’entitat
l’entitat dels treballadors dedicats a la
formació amb el seu nom i cognoms, amb la data d’inici i de fi del contracte,
l’import total del salari brut i percentatge de dedicació a aquest projecte.
•
Fulls de salari dels mesos del contracte compresos en el període
per
de la
convocatòria.
•
Fulls TC1 i TC2 dels mesos dels mesos del contracte compresos en el
període de la convocatòria.
c) Justificació de l’acompanyament i seguiment dels procesos d’inserció laborals de les
persones inserides.
1.

En el cas en què l’acompanyament
l’acompanyament sigui desenvolupat per treballadors interns:
•
Declaració del President de l’entitat dels treballadors dedicats a
l’acompanyament i seguiment (fins un màxim 5%) amb el nom i cognoms,
l’import total del salari brut i percentatge de dedicació a aquest projecte.
•
Fulls de salari dels mesos del contracte compresos en el període de la
convocatòria.
•
Fulls TC1 i TC2 dels mesos del contracte compresos en el període de
la convocatòria

2. En el cas en què l’acompanyament sigui desenvolupat per treballadors
treba
contractats
específicament per l’ajuntament o ens supramunicipal
•
Declaració del President de l’entitat dels treballadors dedicats a
l’acompanyament i seguiment (fins un màxim 5%) amb el nom i cognoms, la
data d’inici i de fi del contracte, l’import
l’import total del salari brut i percentatge de
dedicació a aquest projecte.
•
Fulls de salari dels mesos del contracte compresos en el període de la
convocatòria.
•
Fulls TC1 i TC2 dels mesos del contracte compresos en el període de
la convocatòria
Les dates d’emissió dels documents justificatius de les despeses hauran d’estar dins del període
d’execució de l’acció subvencionada a què s’imputa, amb excepció dels que s’emetin amb data

Núm. exp. 2015/1450 – Secretaria – Preacta reunió CR – Pàg. 83

posterior i facin referència a despeses executades en el període subvencionable.
subvenciona
Totes les despeses
s’hauran d’haver pagat dins del termini establert per a la presentació de la justificació econòmica.
El pagament de la subvenció es farà efectiu un cop el beneficiari l’hagi justificada íntegrament i
correctament, excepte en el cas de bestreta regulat en el punt novè, en el qual s’avançarà el
pagament a l’espera de la seva 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 sigui deutor de Dipsalut, es pot efectuar la compensació del pagament
de la subvenció amb els deutes del beneficiari líquids i vençuts.
17. Pròrroga
D’acord amb l’article 28.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, el
beneficiari pot sol·licitar,
ol·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.
18. Procediment de justificació
El centre gestor comprova la documentació justificativa, la verifica formalment i pot proposar la
modificació de la resolució d’atorgament de la subvenció.
La modificació de la resolució es duu a terme en els casos següents:
•

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

•

Quan el beneficiari no ha justificat adequadament l’objecte subvencionat o l’import
l
de
les despeses de l’actuació que estigui obligat a justificar.

•

Quan el beneficiari ha obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions o ajuts
públics o privats que, sumats a la subvenció de Dipsalut superen 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, les subvencions
cions s’entenen fixades en el percentatge establert en la resolució de la
concessió a efectes del pagament de les quantitats justificades. Si el cost de l’objecte subvencionat
finalment resulta superior, la subvenció es manté en la quantia inicial. D’altra banda, si la justificació
és inferior a la quantitat determinada com a despesa subvencionable, es lliura 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
resolu
d’atorgament, Dipsalut notifica al beneficiari la proposta
de modificació de la subvenció i li concedeix quinze dies perquè pugui presentar les al·legacions que
consideri oportunes, amb l’advertiment que si no presenta la documentació requerida l’òrgan
competent revocarà la subvenció, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de
la Diputació de Girona.
El vicepresident primer de Dipsalut és l’òrgan competent per resoldre les al·legacions i dictar, si
escau, la modificació de la subvenció.
sub
D’altra banda, quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta subvenció fos inferior a l’import ja satisfet, el perceptor està obligat a reintegrar-ne
reintegrar
l’excés, d’acord amb el que estableix la normativa reguladora vigent.
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19. 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.
20. Interpretació
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en el Consell Rector de
Dipsalut.
21. Vigència
Aquestes bases tenen vigència mentre no es modifiquin o deroguin.
Disposició addicional primera
El Consell Rector
ector 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).
(e
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 serà l'òrgan
competent per resoldre, així com per resoldre els recursos que s'interposin contra la resolució de la
convocatòria corresponent.
Annex A
DECLARACIÓ D’ACORD DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
El senyor / La senyora _____________________________ com representant legal de l’organització
no lucrativa _______________________________________________, amb CIF __________ i
domicili social al municipi de
d ____________________________,
i el senyor / la senyora _____________________________ com representant legal de l’empresa
________________________________________________, amb CIF __________ i domicili social al
municipi de ____________________________,
DECLAREN sota la seva responsabilitat
que ambdues organitzacions han signat un acord de col·laboració per mitjà del qual l’empresa ha
contractat amb data __________________, de manera indefinida / de manera temporal durant un
termini de _____ mesos, el senyor / la senyora ________________________________ per tal que
presti els seus serveis com a _______________________________________ amb una jornada de
____ hores diàries / setmanals / mensuals / anuals i un sou brut total de __________ €.
En virtut d’aquest
quest acord, l’organització no lucrativa abonarà a l’empresa l’import diari / setmanal /
mensual
/
anual
de
________
€
en
concepte
de
_______________________________________________.
Lloc i data.
Sr. / Sra. _____________________
Representant legal de __________
________

Sr. / Sra. _____________________
Representant legal de __________
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Annex 11.1.
Bases específiques reguladores de subvencions als ajuntaments de la demarcació de
Girona per a la lluita i control integrat de plagues urbanes
1. Objecte
Regular les
es subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació
de Girona, en endavant 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: fitosanitaris, de corcs i de tèrmits.
2. Naturalesa i forma de concessió
Els ajuts econòmics objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional,
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
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
pesa 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
detallades 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
cial de les activitats subvencionades amb persones vinculades a l’entitat
beneficiària.
3. Beneficiaris
Poden concòrrer a la convocatòria del programa de suport econòmic objecte d’aquestes bases
els ajuntaments de la demarcació de Girona que estiguin adherits
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
Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, es relacionin
amb la realització de l’activitat objecte d’aquestes bases i que es corresponguin amb alguns
dels conceptes següents:
-

Les despeses d’aplicació dels plans de lluita i control 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:
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o
o
o
o

Mètodes
de
control
físic
(Barreres
físiques,
temperatura,
llum
ultraviolada,ultrasons, etc.)
Mètodes de control mecànic (Trampes adhesives o mecàniques, tècniques
d’aspiració, etc.)
Mètodes de control biològic (Feromones,
(Feromones, predadors i paràsits, insecticides
biorracionals, etc.)
Mètodes químics (Insecticides, raticides, 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
ns 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 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, 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 podrà establir 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 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
erminarà a la convocatòria.
La sol·licitud s’omplirà a través del Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP )
i es registrarà exclusivament al registre electrònic de la seu electrònica de Dipsalut.
(www.dipsalut.cat),
), d’acord amb l’article 27.6 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.
No es preveu la possibilitat de reformulació de la sol·licitud. Amb la presentació de la
sol·licitud, l’interessat autoritza
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
sol·licitantt 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 requerida s’ha de
realitzar,
tzar, 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 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
s
cap tràmit ulterior.
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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.
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 %

Grup 5

més de 25.000 habitants

50,00 %

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

Si com a resultat d’aquesta operació l’import
l’import obtingut fos igual o inferior a 1.000 euros,
s’atorgarà 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 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
d sol·licituds
possibles.
Si un cop prorratejat, la 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
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.
9. Composició de la Comissió qualificadora
La Comissió qualificadora es reunirà dins dels terminis establerts en
en les corresponents
convocatòries, amb la composició següent:
President:
Vocals:

El vicepresident primer de l’Organisme
Tres vocals del Consell Rector de Dipsalut

Secretari:

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

Correspon a la 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
informes tècnics previs en el moment de presentar la proposta de
resolució.
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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
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 e-Tauler
e 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
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
manifes el
contrari, s’entén acceptada la subvenció, 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
nta la concessió dels ajuts.
b. Justificar el compliment 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, 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 delss 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
eguladores específiques.
f.

Conservar els 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
informació o difusió en general sobre l’objecte de la
subvenció, 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
contingut de la declaració
responsable de la sol·licitud, durant la vigència de l’actuació objecte de la subvenció.
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13. Documentació justificativa
La justificació s’haurà de presentar exclusivament al registre electrònic de la seu electrònica de
Dipsalut. (www.dipsalut.cat
www.dipsalut.cat),
), d’acord amb l’article 27.6 de la Llei 11/2007, de 22 de juny,
d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.
El termini màxim per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat es determinarà
dete
a la
convocatòria. Es considerarà despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el termini previst,
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l’acabament del període de
justificació. La documentació justificativa de la realització de l’objecte
l’objecte de la subvenció que
s’haurà de 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, inclou una memòria
justificativa del
el compliment de l’objecte subvencionat (annex
(annex A del compte justificatiu),
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
subvencio
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
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.
D’acord amb l’article 28.2 de l’Ordenança
l’Ordenança general de 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 a comptar des de la data de finalització del termini de justificació
establert en la convocatòria. Les peticions de pròrroga s’entendran concedides tàcitament en
els termes indicats, llevat que hi hagi una resolució expressa en sentit contrari que, en aquest
cas, l’òrgan competent per resoldre-la
resoldre serà el vicepresident primer
er de Dipsalut.
14. 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
justi
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.
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En tot cas, i per les activitats no realitzades, les subvencions s’entenen fixades en el
percentatge establert en la resolució de
de 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 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 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 22 de
d 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.
15. Règim jurídic
En tot allò no previst en aquestes
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.
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 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
C
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
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 11.2.
Convocatòria 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 endavant Dipsalut, als ajuntaments de la demarcació de Girona per a finançar la
lluita i control
ntrol 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. Així com els
e tractaments:
fitosanitaris, de corcs i de tèrmits.
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Seran subvencionables en aquesta convocatòria totes aquelles actuacions que es duguin a
terme entre l’1 d’octubre de 2014 i el 30 de setembre de 2015.

2. Crèdits pressupostaris
L’import total màxim destinat
estinat a aquesta convocatòria és de 450.000,00 euros. Les subvencions
aniran a càrrec a l’aplicació pressupostària 5/3110/46202 Programa econòmic lluita i control
plagues.

3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds
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 2015.
La sol·licitud s’omplirà a través del Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP )
i es registrarà
istrarà exclusivament al registre electrònic de la seu electrònica de Dipsalut.
(www.dipsalut.cat),
), d’acord amb l’article 27.6 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.
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 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
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
tació 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
proc
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 el primer dia hàbil següent.
4. Termini
ermini 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.
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)
(e
ler) 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 30/1992 de 26 de novembre, de
règim
im 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, el pressupost presentat i la dotació establerta en la convocatòria,
es concretarà l’import de l’ajut econòmic que es concedeix.
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Si l’import total a atorgar superés el crèdit 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 resolució
resoluci 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 notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
r
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 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 ajuts econòmics d’aquesta convocatòria
finalitzarà el 2 de febrer de 2016.
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Annex 12.1.
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 visió positiva de la salut que té com a finalitat fer avançar a les
persones cap a un estat òptim de benestar.
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 i donar sentit a la vida, enfortint les habilitats per a la vida i les capacitats dels
individus per incrementar
rementar el control sobre la seva salut, tenint en compte els factors
determinants que la influeixen (personals, ambientals, socials i econòmics).
Aquestes bases tenen per objecte regular el programa de suport econòmic del Catàleg de
Serveis de l’Organisme
e Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant
Dipsalut, destinat als ajuntaments de la demarcació de Girona que hagin realitzat o tinguin
previst realitzar en l’àmbit dels seus respectius municipis, en el període descrit en la
convocatòria,
ria, activitats de promoció de la salut (Pm07).
Es poden presentar projectes de diferent tipologia, no obstant això, Dipsalut té com a prioritat
el foment 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 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
lliure i del lleure, especialment per les
persones, grups o col·lectius que es trobin en situació de necessitat, vulnerabilitat o
exclusió social.

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

Esportius en sentit estricte, excepte
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.
Destinats a realitzar intervencions terapèutiques.
Casals d’infants i/o joves de qualsevol tipologia
tipologia excepte les activitats de lleure educatiu
que incloguin explícitament el marc substantiu de Dipsalut.
Lligats a l’alimentació, activitats culturals, d’oci i que no estiguin directament
relacionades amb la promoció de la salut.
Inclosos en algun dels
dels altres programes del Catàleg de serveis de Dipsalut o bé
accions finançades directament per l’organisme (convenis, subvencions...).
Inclosos en algun 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
persones en situació de dependència i de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis
socials.
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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
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 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 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
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
espeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, es relacionin
amb la realització d’activitats amb persones i que es correspongui amb alguns dels 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 de:
-

Funcionament i gestió ordinaris de l’Ajuntament
Personal intern de l’Ajuntament que no executi
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.
Lloguer dels espais de realització de les diferents activitats.
Maquinària i aparells d’ús esportiu.
Trofeus
ofeus i medalles

5. Convocatòria
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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
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, incorporació
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 de Girona i es tancarà en la data
en que es determini a la convocatòria. El segon i tercer terminis,
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 comú, mitjançant
el model normalitzat disponible a la seu electrònica o al web corporatiu de Dipsalut
Dipsalu
(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
ue 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
certi
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 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
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
documentació complementària o d’esmena de defectes
coincideix en dissabte, el termini finalitzarà el primer dia hàbil següent.
7. Criteris de valoració
Els criteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades seran els següents:
Taula 1
Criteris

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

10

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

15

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

15

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

10

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

10

Caràcter innovador del projecte, tant per la seva 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
100

8. Import de la subvenció
L’import de la subvenció, 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), i es concreta de la següent
manera:
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 segons les darreres dades oficials publicades per l’INE .

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
provisionalment l’import que 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 esmentats en el pacte setè. Aquest
coeficient s’aplicarà al màxim atorgable segons el criteri poblacional

Taula 3
Punts

1-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71
71-80

>80
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Coeficient

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

1

Si com a resultat 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
evist 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 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
resulta 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 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,
presentada, una subvenció d’un màxim de 20.000,00 € 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
de la 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
p
els
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
trucció 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
esultats i fer les entrevistes. Aquesta Comissió Tècnica tindrà la composició següent:
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,
definitiva, tenint en compte els informes de valoració emesos per la
Comissió Tècnica. Aquesta Comissió Qualificadora tindrà la composició següent:
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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, 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.
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 perr 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
taul 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,
novembr de
règim 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
condicions 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.
b) Justificar el compliment 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, en qualsevol moment
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.
degud
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.
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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
beneficiar 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, durant la vigència
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,
previs
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de 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
eneral 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. Quan es tracti de
nòmines caldrà detallar la despesa per perceptor i mensualitat.

-

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

A nivell informatiu, i no a efectes de justificar la subvenció concedida, el beneficiari entregarà la
documentació
mentació generada en el desenvolupament de l’activitat, així com tot el material 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.
D’acord
’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 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 a comptar des
des de la data de finalització del termini de justificació
establert en la convocatòria. Les peticions de pròrroga s’entendran concedides tàcitament en
els termes indicats, llevat que hi hagi una resolució expressa en sentit contrari que, en aquest
cas, l’òrgan
rgan competent per resoldre-la
resoldre la 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.
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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:
•

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
s’entene fixades en el
percentatge establert en la resolució de 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 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,
d’atorgament, Dipsalut notificarà al beneficiari la
proposta de 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
ent modificarà la subvenció, d’acord amb l’article 22 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.
subven
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.
18. Interpretació
La facultat
ltat 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
ncia 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
o, una vegada aprovades
ades 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.
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Annex 12.2.
grama de suport econòmic per a la realització d’activitats de
Convocatòria del programa
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
e 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 2014 i el 30 de setembre de 2015.
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 el control sobre la seva
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
(290.000,00 €). Els ajuts econòmics
econòmics aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària 4/3110/46204
Programa econòmic hàbits saludables del pressupost d’enguany.
3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds comença el dia 7 de juliol de 2015 finalitzarà
fi
el 24
de setembre de 2015.
La presentació de les sol·licituds, juntament amb tota la 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
Casademo - 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
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
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 sol·licitant
ol·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 requerida s’ha
s’h 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
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
ac
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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4. Termini de resolució i notificació
Les resolucionss 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 (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’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 criteris de valoració establerts a les bases
reguladores de la subvenció, el pressupost presentat i la dotació establerta en la convocatòria,
es concretarà
tarà 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 del procediment, procedirà al prorrateig de l’import global màxim
entre els beneficiaris
neficiaris 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.
6. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució
r
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 notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs
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 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 4 de febrer de 2016.
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Annex 14.1.
Addenda al conveni de col·laboració per al finançament
finançament del Pla Estratègic 2015-2018
2015
(SAE 2015/2). Girona. Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de Girona
Intervenen
D’una part, l’Organisme
Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona,
Girona en endavant
Dipsalut,, amb CIF núm. Q1700565C, representat
epresentat pel seu vicepresident primer, senyor Josep
M. Corominas i Barnadas, en virtut de les facultats que li atorga l’acord de Consell Rector de
23 de setembre de 2011 i l’acord de Consell Rector de 27 de gener de 2015, i assistit pel
secretari de Dipsalut,
alut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
I de l’altra part, el Dr. Sergi Bonet Marull, Rector Magnífic de la Universitat de Girona (UdG),
que actua en nom i representació d’aquesta Universitat, tal com estableix el Decret 259/2013,
de 3 de desembre, de nomenament
nomenament del rector de la Universitat de Girona (DOGC núm. 6516,
de 5 de desembre de 2013), i de conformitat amb el que s’estableix en els articles 93 i 97 dels
Estatuts de la Universitat de Girona, aprovats per Acord GOV/94/2011, de 7 de juny, (DOGC
núm. 5897,
897, de 9 de juny de 2011), amb seu a Girona, plaça de Sant Domènec núm.3, CP
17071 i NIF Q-6750002
6750002 E.
Manifesten
Que Dipsalut i la Universitat de Girona van signar, en data 2 d’abril de 2015, un conveni de
col·laboració per al finançament del Pla Estratègic
Estrat
2015-2018
2018 de la Càtedra de Promoció de la
Salut de la UdG, que inclou les despeses corrents, d’internacionalització i de personal que es
detallen a la sol·licitud presentada a Dipsalut en data 23 de gener de 2015 (RE 15/548), amb
un pressupost de 340.000,00
000,00 euros, per als anys 2015, 2016, 2017 i 2018.
Que la Càtedra de Promoció de la Salut presenta a Dipsalut, en data 14 de maig de 2015 (RE
15/2667), una nova sol·licitud de subvenció de les despeses corresponents a suport a la
recerca a les Àrees de Promoció i de Protecció de la Salut de Dipsalut, per un import de
30.000,00 €, corresponent a la totalitat del pressupost de despeses (30.000,00 €).
Que aquestes despeses formen també part de les despeses corresponents al Pla Estratègic
esmentat anteriorment
ent i, en concret, a la línia de recerca de les línies estratègiques d’actuació
que es recullen en aquest pla.
En virtut de tot això, formalitzen aquesta addenda amb subjecció als següents
Pactes
Primer. Modificar el pacte primer del conveni de col·laboració
col·laboració signat entre Dipsalut i la
Universitat de Girona, en data 2 d’abril de 2015, per al finançament del Pla Estratègic 20152015
2018 de la Càtedra de Promoció de la Salut de la UdG, que queda redactat com segueix:
«Primer. Dipsalut i la Càtedra de Promoció de la Salut de la Diputació de Girona
estableixen un conveni de col·laboració per al finançament del Pla Estratègic 20152015
2018, que inclou les despeses corrents, d’internacionalització i de personal i suport a la
recerca que es detallen en les sol·licituds, que tenen un pressupost total de 370.000,00
€ per als anys 2015, 2016, 2017 i 2018, de conformitat amb la documentació aportada
per l’entitat.»
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Segon. Modificar el pacte segon del conveni de col·laboració signat entre Dipsalut i la
Universitat de Girona, en data 2 d’abril de 2015, per al finançament del Pla Estratègic 20152015
2018 de la Càtedra de Promoció de la Salut de la UdG, que queda redactat com segueix:
«Segon. Dipsalut es compromet a col·laborar econòmicament amb la Càtedra de
Promoció de la Salut de
de la Universitat de Girona perquè pugui acomplir els objectius
del Conveni mitjançant l’aportació econòmica de tres-cents
tres cents setanta mil euros
(370.000,00 €). Aquesta quantitat es farà
farà efectiva de la manera següent:

Anualitat

Import atorgat

Pressupost anual

% pressupost
anual

Data de justificació

2015

95.000,00

95.000,00

100,00 %

8 febrer de 2016

2016

105.000,00

105.000,00

100,00 %

8 de febrer de
2017

2017

85.000,00

85.000,00

100,00 %

8 de febrer de
2018

2018

85.000,00

85.000,00

100,00 %

8 de febrer de
2019

Total

370.000,00

370.000,00

100,00 %

* Imports expressats en euros.»

I en prova de conformitat, les parts signen per duplicat, aquesta addenda en els llocs i les
dates que s’assenyalen.
Girona,_______________________

Girona, _______________________

Per Dipsalut

Per la Universitat de Girona

Josep M. Corominas
nas i Barnadas
Vicepresident 1r, p.d.

Sergi Bonet i Marull
Rector de la Universitat de Girona

Jordi Batllori i Nouvilas
Secretari
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Annex 15.1.
ADDENDA AL CONVENI DE CESSIÓ GRATUïTA DE DOS
DOS DESFIBRIL·LADORS A
L’AJUNTAMENT DE BESALÚ
Entitats que intervenen
D'una part, l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (en
endavant Dipsalut), representat pel seu vicepresident primer, senyor Josep M.
Corominas i Barnadas, en virtut
virtut de les facultats que li atorga l'acord del Consell Rector
de 7 de maig de 2009 i per decret del president de la Diputació de Girona de 22 de juliol
de 2011, i assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
I de l’altra, l’Ajuntament
ent de Besalú, representat pel seu alcalde, el senyor Lluís Guinó i
Subirós, en ús de les atribucions que li atorga el decret 66/2011 de 4 de juliol de 2011,
assistit per la secretària municipal, senyora Anna M. Linares Bravo.

Manifesten
Que en data 12 de juliol de 2011, les parts van signar el Conveni de referència associat
al programa Pm05 “Girona, territori cardioprotegit” de promoció de la salut inclòs dins el
Catàleg de Serveis de Dipsalut que preveu la implantació de desfibril·ladors automàtics
fixos i mòbils arreu de la demarcació de Girona per reduir el temps d’intervenció en cas
de mort sobtada.
Que en data 19 de maig de 2015, el Consell Rector, va aprovar la modificació del text
del conveni de cessió gratuïta de desfibril·ladors als ajuntaments de
de les comarques de
Girona en el sentit d’ampliar fins al 24 de gener de 2016 la vigència del conveni.
Vista la naturalesa del Conveni de cessió gratuïta, les parts convenen el següent:

Pacte
Primer. Modificar el pacte dotzè del “Conveni de cessió gratuïta
a de dos desfibril·ladors a
l’Ajuntament de Besalú”,, que queda redactat de la següent manera:
“Dotzè. La vigència d’aquest conveni finalitza el proper dia 24 de gener de 2016.”
I perquè així consti, les parts signen en senyal de conformitat aquesta addenda
adde
al
Conveni de referència, del qual formarà part integrant, en dos exemplars i a un únic
efecte, al lloc i data que s’assenyalen.

Girona, ______________________

Besalú, _____________________

Per Dipsalut

Per l’Ajuntament de Besalú

El vicepresident 1r, p.d.
Josep M. Corominas i Barnadas

L’alcalde
Lluís Guinó i Subirós

El secretari
Jordi Batllori i Nouvilas

La secretària
Anna M. Linares Bravo
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Annex 15.2.
ADDENDA AL CONVENI DE CESSIÓ GRATUïTA DE DOS DESFIBRIL·LADORS A
L’AJUNTAMENT DE BESCANÓ
BESCAN
Entitats que intervenen
D'una part, l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (en
endavant Dipsalut), representat pel seu vicepresident primer, senyor Josep M.
Corominas i Barnadas, en virtut de les facultats que li atorga l'acord del
del Consell Rector
de 7 de maig de 2009 i per decret del president de la Diputació de Girona de 22 de juliol
de 2011, i assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
I de l’altra, l’Ajuntament de Bescanó, representat pel seu alcalde,
alcalde, el senyor Xavier Soy i
Soler, en ús de les atribucions que li atorga l’acord n.6 de Junta de Govern de 8 de
febrer de 2011, assistit pel secretari municipal, senyor Jordi Carrera Serra.

Manifesten
Que en data 12 de juliol de 2011, les parts van signar el
el Conveni de referència associat
al programa Pm05 “Girona, territori cardioprotegit” de promoció de la salut inclòs dins el
Catàleg de Serveis de Dipsalut que preveu la implantació de desfibril·ladors automàtics
fixos i mòbils arreu de la demarcació de Girona
Girona per reduir el temps d’intervenció en cas
de mort sobtada.
Que en data 19 de maig de 2015, el Consell Rector, va aprovar la modificació del text
del conveni de cessió gratuïta de desfibril·ladors als ajuntaments de les comarques de
Girona en el sentit d’ampliar fins al 24 de gener de 2016 la vigència del conveni.
Vista la naturalesa del Conveni de cessió gratuïta, les parts convenen el següent:

Pacte
Primer. Modificar el pacte dotzè del “Conveni de cessió gratuïta de dos desfibril·ladors a
l’Ajuntamentt de Bescanó”,
Bescanó” que queda redactat de la següent manera:
“Dotzè. La vigència d’aquest conveni finalitza el proper dia 24 de gener de 2016.”
I perquè així consti, les parts signen en senyal de conformitat aquesta addenda al
Conveni de referència, del qual formarà part integrant, en dos exemplars i a un únic
efecte, al lloc i data que s’assenyalen.

Girona, ______________________

Bescanó, _____________________

Per Dipsalut

Per l’Ajuntament de Bescanó

El vicepresident 1r, p.d.
Josep M. Corominas i Barnadas

L’alcalde
Xavier Soy i Soler

El secretari
Jordi Batllori i Nouvilas

El secretari
Jordi Carrera Serra
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Annex 15.3.
ADDENDA AL CONVENI DE CESSIÓ GRATUïTA D’UN DESFIBRIL·LADOR A
L’AJUNTAMENT DE BOLVIR
Entitats que intervenen
D'una
una part, l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (en
endavant Dipsalut), representat pel seu vicepresident primer, senyor Josep M.
Corominas i Barnadas, en virtut de les facultats que li atorga l'acord del Consell Rector
de 7 de maig
g de 2009 i per decret del president de la Diputació de Girona de 22 de juliol
de 2011, i assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
I de l’altra, l’Ajuntament de Bolvir, representat pel seu alcalde, el senyor Bartomeu
Baqué i Muntané, en ús de les atribucions que li atorga l’acord del Ple municipal de 16
de juny de 2011, assistit per la secretària municipal, senyora Maria Mercè Amat Ribera.

Manifesten
Que en data 5 de juliol de 2011, les parts van signar el Conveni de referència
referènc associat
al programa Pm05 “Girona, territori cardioprotegit” de promoció de la salut inclòs dins el
Catàleg de Serveis de Dipsalut que preveu la implantació de desfibril·ladors automàtics
fixos i mòbils arreu de la demarcació de Girona per reduir el temps
temps d’intervenció en cas
de mort sobtada.
Que en data 19 de maig de 2015, el Consell Rector, va aprovar la modificació del text
del conveni de cessió gratuïta de desfibril·ladors als ajuntaments de les comarques de
Girona en el sentit d’ampliar fins al 24 de gener de 2016 la vigència del conveni.
Vista la naturalesa del Conveni de cessió gratuïta, les parts convenen el següent:

Pacte
Primer. Modificar el pacte dotzè del “Conveni de cessió gratuïta d’un desfibril·lador a
l’Ajuntament de Bolvir”,, que queda redactat de la següent manera:
“Dotzè. La vigència d’aquest conveni finalitza el proper dia 24 de gener de 2016.”
I perquè així consti, les parts signen en senyal de conformitat aquesta addenda al
Conveni de referència, del qual formarà part integrant, en dos exemplars i a un únic
efecte, al lloc i data que s’assenyalen.

Girona, ______________________

Bolvir, _____________________
_______

Per Dipsalut

Per l’Ajuntament de Bolvir

El vicepresident 1r, p.d.
Josep M. Corominas i Barnadas

L’alcalde
Bartomeu Baqué i Muntané

El secretari
Jordi Batllori i Nouvilas

La secretària
Maria Mercè Amat Ribera
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Annex 15.4.
ADDENDA AL CONVENI DE CESSIÓ GRATUïTA DE DOS DESFIBRIL·LADORS A
L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI
Entitats que intervenen
D'una
una part, l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (en
endavant Dipsalut), representat pel seu vicepresident primer, senyor Josep M.
Corominas i Barnadas, en virtut de les facultats que li atorga l'acord del Consell Rector
de 7 de maig
g de 2009 i per decret del president de la Diputació de Girona de 22 de juliol
de 2011, i assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
I de l’altra, l’Ajuntament de Cornellà del Terri, representat pel seu alcalde, el senyor
Pere Vilà Ferrer, en ús de les atribucions que li atorga l’acord del Ple municipal de data
11 de juny de 2011, assistit per la Secretària-Interventora
Secretària Interventora municipal, senyora Marta
Portella Bravo.

Manifesten
Que en data 14 de juliol de 2011, les parts van signar el Conveni de referència associat
al programa Pm05 “Girona, territori cardioprotegit” de promoció de la salut inclòs dins el
Catàleg de Serveis de Dipsalut que preveu la implantació de desfibril·ladors automàtics
fixos i mòbils arreu de la demarcació de Girona
Girona per reduir el temps d’intervenció en cas
de mort sobtada.
Que en data 19 de maig de 2015, el Consell Rector, va aprovar la modificació del text
del conveni de cessió gratuïta de desfibril·ladors als ajuntaments de les comarques de
Girona en el sentit d’ampliar
’ampliar fins al 24 de gener de 2016 la vigència del conveni.
Vista la naturalesa del Conveni de cessió gratuïta, les parts convenen el següent:

Pacte
Primer. Modificar el pacte dotzè del “Conveni de cessió gratuïta de dos desfibril·ladors a
l’Ajuntament de Cornellà del Terri”,
Terri”, que queda redactat de la següent manera:
“Dotzè. La vigència d’aquest conveni finalitza el proper dia 24 de gener de 2016..”
I perquè així consti, les parts signen en senyal de conformitat aquesta addenda al
Conveni de referència,
a, del qual formarà part integrant, en dos exemplars i a un únic
efecte, al lloc i data que s’assenyalen.

Girona, ______________________

Cornellà del Terri, _________________

Per Dipsalut

Per l’Ajuntament de Cornellà del Terri

El vicepresident 1r, p.d.
Josep M. Corominas i Barnadas

L’alcalde
Pere Vilà Ferrer

El secretari
Jordi Batllori i Nouvilas

La secretària-interventora
Marta Portella Nogué
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Annex 15.5.
ADDENDA AL CONVENI DE CESSIÓ GRATUïTA D’UN DESFIBRIL·LADOR A
L’AJUNTAMENT
NT D’ESPINELVES
Entitats que intervenen
D'una part, l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (en
endavant Dipsalut), representat pel seu vicepresident primer, senyor Josep M.
Corominas i Barnadas, en virtut de les facultats que li atorga
atorga l'acord del Consell Rector
de 7 de maig de 2009 i per decret del president de la Diputació de Girona de 22 de juliol
de 2011, i assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
I de l’altra, l’Ajuntament d’Espinelves, representat pel seu alcalde, el senyor Joan
Manuel Claveria Regales, en ús de les atribucions que li atorga l’acord del Ple municipal
de 11 de juny de 2011, assistit per la secretària municipal, senyora Aida Blancafort
Puig.
Manifesten
Que en data 11 de juliol de 2011,
2011, les parts van signar el Conveni de referència associat
al programa Pm05 “Girona, territori cardioprotegit” de promoció de la salut inclòs dins el
Catàleg de Serveis de Dipsalut que preveu la implantació de desfibril·ladors automàtics
fixos i mòbils arreu
u de la demarcació de Girona per reduir el temps d’intervenció en cas
de mort sobtada.
Que en data 19 de maig de 2015, el Consell Rector, va aprovar la modificació del text
del conveni de cessió gratuïta de desfibril·ladors als ajuntaments de les comarques
comarque de
Girona en el sentit d’ampliar fins al 24 de gener de 2016 la vigència del conveni.
Vista la naturalesa del Conveni de cessió gratuïta, les parts convenen el següent:
Pacte
Primer. Modificar el pacte dotzè del “Conveni de cessió gratuïta d’un desfibril·lador
desfibri
a
l’Ajuntament d’Espinelves”,
d’Espinelves” que queda redactat de la següent manera:
“Dotzè. La vigència d’aquest conveni finalitza el proper dia 24 de gener de 2016.”
I perquè així consti, les parts signen en senyal de conformitat aquesta addenda al
Conveni de referència, del qual formarà part integrant, en dos exemplars i a un únic
efecte, al lloc i data que s’assenyalen.

Girona, ______________________

Espinelves, _____________________

Per Dipsalut

Per l’Ajuntament d’Espinelves

El vicepresident 1r, p.d.
Josep M. Corominas i Barnadas

L’alcalde
Joan Manuel Claveria Regales

El secretari
Jordi Batllori i Nouvilas

La secretària
Aida Blancafort Puig
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Annex 15.6.
ADDENDA AL CONVENI DE CESSIÓ GRATUïTA D’UN DESFIBRIL·LADOR A
L’AJUNTAMENT
NTAMENT DE GARRIGÀS
Entitats que intervenen
D'una part, l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (en
endavant Dipsalut), representat pel seu vicepresident primer, senyor Josep M.
Corominas i Barnadas, en virtut de les facultats que lili atorga l'acord del Consell Rector
de 7 de maig de 2009 i per decret del president de la Diputació de Girona de 22 de juliol
de 2011, i assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
I de l’altra, l’Ajuntament de Garrigàs, representat
representat pel seu alcalde, el senyor Josep
Masoliver Subirós, en ús de les atribucions que li atorga l’acord del Ple municipal de 30
de juny de 2011, assistit per la secretària municipal, senyora Olga Serrats Juanola.
Manifesten
Que en data 12 de juliol de 2011,
2011, les parts van signar el Conveni de referència associat
al programa Pm05 “Girona, territori cardioprotegit” de promoció de la salut inclòs dins el
Catàleg de Serveis de Dipsalut que preveu la implantació de desfibril·ladors automàtics
fixos i mòbils arreu de la demarcació de Girona per reduir el temps d’intervenció en cas
de mort sobtada.
Que en data 19 de maig de 2015, el Consell Rector, va aprovar la modificació del text
del conveni de cessió gratuïta de desfibril·ladors als ajuntaments de les comarques de
Girona en el sentit d’ampliar fins al 24 de gener de 2016 la vigència del conveni.
Vista la naturalesa del Conveni de cessió gratuïta, les parts convenen el següent:
Pacte
Primer. Modificar el pacte dotzè del “Conveni de cessió gratuïta d’un desfibril·lador
desfibril
a
l’Ajuntament de Garrigàs”,
Garrigàs” que queda redactat de la següent manera:
“Dotzè. La vigència d’aquest conveni finalitza el proper dia 24 de gener de 2016.”
I perquè així consti, les parts signen en senyal de conformitat aquesta addenda al
Conveni de referència, del qual formarà part integrant, en dos exemplars i a un únic
efecte, al lloc i data que s’assenyalen.

Girona, ______________________

Garrigàs, _____________________

Per Dipsalut

Per l’Ajuntament de Garrigàs

El vicepresident 1r, p.d.
Josep M. Corominas i Barnadas

L’alcalde
Josep Masoliver Subirós

El secretari
Jordi Batllori i Nouvilas

La secretària
Olga Serrats Juanola
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Annex 15.7.
ADDENDA AL CONVENI DE CESSIÓ GRATUïTA D’UN
L’AJUNTAMENT DE GUILS
UILS DE CERDANYA

DESFIBRIL·LADOR A

Entitats que intervenen
D'una part, l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (en
endavant Dipsalut), representat pel seu vicepresident primer, senyor Josep M.
Corominas i Barnadas, en virtut de les facultats que li atorga
atorga l'acord del Consell Rector
de 7 de maig de 2009 i per decret del president de la Diputació de Girona de 22 de juliol
de 2011, i assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
I de l’altra, l’Ajuntament de Guils de Cerdanya, representat
representat pel seu alcalde, el senyor
Josep Mendo Mir, en ús de les atribucions que li atorga l’acord del Ple municipal de
data 2 d’agost de 2011, assistit pel secretari municipal, senyor Jesús Ocaña Sànchez.

Manifesten
Que en data 12 de juliol de 2011, les
les parts van signar el Conveni de referència associat
al programa Pm05 “Girona, territori cardioprotegit” de promoció de la salut inclòs dins el
Catàleg de Serveis de Dipsalut que preveu la implantació de desfibril·ladors automàtics
fixos i mòbils arreu de la demarcació de Girona per reduir el temps d’intervenció en cas
de mort sobtada.
Que en data 19 de maig de 2015, el Consell Rector, va aprovar la modificació del text
del conveni de cessió gratuïta de desfibril·ladors als ajuntaments de les comarques de
Girona en el sentit d’ampliar fins al 24 de gener de 2016 la vigència del conveni.
Vista la naturalesa del Conveni de cessió gratuïta, les parts convenen el següent:

Pacte
Primer. Modificar el pacte dotzè del “Conveni de cessió gratuïta d’un desfibril·lador
desfibril·la
a
l’Ajuntament de Guils de Cerdanya”,
Cerdanya”, que queda redactat de la següent manera:
“Dotzè. La vigència d’aquest conveni finalitza el proper dia 24 de gener de 2016.”
I perquè així consti, les parts signen en senyal de conformitat aquesta addenda al
Conveni
eni de referència, del qual formarà part integrant, en dos exemplars i a un únic
efecte, al lloc i data que s’assenyalen.

Girona, ______________________

Guils de Cerdanya, ________________

Per Dipsalut

Per l’Ajuntament de Guils de Cerdanya

El vicepresident 1r, p.d.
Josep M. Corominas i Barnadas

L’alcalde
Josep Mendo Mir

El secretari
Jordi Batllori
lori i Nouvilas

El secretari
Jesús Ocaña Sànchez
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Annex 15.8.
ADDENDA AL CONVENI DE CESSIÓ GRATUïTA DE DOS DESFIBRIL·LADORS A
L’AJUNTAMENT
NTAMENT DE LA VALL D’EN BAS
Entitats que intervenen
D'una part, l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (en
endavant Dipsalut), representat pel seu vicepresident primer, senyor Josep M.
Corominas i Barnadas, en virtut de les facultats
facultats que li atorga l'acord del Consell Rector
de 7 de maig de 2009 i per decret del president de la Diputació de Girona de 22 de juliol
de 2011, i assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
I de l’altra, l’Ajuntament de la Vall d’en
d’en Bas, representat pel seu alcalde, el senyor
Miquel Calm Puig, en ús de les atribucions que li atorga l’acord del Ple municipal d’11
de juny de 2011, assistit per la secretària municipal, senyora Núria Camps Mas.

Manifesten
Que en data 12 de juliol de 2011,
2011, les parts van signar el Conveni de referència associat
al programa Pm05 “Girona, territori cardioprotegit” de promoció de la salut inclòs dins el
Catàleg de Serveis de Dipsalut que preveu la implantació de desfibril·ladors automàtics
fixos i mòbils arreu
reu de la demarcació de Girona per reduir el temps d’intervenció en cas
de mort sobtada.
Que en data 19 de maig de 2015, el Consell Rector, va aprovar la modificació del text
del conveni de cessió gratuïta de desfibril·ladors als ajuntaments de les comarques
comarq
de
Girona en el sentit d’ampliar fins al 24 de gener de 2016 la vigència del conveni.
Vista la naturalesa del Conveni de cessió gratuïta, les parts convenen el següent:

Pacte
Primer. Modificar el pacte dotzè del “Conveni de cessió gratuïta de dos desfibril·ladors
des
a
l’Ajuntament de la Vall d’en Bas”,
Bas”, que queda redactat de la següent manera:
“Dotzè. La vigència d’aquest conveni finalitza el proper dia 24 de gener de 2016.”
I perquè així consti, les parts signen en senyal de conformitat aquesta addenda
addend al
Conveni de referència, del qual formarà part integrant, en dos exemplars i a un únic
efecte, al lloc i data que s’assenyalen.

Girona, ______________________

La
Vall
Bas,___________________

d’en

Per Dipsalut
Per l’Ajuntament de la Vall d’en Bas
El vicepresident 1r, p.d.
Josep M. Corominas i Barnadas
El secretari
Jordi
ordi Batllori i Nouvilas

L’alcalde
Miquel Calm Puig
La secretària
Núria Camps Mas
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Annex 15.9.
ADDENDA AL CONVENI DE CESSIÓ GRATUïTA D’UN
L’AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR
PALAU

DESFIBRIL·LADOR A

Entitats que intervenen
D'una part, l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (en
endavant Dipsalut), representat pel seu vicepresident primer, senyor Josep M.
Corominas i Barnadas, en virtut de les facultats
facultats que li atorga l'acord del Consell Rector
de 7 de maig de 2009 i per decret del president de la Diputació de Girona de 22 de juliol
de 2011, i assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
I de l’altra, l’Ajuntament de Palau-sator,
Palau
r, representat pel seu alcalde, el senyor Joan
Sabrià i Giralt, en ús de les atribucions que li el Ple municipal de 8 de juliol de 2009,
assistit pel secretari municipal, senyor Albert Miravet Masip.
Manifesten
Que en data 12 de juliol de 2011, les parts van
van signar el Conveni de referència associat
al programa Pm05 “Girona, territori cardioprotegit” de promoció de la salut inclòs dins el
Catàleg de Serveis de Dipsalut que preveu la implantació de desfibril·ladors automàtics
fixos i mòbils arreu de la demarcació
demarcació de Girona per reduir el temps d’intervenció en cas
de mort sobtada.
Que en data 19 de maig de 2015, el Consell Rector, va aprovar la modificació del text
del conveni de cessió gratuïta de desfibril·ladors als ajuntaments de les comarques de
Girona en el sentit d’ampliar fins al 24 de gener de 2016 la vigència del conveni.
Vista la naturalesa del Conveni de cessió gratuïta, les parts convenen el següent:
Pacte
Primer. Modificar el pacte dotzè del “Conveni de cessió gratuïta de dos desfibril·ladors a
l’Ajuntament de Besalú”,, que queda redactat de la següent manera:
“Dotzè. La vigència d’aquest conveni finalitza el proper dia 24 de gener de 2016..”
I perquè així consti, les parts signen en senyal de conformitat aquesta addenda al
Conveni de referència,, del qual formarà part integrant, en dos exemplars i a un únic
efecte, al lloc i data que s’assenyalen.

Girona, ______________________

Palau-sator,
sator, _____________________

Per Dipsalut

Per l’Ajuntament de Palau-sator
Palau

El vicepresident 1r, p.d.
Josep M. Corominas i Barnadas

L’alcalde
Joan Sabrià i Giralt

El secretari
Jordi Batllori i Nouvilas

El secretari
Albert Miravet Masip

Núm. exp. 2015/1450 – Secretaria – Preacta reunió CR – Pàg. 116

Annex 15.10.
ADDENDA AL CONVENI DE CESSIÓ GRATUïTA DE DOS DESFIBRIL·LADORS A
L’AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ
JU
DEL LLOR I BONMATÍ
Entitats que intervenen
D'una part, l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (en
endavant Dipsalut), representat pel seu vicepresident primer, senyor Josep M.
Corominas i Barnadas, en virtut de les facultats que li atorga l'acord del Consell Rector
de 7 de maig de 2009 i per decret del president de la Diputació de Girona de 22 de juliol
de 2011, i assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
I de l’altra, l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí, representat pel seu alcalde, el
senyor Marc Garcia i Nadal, en ús de les atribucions que li atorga el Ple municipal d’11
de juny de 2011, assistit per la secretària municipal, senyora Imma Parramon i Burch.
Manifesten
Que en data 14 de juliol
ol de 2011, les parts van signar el Conveni de referència associat
al programa Pm05 “Girona, territori cardioprotegit” de promoció de la salut inclòs dins el
Catàleg de Serveis de Dipsalut que preveu la implantació de desfibril·ladors automàtics
fixos i mòbils
bils arreu de la demarcació de Girona per reduir el temps d’intervenció en cas
de mort sobtada.
Que en data 19 de maig de 2015, el Consell Rector, va aprovar la modificació del text
del conveni de cessió gratuïta de desfibril·ladors als ajuntaments de les comarques de
Girona en el sentit d’ampliar fins al 24 de gener de 2016 la vigència del conveni.
Vista la naturalesa del Conveni de cessió gratuïta, les parts convenen el següent:
Pacte
Primer. Modificar el pacte dotzè del “Conveni de cessió gratuïta de dos
os desfibril·ladors a
l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí”,
Bonmatí , que queda redactat de la següent
manera:
“Dotzè. La vigència d’aquest conveni finalitza el proper dia 24 de gener de 2016.”
I perquè així consti, les parts signen en senyal de conformitat
conformitat aquesta addenda al
Conveni de referència, del qual formarà part integrant, en dos exemplars i a un únic
efecte, al lloc i data que s’assenyalen.

Girona, ______________________

Sant Julià
_________

del

Llor

i

Bonmatí,

Per Dipsalut
Per l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i
Bonmatí
El vicepresident 1r, p.d.
Josep M. Corominas i Barnadas
Barna
El secretari
Jordi Batllori i Nouvilas

L’alcalde
Marc Garcia i Nadal
La secretària
Imma Parramon i Burch
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Annex 15.11.
ADDENDA AL CONVENI
NI DE CESSIÓ GRATUïTA D’UN DESFIBRIL·LADOR A
L’AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES
Entitats que intervenen
D'una part, l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (en
endavant Dipsalut), representat pel seu vicepresident primer, senyor Josep
Jo
M.
Corominas i Barnadas, en virtut de les facultats que li atorga l'acord del Consell Rector
de 7 de maig de 2009 i per decret del president de la Diputació de Girona de 22 de juliol
de 2011, i assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
I de l’altra, l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries, representat pel seu alcalde, el senyor
Josep Palos i Sastre, en ús de les atribucions que li atorga l’acord del Ple municipal d’
11 de juny de 2011, assistit pel secretari municipal, senyor Luis López i Garcia.
Manifesten
Que en data 27 de setembre de 2011, les parts van signar el Conveni de referència
associat al programa Pm05 “Girona, territori cardioprotegit” de promoció de la salut
inclòs dins el Catàleg de Serveis de Dipsalut que preveu la implantació de
desfibril·ladors automàtics fixos i mòbils arreu de la demarcació de Girona per reduir el
temps d’intervenció en cas de mort sobtada.
Que en data 19 de maig de 2015, el Consell Rector, va aprovar la modificació del text
del conveni de cessió
ssió gratuïta de desfibril·ladors als ajuntaments de les comarques de
Girona en el sentit d’ampliar fins al 24 de gener de 2016 la vigència del conveni.
Vista la naturalesa del Conveni de cessió gratuïta, les parts convenen el següent:
Pacte
Primer. Modificar
icar el pacte dotzè del “Conveni de cessió gratuïta d’un desfibril·lador a
l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries”,
Segúries”, que queda redactat de la següent manera:
“Dotzè. La vigència d’aquest conveni finalitza el proper dia 24 de gener de 2016.”
I perquè així consti,
onsti, les parts signen en senyal de conformitat aquesta addenda al
Conveni de referència, del qual formarà part integrant, en dos exemplars i a un únic
efecte, al lloc i data que s’assenyalen.

Girona, ______________________

Sant
Pau
Segúries,______________

de

Per Dipsalut
El vicepresident 1r, p.d.
Josep M. Corominas i Barnadas
El secretari
Jordi Batllori i Nouvilas

Per l’Ajuntament de Sant Pau de
Segúries
L’alcalde
Josep Palos i Sastre
El secretari
Luis López Garcia
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Annex 15.12.
ADDENDA AL CONVENI DE CESSIÓ GRATUïTA D’UN DESFIBRIL·LADOR A
L’AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER
Entitats que intervenen
D'una part, l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (en
endavant Dipsalut), representat pel seu vicepresident
vicepresident primer, senyor Josep M.
Corominas i Barnadas, en virtut de les facultats que li atorga l'acord del Consell Rector
de 7 de maig de 2009 i per decret del president de la Diputació de Girona de 22 de juliol
de 2011, i assistit pel secretari de Dipsalut,
Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
I de l’altra, l’Ajuntament de Vilallonga de Ter, representat per la seva alcaldessa, la
senyora Paquita Pastoret i Busquets, en ús de les atribucions que li atorga l’acord del
Ple municipal de 6 d’octubre de 2011, assistit
assistit per la secretària municipal, senyora
Àngels Martínez i Sarrià.
Manifesten
Que en data 17 de gener de 2012, les parts van signar el Conveni de referència
associat al programa Pm05 “Girona, territori cardioprotegit” de promoció de la salut
inclòs dins el Catàleg de Serveis de Dipsalut que preveu la implantació de
desfibril·ladors automàtics fixos i mòbils arreu de la demarcació de Girona per reduir el
temps d’intervenció en cas de mort sobtada.
Que en data 19 de maig de 2015, el Consell Rector, va aprovar
aprovar la modificació del text
del conveni de cessió gratuïta de desfibril·ladors als ajuntaments de les comarques de
Girona en el sentit d’ampliar fins al 24 de gener de 2016 la vigència del conveni.
Vista la naturalesa del Conveni de cessió gratuïta, les parts
parts convenen el següent:

Pacte
Primer. Modificar el pacte dotzè del “Conveni de cessió gratuïta d’un desfibril·lador a
l’Ajuntament de Vilallonga de Ter”,
Ter , que queda redactat de la següent manera:
“Dotzè. La vigència d’aquest conveni finalitza el proper dia 24 de gener de 2016.”
I perquè així consti, les parts signen en senyal de conformitat aquesta addenda al
Conveni de referència, del qual formarà part integrant, en dos exemplars i a un únic
efecte, al lloc i data que s’assenyalen.
Girona, ______________________
_______________

Vilallonga de Ter, _______________

Per Dipsalut

Per l’Ajuntament de Vilallonga de Ter

El vicepresident 1r, p.d.
Josep M. Corominas i Barnadas

L’alcaldessa
Paquita Pastoret i Busquets

El secretari
Jordi Batllori i Nouvilas

La secretària
Àngels Martínez i Sarrià
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Annex 16.1.1.
Núm. exp.

Entitat

2015/1247 Ajuntament de Begur
2015/1304
2015/1302
2015/1301
2015/1172
2015/1286

Ajuntament de
Blanes
Ajuntament de
Cadaqués
Ajuntament de
Calonge
Ajuntament de
Castelló d'Empúries
Ajuntament de
Castell-Platja d'Aro

2015/1295 Ajuntament de Colera
Ajuntament d'El Port
de la Selva
Ajuntament de
2015/1251
l'Escala
2015/1258

2015/1256 Ajuntament de Llançà
Ajuntament de Lloret
de Mar
Ajuntament de
2015/1252
Palafrugell
Ajuntament de
2015/1194
Palamós
2015/1261

Núm. exp.

CIF

P1701400B
P1702600F
P1703500G
P1703800A
P1705200B
P1705300J
P1705900G
P1714900F
P1706800H
P1709900C
P1710200E
P1712400I
P1712500F

Entitat

CIF

2015/1263 Ajuntament de Pals

P1713200B

Objecte

Seguretat, vigilà
vigilància, salvament i
socorrisme a les platges
Seguretat, vigilància, salvament i
socorrisme a les platges
eguretat, vigilància, salvament i
Seguretat,
socorrisme a les platges
Seguretat, vigilància, salvament i
socorrisme a les platges
Seguretat, vigilància, salvament i
socorrisme a les platges
Seguretat, vigilància, salvament i
socorrisme a les platges
Seguretat, vigilància, salvament i
socorrisme a les platges
Seguretat, vigilància, salvament i
socorrisme a les p
platges
Seguretat, vigilància, salvament i
socorrisme a les platges
Seguretat, vigilància, salvament i
socorrisme
corrisme a les platges
Seguretat, vigilància, salvament i
socorrisme a les platges
Seguretat, vigilància, salvament i
socorrisme a les platges
Seguretat, vigilància, salvament i
socorrisme a les platges
Objecte

Seguretat, vigilància, salvament i
socorrisme a les platges

Base
1
subvencionable

Import
2
concedit

% atorgat/base
3
subvencionable

65.824,00 €

8.103,23 €

12,31%

178.038,38 €

25.350,15 €

14,24%

25.187,89 €

4.000,00 €

15,88%

204.216,50 €

29.077,55 €

14,24%

138.343,33 €

18.056,62 €

13,05%

270.726,74 €

38.547,67 €

14,24%

17.801,11 €

1.958,12 €

11,00%

36.430,00 €

4.970,99 €

13,65%

160.434,17 €

20.701,98 €

12,90%

45.487,97 €

5.937,11 €

13,05%

414.150,00 €

58.969,10 €

14,24%

111.433,00 €

13.222,07 €

11,87%

141.500,00 €

18.468,64 €

13,05%

Base
1
subvencionable

Import
2
concedit

% atorgat/base
3
subvencionable

67.632,14 €

10.031,11 €

14,83%

Conceptes no
4
subvencionables

Conceptes no
4
subvencionables
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2015/1299

Ajuntament de
Portbou

2015/1285 Ajuntament de Roses
2015/1173
2015/1217
2015/1303
2015/1300
2015/1298

Ajuntament de Sant
Feliu de Guíxols
Ajuntament de Sant
Pere Pescador
Ajuntament de Santa
Cristina d'Aro
Ajuntament de
Torroella de Montgrí
Ajuntament de Tossa
de Mar

P1714700J
P1716100A
P1717000B
P1718700F
P1719200F
P1721200B
P1721500E

Seguretat, vigilància, salvament i
socorrisme a les platges
Seguretat, vigilància, salvament i
socorrisme a les platges
Seguretat, vigilància, salvament i
socorrisme a les platges
Seguretat, vigilància, salvament i
socorrisme a les platges
Seguretat, vigilància, salvament i
socorrisme a les platges
Seguretat, vigilància, salvament i
socorrisme a les platges
Seguretat, vigilància, salvament i
socorrisme a les platges

5.400,00 €

1.917,00 €

35,50%

285.791,92 €

37.725,56 €

13,20%

79.821,28 €

11.838,98 €

14,83%

136.464,81 €

15.787,41 €

11,57%

14.712,60 €

4.000,00 €

27,19%

181.476,52 €

26.916,35 €

14,83%

137.679,00 €

20.420,36 €

14,83%

1

( ) Import que cal justificar per a l'obtenció
tenció 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'
d'incloure en la justificació
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Annex 16.2.1.
Núm. exp.

Ens

CIF

Objecte

Base
subvencionab. 1

Import concedit 2

% atorgat / base
subvencionable 3

2015/868

Ajuntament d'Alp

P1700600H

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: gas

5.384,74 €

1.800,00 €

33,43%

2015/811

Ajuntament
d'Argelaguer

P1701000J

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: gas, telefon i llum.

2.557,25 €

1.800,00 €

70,39%

2015/750

Ajuntament
d'Avinyonet de
Puigventós

P1701200F

Despeses der
derivades de l'ús del consultori
local: llum, calefacció, telefonia, internet i
extintors

4.042,32 €

1.800,00 €

44,53%

2015/745

Ajuntament de
Bellcaire d'Empordà

P1702100G

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: neteja, gas, telefon i llum.

5.800,00 €

1.800,00 €

31,03%

2015/1120

Ajuntament de
Bescanó

P1702300C

Despeses derivades de l'ús: neteja, gas,
telèfon, extintors.

16.150,00 €

1.800,00 €

11,15%

2015/1126 Ajuntament de Biure

P1724900D

Despeses derivades d
de l'ús: telèfon,
personal neteja, material neteja i llum.

3.712,00 €

1.336,00 €

35,99%

Ajuntament de
2015/1131 Boadella i les
Escaules

P1703200D

Despeses derivades de l'ús: llum, aigua,
calefacció, servei de neteja, telefonia,
manteniment extintors.

2.000,00 €

1.800,00 €

90,00%

2015/1171 Ajuntament de Bolvir

P1702700D

Despeses derivades de l'ús: llum.

2.290,48 €

1.800,00 €

78,59%

Base
subvencionab. 1

Import concedit 2

% atorgat / base
subvencionable 3

Núm. exp.

Ens

CIF

Objecte

Conceptes
no subvencionables 4

Revisió aire condicionat
(350,00 €)

Conceptes
no subvencionables 4

Núm. exp. 2015/1450 – Secretaria – Acta reunió CR – Pàg. 122

2015/809

Ajuntament de
Bordils

P1702800B

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: llum, telefonia i neteja.

10.093,42 €

1.800,00 €

17,83%

2015/863

Ajuntament de
Borrassà

P1702900J

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: llum, neteja, telèfonia, etc.

2.000,00 €

1.800,00 €

90,00%

2015/815

Ajuntament de
Cabanes

P1703300B

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: extintors, gas, electricitat i neteja.

2.455,24 €

1.800,00 €

73,31%

2015/869

Ajuntament de
Cadaqués

P1703500G

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: aigua.

850,00 €

765,00 €

90,00%

2015/1170

Ajuntament de
Calonge

P1703800A

Despeses derivades de l'ús: electricitat.

7.854,00 €

1.800,00 €

22,92%

2015/790

Ajuntament de
Campelles

P1704100E

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: Neteja, llum, calefacció i telefonia. .

1.800,00 €

1.600,00 €

88,89%

2015/825

Ajuntament de
Campllong

P1704200C

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: extintors, telefonia, llum, neteja i
alarma.

1.781,13 €

1.603,02 €

90,00%

2015/855

Ajuntament de Canet
d'Adri

P1704400I

Despeses de neteja, electricitat i
telefonia.

2.695,85 €

1.800,00 €

66,77%

2015/1169

Ajuntament de
Cantallops

P1704500F

Despeses derivades de l'ús: electricitat,
neteja, telefonia i calefacció.

1.800,00 €

1.200,00 €

66,67%

Núm. exp.

Ens

Base
subvencionab. 1

Import concedit 2

% atorgat / base
subvencionable 3

2.639,90 €

1.800,00 €

2015/767

Ajuntament de
Capmany

CIF

P1704600D

Objecte

Despeses derivades de l'ús del consultor
consultori
local: telefon i neteja

Conceptes
no subvencionables 4

68,18%
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2015/747

Ajuntament de
Castell-Platja d'Aro

P1705300J

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: servei de neteja del consultori local.

5.713,32 €

1.800,00 €

31,51%

2015/1148

Ajuntament de Cervià
de Ter

P1705500E

Despeses de neteja.

3.617,34 €

1.800,00 €

49,76%

2015/953

Ajuntament de
Cistella

P1705600C

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: llum, telèfon, alarma, extintors i
neteja.

2.307,00 €

1.800,00 €

78,02%

2015/781

Ajuntament de Colera

P1705900G

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: aigua, llum, electricitat, revisió
extintors i servei de neteja.

4.984,91 €

1.500,00 €

30,09%

2015/860

Ajuntament de
Cornellà del Terri

P1706100C

Despeses derivades de l'ús del cconsultori
local: telefonia, neteja, gas, electricitat,
extintors

10.353,70 €

1.800,00 €

17,39%

2015/816

Ajuntament de
Crespià

P1706300I

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: electricitat, telefonia, aigua i
alarma.

4.100,00 €

1.800,00 €

43,90%

2015/782

Ajuntament de
Cruïlles, Monells i St
Sadurní de l'Heura

P1706400G

Despeses derivades de l'ús: telefonia fixe
i neteja.

4.856,28 €

1.800,00 €

37,07%

Núm. exp.

Ens

Base
subvencionab. 1

Import concedit 2

% atorgat / base
subvencionable 3

5.205,98 €

1.800,00 €

34,58%

2.000,00 €

1.800,00 €

90,00%

2015/878

2015/766

Ajuntament de
Darnius

Ajuntament d'El Far

CIF

P1706500D

P1700500J

Objecte

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: neteja, calefacció, telefonia, llum,
alarma i extintors.
Despeses derivades de lús del consultori

Conceptes
no subvencionables 4
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d'Empordà

local: telefonia, llum i neteja

2015/841

Ajuntament d'El Port
de la Selva

P1714900F

Despeses derivades de l'ús: llum.

3.547,59 €

1.800,00 €

50,74%

2015/957

Ajuntament
d'Espinelves

P1706900F

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: neteja, electricitat, telèfon i alarma.

2.143,72 €

1.800,00 €

83,97%

2015/956

Ajuntament d'Espolla

P1707000D

Despeses de neteja i electricitat.

2.282,21 €

1.800,00 €

78,87%

2015/1116

Ajuntament
d'Esponellà

P1707100B

Despeses derivades de l'ús: llum, aigua,
neteja, telèfon, gasoil, quotes alarma i
extintors.

2.029,03 €

1.800,00 €

88,71%

2015/997

Ajuntament de Flaçà

P1707300H

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: llum, telèfon i neteja.

6.329,47 €

1.800,00 €

28,44%

2015/1165 Ajuntament de Foixà

P1707400F

Despeses derivades de l'ús.

2.130,37 €

1.800,00 €

84,49%

P1703600E

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: neteja,
teja, calefacció,electricitat,
telefonia i extintors.

2.765,32 €

1.800,00 €

65,09%

Base
subvencionab. 1

Import concedit 2

% atorgat / base
subvencionable 3

2015/856

Ajuntament de
Fontanals de
Cerdanya

Núm. exp.

Ens

Ajuntament de
2015/1109
Fontcoberta

2015/1153

Ajuntament de
Fornells de la Selva

CIF

Objecte

P1707600A

Despeses derivades de l'ús: electricitat,
neteja, telèfon i càrrega extintors.

3.764,01 €

930,00 €

24,71%

P1707800G

Despeses derivades de l'ús: neteja i
electricitat.

11.865,97 €

1.800,00 €

15,17%

Conceptes
no subvencionables 4

Assegurança del local
(197,00 €), manteniment
divers al llarg de l'any
(150,00 €), router (64,38 €)
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2015/999

Ajuntament de Fortià

P1707900E

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: neteja i electricitat

2.745,23 €

1.800,00 €

65,57%

2015/1128

Ajuntament de
Garrigàs

P1708100A

Despeses derivades de l'ús: llum i
telèfon.

2.024,15 €

1.800,00 €

88,93%

2015/879

Ajuntament de
Garriguella

P1708300G

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: aigua, telèfon, material neteja, llum
i personal neteja.

7.793,72 €

1.600,00 €

20,53%

2015/696

Ajuntament de Ger

P1708400E

Despesees de neteja del consultori local:
servei de neteja.

5.116,79 €

1.800,00 €

35,18%

2015/1019

Ajuntament de
Girona

P1708500B

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: neteja

8.478,24 €

1.800,00 €

21,23%

2015/935

Ajuntament de
Gombrèn

P1708600J

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: Electricitat, gasoil, productes
neteja, telefonia, extintors, personal de
neteja

5.370,11 €

1.800,00 €

33,52%

Núm. exp.

Ens

Base
subvencionab. 1

Import concedit 2

% atorgat / base
subvencionable 3

944,08 €

535,22 €

56,69%

CIF

Objecte

Ajuntament d'Isòvol

P1709000B

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: neteja, electricitat, telèfon, material
i feina de manteni
manteniment, revisió extintor.

2015/1145 Ajuntament de Jafre

P1709100J

Despeses derivades de l'ús: telèfon,
neteja i llum.

1.725,86 €

1.553,27 €

90,00%

2015/755

P1709400D

Despeses derivades de l'ú
l'ús del consultori
local: neteja, telefon i llum.

2.000,00 €

1.800,00 €

90,00%

2015/950

Ajuntament de Juià

Conceptes
no subvencionables 4

Material i feina de
manteniment (433,46 €)

Núm. exp. 2015/1450 – Secretaria – Acta reunió CR – Pàg. 126

2015/756

Ajuntament de Lladó

P1709500A

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: telèfon, neteja i electricitat i
calefacció

2.500,00 €

1.800,00 €

72,00%

2015/1118

Ajuntament de La
Pera

P1713800I

Despeses derivades de l'ús.

3.252,17 €

1.800,00 €

55,35%

2015/980

Ajuntament de La
Selva de Mar

P1720000G

Despeses d'ús del consultori: neteja,
llum, telèfon.

3.003,07 €

1.800,00 €

59,94%

2015/1136

Ajuntament de La
Tallada d'Empordà

P1720700B

Despeses derivades de l'ús: llum, telèfon,
neteja, manteniment extintors, aire
acondicionat i calefacció.

2.060,00 €

1.800,00 €

87,38%

Manteniment aire
condicionat i calefacció
(240,00 €)

2015/1114

Ajuntament de La
Vajol

P1701500I

Despeses
espeses derivades de l'ús: calefacció,
llum, telèfon.

2.799,64 €

1.800,00 €

64,29%

Manteniment sistema de
refrigeració (275,20 €)

2015/776

Ajuntament de
Llambilles

P1709700G

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: llum, calefacció, neteja , alarm
alarma i
extintors

3.366,07 €

1.800,00 €

53,47%

Núm. exp.

Ens

Base
subvencionab. 1

Import concedit 2

% atorgat / base
subvencionable 3

CIF

Objecte

P1709800E

Despeses derivades de lús del consulto
consultori
local: telefon, servei neteja consultori,
electricitat, calefacció i extintors

3.620,25 €

1.800,00 €

49,72%

2015/1152 Ajuntament de Llívia

P1710100G

Despeses derivades de l'ús: llum, aigua,
gas i neteja.

2.500,00 €

1.800,00 €

72,00%

Ajuntament de
Maçanet de la Selva

P1710900J

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: gas, electricitat.

19.992,96 €

1.800,00 €

9,00%

2015/758

2015/817

Ajuntament de
Llanars

Conceptes
no subvencionables 4
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2015/998

Ajuntament de
Madremanya

P1710400A

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: llum.

2.139,00 €

1.800,00 €

84,15%

2015/1020

Ajuntament de Maià
de Montcal

P1711000H

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: calefacció, telefonia. extintors i
electricitat.

2.564,72 €

1.800,00 €

70,18%

2015/1150

Ajuntament de
Masarac

P1710600F

Despeses derivades d
de l'ús: enllumenat,
calefacció, quota alarma, telefonia fixa i
revisió extintors.

2.011,77 €

1.800,00 €

89,47%

2015/774

Ajuntament de
Massanes

P1710700D

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: llum, calefacció, neteja, extintors i
telefonia

2.240,81 €

1.800,00 €

80,33%

Núm. exp.

Ens

Base
subvencionab. 1

Import concedit 2

% atorgat / base
subvencionable 3

CIF

Objecte

2015/1141

Ajuntament de Mollet
de Peralada

P1711300B

Despeses derivades de l'ús: llum i
mantenim
manteniment aireacondicionat.

1.620,99 €

1.458,89 €

90,00%

2015/775

Ajuntament de Molló

P1711400J

Despeses derivades de l'ús del consultori
local:llum,gas, neteja i telefonia

3.229,54 €

1.800,00 €

55,74%

2015/859

Ajuntament de
Montagut i Oix

P1711600E

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: llum.

2.535,36 €

1.800,00 €

71,00%

2015/1149

Ajuntament de Montras

P1711700C

Despeses derivades de l'ús: llum, telèfon
i servei de neteja.

2.175,76 €

1.800,00 €

82,73%

2015/959

Ajuntament de
Navata

P1711800A

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: llum i de neteja.

2.362,66 €

1.800,00 €

76,19%

2015/748

Ajuntament d'Ogassa

P1711900I

2.165,00 €

1.800,00 €

83,14%

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: llum, calefacció, productes neteja,

Conceptes
no subvencionables 4

Manteniment aire
acondicionat (947,86 €).
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extintors.

2015/933

Ajuntament de Palau
de Santa Eulàlia

P1712600D

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: llum, neteja, extintors i telefonia.

1.922,11 €

1.729,90 €

90,00%

2015/746

Ajuntament de Palausator

P1712900H

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: telefonia, energia elèctrica, aigua,
neteja i extintors.

2.873,80 €

1.800,00 €

62,63%

2015/934

Ajuntament de Pals

P1713200B

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: calefacció, aigu
aigua i telèfon.

2.930,27 €

1.800,00 €

61,43%

Núm. exp.

Ens

Base
subvencionab. 1

Import concedit 2

% atorgat / base
subvencionable 3

CIF

Objecte

2015/862

Ajuntament de
Pardines

P1713300J

Despeses derivades de l'ús del consult
consultori
local: llum, calefacció, neteja, extintors i
telèfon.

1.800,00 €

1.620,00 €

90,00%

2015/926

Ajuntament de Pau

P1713600C

Despeses d'ús del consultori

5.974,22 €

1.800,00 €

30,13%

2015/1135

Ajuntament de Pedret
i Marzà

P1713700A

Despeses derivades de l'ús: electricitat,
alarma i telefonia.

2.015,75 €

1.800,00 €

89,30%

2015/1144

Ajuntament de
Peralada

P1714000E

Despeses derivades de l'ús: llum, telèfon,
alarma, manteniment extintors i
ascensor.

1.126,39 €

1.013,75 €

90,00%

2015/1156

Ajuntament de
Planoles

P1714300I

Despeses derivades de l'ús: gas, llum,
neteja i revisió d'extintors.

2.971,86 €

1.800,00 €

60,57%

2015/791

Ajuntament de Pont
de Molins

P1714400G

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: neteja.

2.071,16 €

1.800,00 €

86,91%

Conceptes
no subvencionables 4

Núm. exp. 2015/1450 – Secretaria – Acta reunió CR – Pàg. 129

2015/1108

Ajuntament de
Pontós

2015/1168 Ajuntament de Rabós

2015/947

Ajuntament de
Regencós

Núm. exp.

Ens

P1714500D

Despeses derivades de l'ús: llum, neteja,
telèfon i extintors.

1.800,00 €

1.620,00 €

90,00%

P1715200J

Despeses derivades de l'ús: neteja,
telèfon i llum.

2.473,00 €

1.800,00 €

72,79%

P1715300H

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: llum, aigua, telèfon, neteja i
extintors.

3.240,52 €

1.800,00 €

55,55%

Base
subvencionab. 1

Import concedit 2

% atorgat / base
subvencionable 3

CIF

Objecte

2015/788

Ajuntament de Riells i
Viabrea

P1715500C

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: electricitat.

2.200,00 €

1.800,00 €

81,82%

2015/765

Ajuntament de
Riudaura

P1715800G

Despeses derivades de lús del consultori
local: telefon i llum

2.543,37 €

1.800,00 €

70,77%

2015/1021

Ajuntament de
Riumors

P1716000C

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: llum, calefacció, alarma i telefonia.

1.840,00 €

1.600,00 €

86,96%

P1716200I

Despeses derivades de l'ús: electricitat i
neteja.

1.460,19 €

1.314,17 €

90,00%

2015/1122 Ajuntament de Rupià

2015/1143

Ajuntament de Sant
Climent Sescebes

P1716700H

Despeses derivades de l'ús: electricitat,
personal de neteja i telèfon.

5.445,09 €

1.800,00 €

33,06%

2015/954

Ajuntament de Sant
Jaume de Llierca

P1717500A

Despeses derivades de l'ús: llum,
calefacció, revisió extintors, quota
alarma, telèfon fix.

3.258,24 €

1.800,00 €

55,24%

2015/780

Ajuntament de Sant
Joan de Mollet

P1717800E

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: llum, telèfon i neteja.

3.477,35 €

1.800,00 €

51,76%

Conceptes
no subvencionables 4
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2015/1006

Ajuntament de Sant
Julià de Ramis

P1717900C

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: electricitat, telefon, calefacció,
neteja

7.145,41 €

1.800,00 €

25,19%

2015/840

Ajuntament de Sant
Julià del Llor i
Bonmatí

P1725100J

Despeses d'ús: neteja, llum, alarma, gas
gasoil.

1.800,48 €

1.600,00 €

88,87%

Núm. exp.

Ens

Base
subvencionab. 1

Import concedit 2

% atorgat / base
subvencionable 3

CIF

Objecte

2015/1133

Ajuntament de Sant
Llorenç de la Muga

P1718000A

Despeses derivades de l'ús: telèfon, llum,
calefacció, neteja i aigua.

1.704,54 €

1.182,55 €

69,38%

2015/951

Ajuntament de Sant
Martí de Llémena

P1718100I

Despeses derivad
derivades de l'ús del consultori
local: neteja.

1.684,80 €

1.516,32 €

90,00%

2015/880

Ajuntament de Sant
Martí Vell

P1718200G

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: neteja i calefacció.

2.452,92 €

1.800,00 €

73,38%

2015/854

Ajuntament de Sant
Miquel de Fluvià

P1718400C

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: calefacció, neteja, telefon i despesa
elèctrica.

2.000,00 €

1.800,00 €

90,00%

2015/827

Ajuntament de Sant
Pau de Segúries

P1718600H

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: telefonia, calefacció i neteja.

5.310,87 €

1.800,00 €

33,89%

2015/952

Ajuntament de Sant
Pere Pescador

P1718700F

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: llum, neteja.

6.100,00 €

1.800,00 €

29,51%

2015/1000

Ajuntament de Santa
Llogaia d'Àlguema

P1719400B

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: neteja, telefonia, llum i extintors

2.800,00 €

1.800,00 €

64,29%

2.000,00 €

1.800,00 €

90,00%

2015/810

Ajuntament de Santa

P1719600G

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: electricitat, extintors, alarma,

Conceptes
no subvencionables 4
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Pau

Núm. exp.

Ens

telefonia
elefonia i material neteja.

CIF

Objecte

Base
subvencionab. 1

Import concedit 2

% atorgat / base
subvencionable 3

2015/958

Ajuntament de Saus,
Camallera i
Llampaies

P1719900A

Despeses
eses derivades de l'ús del consultori
local: electricitat, telefon, calefacció,
neteja extintors.

2.000,00 €

1.800,00 €

90,00%

2015/946

Ajuntament de
Serinyà

P1720200C

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: electricitat i neteja.

5.659,31 €

1.200,00 €

21,20%

2015/783

Ajuntament de
Setcases

P1720400I

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: telèfon, llum, calefacció, neteja,
material de neteja.

2.088,00 €

1.800,00 €

86,21%

2015/1010

Ajuntament de
Terrades

P1720900H

Despeses derivad
derivades de l'ús del consultori
local: calefacció, alarma, llum.

2.365,08 €

1.800,00 €

76,11%

2015/864

Ajuntament de
Torrent

P1721000F

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: llum, telefonia i aigua.

3.172,66 €

1.800,00 €

56,73%

2015/955

Ajuntament de
Tortellà

P1721300J

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: llum i telèfon.

3.000,00 €

1.800,00 €

60,00%

2015/808

Ajuntament de Toses

P1721400H

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: llum, calefacció, telefon i neteja.

2.009,33 €

1.800,00 €

89,58%

2015/1008

Ajuntament
d'Ullastret

P1721800I

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: neteja, llum, telèfonia.

2.383,28 €

746,00 €

31,30%

P1722200A

Despeses derivades de l'ús: llu
llum, servei
de neteja, alarma i extintor.

2.000,00 €

1.800,00 €

90,00%

Ajuntament de
2015/1162 Vallfogona de
Ripollès

Conceptes
no subvencionables 4
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Núm. exp.

Ens

CIF

Objecte

Base
subvencionab. 1

Import concedit 2

% atorgat / base
subvencionable 3

2015/812

Ajuntament de Vallllobrega

P1722300I

Despeses
es derivades de l'ús del consultori
local: telèfon , electricitat, alarma,
extintors.

980,57 €

882,51 €

90,00%

2015/838

Ajuntament de Vidrà

P1722600B

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: neteja, electricitat i calefacció.

2.000,00 €

1.800,00 €

90,00%

2015/1009

Ajuntament de
Vidreres

P1722700J

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: calefacció i neteja

3.104,43 €

1.800,00 €

57,98%

2015/813

Ajuntament de
Vilabertran

P1722800H

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: llum, calefacció, revisió d'extintors,
servei de neteja.

2.007,98 €

1.800,00 €

89,64%

2015/875

Ajuntament de
Viladamat

P1723100B

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: llum, material de neteja, telèfon, i
calefacció.

2.357,80 €

1.800,00 €

76,34%

2015/839

Ajuntament de
Viladasens

P1723000D

Despeses ús del consultori

2.320,54 €

1.800,00 €

77,57%

2015/1119

Ajuntament de
Vilafant

P1723500C

Despeses derivades de l'ús: electricitat,
revisió extintors, aigua i despesa
personal neteja.

5.343,48 €

1.800,00 €

33,69%

Núm. exp.

Ens

Base
subvencionab. 1

Import concedit 2

% atorgat / base
subvencionable 3

2.000,00 €

1.800,00 €

2015/1146

Ajuntament de
Vilallonga de Ter

CIF

P1723800G

Objecte

Despeses derivades de l'ús: llum, aigua,
calefació, serv
servei de neteja, revisió
d'extintors i telèfon.

Conceptes
no subvencionables 4

Conceptes
no subvencionables 4

90,00%
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2015/1124

Ajuntament de
Vilamacolum

P1724000C

Despeses derivades de l'ús: telèfon,
electricitat, alarma i extintors.

2.900,00 €

1.800,00 €

62,07%

2015/861

Ajuntament de
Vilamalla

P1724100A

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: llum, neteja i telefonia

5.099,97 €

1.800,00 €

35,29%

2015/757

Ajuntament de
Vilamaniscle

P1724200I

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: telèefon, servei neteja consultori,
electricitat,
icitat, calefacció i extintors.

2.050,00 €

1.800,00 €

87,80%

2015/1007

Ajuntament de
Vilanant

P1724300G

Despeses derivades de l'ús del consultori
local: electricitat, telefon, neteja i extintors

2.000,00 €

1.800,00 €

90,00%

2015/1107

Ajuntament de Vilasacra

P1724500B

Despeses derivades de l'ús: llum, telèfon,
neteja i extintors.

1.518,71 €

1.366,84 €

90,00%

Manteniment aire
condicionat (400,00 €)

(1) Import que cal justificar per a l'obtenció del total de la subvenció / (2) Import total de la subven
subvenció
ció / (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 ju
justificació.
stificació.
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Annex 16.2.2.
Núm. exp. Ens
2015/916

Objecte

Motiu

P1700300E Despeses de telèfon, neteja, llum i alarma

Desistiment

2015/1161 Ajuntament de Flaçà

P1707300H Material de suport pel dispensari municipal

Despeses no subvencionables (Punt 4t de les bases
reguladores)
reguladore

2015/1164 Ajuntament de Llers

P1710000I

Despeses derivades de l'ús: electricitat, productes de neteja,
personal de neteja, telecomunicacions

Despeses fora del període subvencionable (Punt 1er de la
convocatòria)

P1710800B

Despeses de llum, calefacció i telèfon i neteja i manteniment
per part de treballadors municipals

Desistiment

2015/1078

Ajuntament d'Albanyà

CIF

Ajuntament de Maçanet de
Cabrenys

2015/1167 Ajuntament de Siurana d'Empordà

P1705700A Despeses derivades de l'ús: neteja, telèfon i llum

Desistiment
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Annex 16.3.1.
Núm. exp.

Ajuntament

CIF

Objecte

Base
subvencionable 1

2015/792

Ajuntament d'Albanyà

P1700300E

Camilla, base peu rodes,lampara lupa,
recolza
recolza-braços articulat, otoscopi,
reanimador
eanimador adult siliciona, fonendo i
destructora paper

2015/882

Ajuntament d'Alp

P1700600H

Lleixes, nevera i microones

2015/805

Ajuntament
d'Argelaguer

P1701000J

Bossa rescue, reservorio para ambu
mark, reanimador ambu arck, libre de
latex, doble bossa de siliciona, valvula
unidireccional i reservorio d'oxígen tencat.

438,19 €

2015/396

Ajuntament d'Avinyonet
de Puigventós

P1701200F

Monior pusioximetria portàtil
portàtil, otoscopi,
bombeta HL 2,5 i recolza
recolza-braços articulat

908,20 €

2015/145

Ajuntament de Bescanó

P1702300C

Adquisició material sanitari no fungible,
equipaments i mobiliari

P1724900D

Aparell oftalmoscopi, camilla elèctrica

P1703200D

Adquisició de material sanitari no fungible,
camill
camilla elèctrica i fonendos

2015/1202 Ajuntament de Bolvir

P1702700D

2 calaixeres tipus buck

2015/1068 Ajuntament de Bordils

P1702800B

Adquisició de 2 co
cortines

2015/1054 Ajuntament de Biure
2015/1067

Ajuntament de Boadella
i les Escaules

2.387,21 €

1.810,19 €

2.214,14 €
837,10 €
2.000,00 €
200,00 €
1.345,30 €

2015/1035 Ajuntament de Borrassà P1702900J

Adquisició material sanitari no fungible

2015/881

Ajuntament de Cabanes P1703300B

Frigorífic, tamb
tamboret, cadira, seca-mans,
penjador, tensiòmetre, vitirna i recolza
recolzabraços

1.763,47 €

2015/870

Ajuntament de
Cadaqués

Adquisició de material mèdic no fungible

1.799,98 €

P1703500G

518,64 €

Import
concedit 2

1.723,92 €

1.560,31 €

377,71 €

782,83 €
1.723,92 €
721,55 €
1.723,92 €
172,40 €
1.159,60 €
447,05 €

1.520,04 €

1.551,51 €

% atorgat / base
subvencionable 3

Conceptes no
subvencionables 4

72,22%

86,20%

86,20%

86,20%
77,86%
86,20%
86,20%
86,20%
86,20%
86,20%

86,20%

86,20%
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CIF

Objecte

Base
subvencionable 1

Núm. exp.

Ajuntament

2015/693

Ajuntament de
Campelles

P1704100E

Fonendoscopi, saturador d'oxigen,
esfingomanòmetre

2015/832

Ajuntament de
Campllong

P1704200C

Doppler minidop, tensiòmetre riester,
otoscopi e
e-scope, donendo, làmpara lupa,
i base de peu amb rodes.

1.176,13 €

2015/1039

Ajuntament de
Cantallops

P1704500F

Llitera hidràulica.

1.300,00 €

2015/694

Ajuntament de
Capmany

P1704600D

Camilla elèctrica.

1.297,37 €

2015/147

Ajuntament de CastellPlatja d'Aro

P1705300J

Centraleta telefònica, moble
fotocopiadora, moble material sanitari i 2
prestatgeries.

3.599,50 €

2015/1077

Ajuntament de Cervià
de Ter

P1705500E

Adquisició material sanitari no fungible

1.613,91 €

2015/364

Ajuntament de Cistella

P1705600C

Adquisició llums consultori local.

2.298,96 €

1.580,69 €

300,00 €

2015/918

Ajuntament de Colera

P1705900G

Camilla elèctrica, cadira ergonòmica,
maletí d'infermeria, otoscopi/oftalmoscopi i
pulsioxímetre portàtil amb alarma i
monitor gràfic de control.

2015/698

Ajuntament de
Colomers

P1706000E

Electrocardiògraf.

2.821,72 €

P1706200A

2 bombes de calor

2.613,62 €

2015/1043 Ajuntament de Corçà
2015/1050

Ajuntament de Cornellà
del Terri

P1706100C

Destructora, fitxer 2 calaixos, porta interior
de fusta, frigorific, calefactor

1.407,87 €

2015/751

Ajuntament de Crespià

P1706300I

Tres portes interiors i panys i substitució
de cadires

2.330,00 €

Import
concedit 2

258,60 €

1.013,78 €

1.120,55 €
1.118,28 €

1.723,92 €

1.391,13 €

1.723,92 €

1.362,49 €

1.723,92 €
1.723,92 €
1.213,45 €
1.723,92 €

% atorgat / base
subvencionable 3

Conceptes no
subvencionables 4

86,20%

86,20%

86,20%
86,20%

47,89%

86,20%

Instal·lació d'equips (212,96
€)

74,99%

Despeses col·locació nous
punts de llum (174,24
euros)

86,20%

61,09%
65,96%
86,19%
73,99%
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CIF

Objecte

Base
subvencionable 1

Núm. exp.

Ajuntament

2015/353

Ajuntament de Cruïlles,
Monells i St Sadurní de
l'Heura

P1706400G

Adquisicó
isicó material sanitari no fungible

2.446,89 €

2015/858

Ajuntament de Darnius

P1706500D

Electrocardiògraf, bossa de transport,
monitor pusioximetria portàtil i fonendo.

1.965,52 €

2015/514

Ajuntament d'El Far
d'Empordà

P1700500J

Adquisició material mèdic no fungible

2015/917

Ajuntament
d'Espinelves

P1706900F

Cadires

2.032,80 €

2015/1052 Ajuntament d'Espolla

P1707000D

Bomba de calor, pulsioximetre de dit,
espirometre datospira i modul de
connectivitat

2.420,93 €

2015/1040 Ajuntament d'Esponellà

P1707100B

Ordinador i material mèdic no fun
fungible

1.910,32 €

2015/1082 Ajuntament de Flaçà

P1707300H

Fonendoscop/otoscop
Fonendoscop/otoscop-oftalmoscop de
paret i taburer giratori

911,36 €

2015/1177 Ajuntament de Foixà

P1707400F

Otoscopi,
oscopi, banqueta, pinça adson, 2
pinçes disecció, fonendo, tensiòmetre,
tissora

430,70 €

247,35 €

2015/1042

Ajuntament de
Fontcoberta

P1707600A

Ostoscopi, tamburet 5 rodes, làmpara de
peu per exploració, cortines i lleix
lleixa

1.372,82 €

2015/1047

Ajuntament de Fornells
de la Selva

P1707800G

Autoclau clase B, impressora externa per
autoclau, pulsioxímetre, joc de 5
diapasons alumini i monitor tensió arterial

4.073,80 €

2015/1183 Ajuntament de Fortià

P1707900E

Adquisició de material sanitari aparells
climatització

2.276,96 €

2015/1066 Ajuntament de Garrigàs

P1708100A

Adquisició material sanitari no fun
fungible,
llums leds i canvi regulador bomba de
calor

2.096,32 €

Import
concedit 2

1.723,92 €

1.694,21 €
213,21 €
1.723,92 €

1.723,92 €

1.646,63 €
785,55 €

371,26 €

1.183,32 €

1.723,92 €

1.723,92 €

1.723,92 €

% atorgat / base
subvencionable 3

Conceptes no
subvencionables 4

70,45%

86,20%
86,19%
84,81%

71,21%

86,20%
86,20%

86,20%

86,20%

42,32%

75,71%

82,24%
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Núm. exp.

Ajuntament

CIF

Objecte

Base
subvencionable 1

P1708500B

Adquisició material sanitari no fungible,
equipament i mobiliari

3.160,52 €

2015/1032 Ajuntament de Gualta

P1708700H

Cortines interiors, calaix i guia, 2
tensiòmetres, camilla elèctric
elèctrica de 2
cossos, un parell de sets de cures amb
elements esterititzables d'ús multiple

2.690,21 €

2015/1182 Ajuntament de Jafre

P1709100J

Adquisició material sanitari no fungible,
equipament i mobili
mobiliari

836,53 €

P1720100E

Buc de tres calaixos metal·lics, bomba de
calor

1.118,91 €

P1713800I

Adquisició material sanitari no fungible,
equipament i mobiliari

1.213,77 €

P1720700B

Tensiòmetre, cadira de rodes, 2
tamborets, taula de cirurgia

1.600,00 €

P1701500I

Impressora, fotocopiadora, escanner,
taula, buc, mòbil, armari i cadires

1.367,69 €

2.174,00 €

2015/1049 Ajuntament de Girona

2015/793

Ajuntament de La
Cellera de Ter

2015/1048 Ajuntament de La Pera
2015/1053

Ajuntament de La
Tallada d'Empordà

2015/1071 Ajuntament de La Vajol

2015/144

Ajuntament de Lladó

P1709500A

Pulsioximetre, doppler vascular, unitat
diagnòstic, capçal otoscopi, capçal nuevo
nuevoespeculos, capçal oftalmosc, llanterna,
camilla elèctrica i martell buck

2015/777

Ajuntament de
Llambilles

P1709700G

Adquisició material mèdic no fungible i
mobiliari

1.884,33 €

P1710000I

Pulsioxímetre de dit, electrocardiògraf,
equip complert c/botella 400L, aspirador
manual, sonde
sondes aspiració, pinça tirallengües, manta isotèrmica, màscara
adults, màscara nens, ambu, tres tubs
guedel, maleta polipropileno, reanimador
ambu

2.000,00 €

2015/1079 Ajuntament de Llers

Import
concedit 2

1.723,92 €

1.723,92 €

721,06 €
964,46 €
1.046,22 €
1.379,14 €
1.178,90 €

1.723,92 €

1.624,22 €

1.723,92 €

% atorgat / base
subvencionable 3

Conceptes no
subvencionables 4

54,55%

64,08%

muntatge cortines

86,20%
86,20%

Instal·lació bomba de calor
(199,65 €)

86,20%
86,20%
86,20%

79,30%

86,20%

86,20%
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Núm. exp.

Ajuntament

2015/1180 Ajuntament de Llívia

CIF

Objecte

Base
subvencionable 1

P1710100G

Equipaments i material pel consultori.

2.000,00 €

2015/1085

Ajuntament de Maçanet
de Cabrenys

P1710800B

Camilla elèctrica

1.375,89 €

2015/773

Ajuntament de
Madremanya

P1710400A

Adquisició material mèdic no fungible,
mobiliari i equipaments pel consultori.

2.170,50 €

2015/1132

Ajuntament de Maià de
Montcal

P1711000H

Doppler Vascula Trismed i
electrocardiògraf

2.075,15 €

2015/1176 Ajuntament de Masarac

P1710600F

Camilla, unitat de diagnòstic Ri. Former,
capçals otoscopi.

1.965,40 €

P1711600E

Càmara de fotos, material sanitari no
fungible.

1.681,89 €

2015/1030 Ajuntament de Navata

P1711800A

Oftalmoscop
Oftalmoscopi, otoscopi, pulsioximetre,
tensiòmetre, cadira de rodes, dos
arxivadors metàl·lics i tres cadires
giratòries amb rodes

1.857,05 €

2015/1084 Ajuntament d'Ordis

P1712200C

Portes i mobiliari

2015/699

Ajuntament de
Montagut i Oix

Ajuntament de Palau de
2015/1178
P1712600D
Santa Eulàlia

termotre timpànic, manguito pediàtric
tensiòmetre, tensiòmetre, cortina
enrotllable 2, cadira amb rodes, 2 cadires
fixes
Termometre, tensiometre, maletí
d'emergències, llanterna, reanimador,
impresora

659,45 €

1.314,93 €

2015/1069

Ajuntament de Palausaverdera

P1712700B

2015/937

Ajuntament de Pals

P1713200B

Fonendo, otoscopi, 2 tallíme
tallímetres, 2
bàscules digitals

1.527,95 €

2015/187

Ajuntament de Pardines P1713300J

Placa per escalfar l'aigua i els seus
utensilis, nevera i ordinador

1.000,00 €

1.845,59 €

Import
concedit 2

1.723,92 €
1.185,96 €
1.723,92 €
1.723,92 €
1.694,10 €
1.449,72 €

1.600,71 €

568,43 €

1.133,42 €

1.590,83 €

1.317,03 €
861,96 €

% atorgat / base
subvencionable 3

Conceptes no
subvencionables 4

86,20%
86,20%
79,43%
83,07%
86,20%
86,20%

86,20%

86,20%

86,20%

86,20%

86,20%
86,20%
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Núm. exp.

Ajuntament

CIF

Objecte

Base
subvencionable 1

P1713600C

Carro hospitalari de cures i un aspirador
de secrecions

2.103,94 €

P1713700A

Holter tensió arterial

2.178,00 €

2015/1036 Ajuntament de Peralada P1714000E

Monitor tensió arterial
arterial-pulsioximetria,
dataloguer Microlite, pulsiò
pulsiòmetre de dit,
fonendo i pulsiòmetre amb sonda.

1.916,36 €

2015/371

Ajuntament de Planoles

P1714300I

Adquisició mobiliari consultori local

2015/697

Ajuntament de Pont de
Molins

P1714400G

2 portes, taula, termòmetre, funda sonda,
2 fonendos.

2015/794

Ajuntament de Pontós

P1714500D

Pulsioximetre, fonendo, manguito
pediàtric, tensiòmetre i doppler vascular

2015/835

Ajuntament de Portbou

P1714700J

Carro de cures i urgències, aparell
d'electrocardiografia, kits reanimadors i
ressucitadors de silicona

2.000,00 €

Mobiliari i adquisició multifunció i millora
en equipament informàtic

2.250,00 €

2015/1065 Ajuntament de Pau
2015/1064

Ajuntament de Pedret i
Marzà

2015/1154 Ajuntament de Queralbs P1704700B

949,19 €
2.463,30 €
581,39 €

2015/1062

Ajuntament de
Regencós

P1715300H

2 aparells de climatització

2.117,50 €

2015/344

Ajuntament de Riells i
Viabrea

P1715500C

Adquisició de material sanitari no fungible,
mobiliari i equipament

2.000,00 €

2015/1151

Ajuntament de
Riudellots de la Selva

P1715900E

Porta automàtica

4.333,02 €

P1716000C

Adqusició de taules

2.012,50 €

P1719500I

Bombolla d'o
d'oxigen, prestatgeries,
fonendos, pulsioximetre, tensiòmetres i
recolzabraços

1.267,66 €

2015/1184 Ajuntament de Riumors

2015/786

Ajuntament de Sant
Aniol de Finestres

Import
concedit 2

1.723,92 €
1.723,92 €

1.651,83 €

818,16 €
1.723,92 €
501,15 €

1.723,92 €

1.723,92 €
1.723,92 €
1.723,92 €
1.723,92 €
1.723,92 €

1.092,67 €

% atorgat / base
subvencionable 3

Conceptes no
subvencionables 4

81,94%
79,15%

86,20%

86,20%
69,98%
86,20%

86,20%

76,62%
81,41%
86,20%
39,79%
85,66%

86,20%
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CIF

Objecte

Base
subvencionable 1

Núm. exp.

Ajuntament

2015/1140

Ajuntament de Sant
Climent Sescebes

P1716700H

2015/963

Ajuntament de Sant
Jaume de Llierca

P1717500A

2015/752

Ajuntament de Sant
Joan de Mollet

P1717800E

Electrocardiògraf

2.821,72 €

2015/1034

Ajuntament de Sant
Julià de Ramis

P1717900C

Fonendo, camilla elèctrica, portsueros,
carro porta bala oxigen, martell taylor,
llanterna laser, especulo, rinoscopi.

1.958,16 €

2015/836

Ajuntament de Sant
Julià del Llor i Bonmatí

P1725100J

Electrocardiògraf.

2.565,20 €

2015/1076

Ajuntament de Sant
Llorenç de la Muga

P1718000A

Material mèdic i mobiliari

2.128,47 €

2015/374

Ajuntament de Sant
Martí Vell

P1718200G

Tensiòmetre, cadira plegable, tamboret
per servei de podologia, caminador,
cadira del metge i pacient i destructora de
paper.

853,00 €

2015/1038

Ajuntament de Sant
Miquel de Fluvià

P1718400C

Adquisició material mèdic no fungible

707,97 €

2015/960

Ajuntament de Sant
Pere Pescador

P1718700F

Pesa--bebès electrònic. Reanimador adult
de silicona, tensiòmetre, 2 pulsiòmetres
de dit, taula explor. Cos i electrocardiògraf
3 canals

2.108,86 €

2015/771

Ajuntament de Santa
Pau

P1719600G

2 camilles elèctriques

1.524,36 €

2015/961

Ajuntament de Saus,
Camallera i Llampaies

P1719900A

Electrocardiògraf i mobiliari

2.000,00 €

2015/948

Ajuntament de Serinyà

P1720200C

Llitera crom 3c

Camilla, dataloger, pulsioximetre, taburet,
làmpada lupa, pinça wolff, base peu amb
rodes
Dermatoscopi, càmera sony
(dermatoscopi), adaptador càmara
(dematoscopi) i electrocardiògraf

1.923,59 €

1.896,07 €

379,21 €

Import
concedit 2

1.658,06 €

1.634,34 €

1.723,92 €

1.687,86 €

1.723,92 €
1.723,92 €

735,25 €

610,09 €

1.723,92 €

1.313,94 €
1.723,92 €
326,88 €

% atorgat / base
subvencionable 3

Conceptes no
subvencionables 4

86,20%

86,20%

61,09%

86,20%

67,20%
80,99%

86,20%

86,17%

81,75%

86,20%
86,20%
86,20%
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Núm. exp.

Ajuntament

CIF

2015/785

Ajuntament de Setcases P1720400I

Objecte

Base
subvencionable 1

1 camilla, 2 fonendos i 1 otoscop

590,85 €

2015/1070 Ajuntament de Terrades P1720900H

1 penjador de peu, 2 pulsioxímetres de
dit, 1 otosopi. 1 parell bastó adult, 2
vitrines mural

758,95 €

2015/778

Adquisició material mè
mèdic divers: aparells
mèdics

Ajuntament de Torrent

P1721000F

2015/1041 Ajuntament de Tortellà

P1721300J

2015/837

Ajuntament d'Ultramort

P1721600C

2015/1083

Ajuntament de
Vallfogona de Ripollès

P1722200A

Fotocopiadora

2015/1051 Ajuntament de Ventalló

P1722400G

Rètol entrada dispensari, Impresora HP,
calefactor i estanteri
estanteries

337,64 €

2015/1185 Ajuntament de Verges

P1722500D

2 tensiòmetres, 1 coixí rodillo, 1 otoscopi,
1 cadira de rodes, 2 tamborets

669,90 €

P1724500B

Pulsioxímetre

Ajuntament de
2015/1024
Vilabertran

P1722800H

2 peus de rodes per tensiòmetre, 2
oxímetres de pols, armaris pVC,
dispensadors, eixugamans, recan
recanvis de
paper, 2 ambientadors i recanvis

2.815,50 €

2015/695

Ajuntament de
Viladasens

P1723000D

Electrocardiògraf

2.317,15 €

2015/385

Ajuntament de Viladrau

P1723400F

Lupa de peu, llitera de reconeixement,
recolzabraços de peu per a extracció de
sang i electrobisturí digital

1.614,36 €

2015/1147

Ajuntament de Vilasacra

Destructora de paper, bàscula, matalàs,
contenidor basculant, batea, pinces,
loukosa, tensiometre, manguito i tissores
Bàscula romana, otoscopi, làmpara lupa,
base peu rodes, 4 pinces adson, 4 pinces
de disecció, 2 tissores rectes i 4 pinces de
disecció de 14 cm

1.511,01 €
1.992,53 €

996,86 €

1.923,90 €

78,90 €

Import
concedit 2

509,30 €
654,19 €
1.302,43 €
1.717,49 €

859,25 €

478,88 €
291,05 €
577,43 €
68,02 €

1.723,92 €

1.723,92 €
1.391,51 €

% atorgat / base
subvencionable 3

Conceptes no
subvencionables 4

86,20%
86,20%
86,20%
86,20%

86,20%

24,89%
86,20%
86,19%
86,20%

Fóra de termini 16/03/2015

61,23%

Mà d'obra operari (476,44
€) + Ambientadors i
recanvis (56,85 €)

74,40%
86,20%
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Núm. exp.

Base
subvencionable 1

Ajuntament

CIF

Objecte

2015/1033 Ajuntament de Vilafant

P1723500C

Electrocardiògraf, otoscopi i tensiòmetres

1.540,68 €

P1724000C

8 cadires, taula i moble estanteria

2.900,00 €

2015/1058

Ajuntament de
Vilamacolum

2015/871

Ajuntament de Vilamalla P1724100A

Cadira giratòria, taula de reconeixement,
carro de cures, calaix, fonendoscopi,
otoscopi
otoscopi, ortalmoscopi i destructora

2.261,36 €

2015/1081

Ajuntament de
Vilamaniscle

P1724200I

Ordinador, monitor i impresora multifunció

1.307,16 €

2015/520

Ajuntament de Vilanant

P1724300G

Termo aigua calenta

524,20 €

Import
concedit 2

1.327,42 €
1.723,92 €

1.723,92 €

1.126,45 €
451,85 €

% atorgat / base
subvencionable 3

Conceptes no
subvencionables 4

86,16%
59,45%

76,23%

86,18%
86,20%

Instal·lació del termo.

(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
rà 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 16.3.2.
Núm. exp.

Entitat

CIF

Objecte

Motiu

2015/1179 Ajuntament de Ger

P1708400E Mobiliari i equipaments mèdics

Despeses fora del període subvencionable
(Punt 1er de la convocatòria)

2015/1072 Ajuntament de Meranges

P1710500H Pantalla ordinador i un portàtil

Despeses fora del període subvencionable
(Punt 1er de la convocatòria)

2015/701

P1711200D Cadira de rodes, caminador i crosses

Despeses fora del període subvencionable
(Punt 1er de la convocatòria)

2015/1142 Ajuntament de Mollet de Peralada

P1711300B Cadira cono, pulsiometre de dit, taburet de gas, camilla i pinces

Despeses fora del període subvencionable
(Punt 1er de la convocatòria)

2015/1037 Ajuntament de Portbou

P1714700J

Despeses no subvencionables (Punt 4t de les
bases)

2015/1181 Ajuntament de Torroella de Fluvià

P1721100D Adquisició material sanitari no fungible, mobiliari i equipaments

Desistiment

2015/784

P1721400H Despeses ús del consultori

Despeses no subvencionables (Punt 4t de les
bases)

Ajuntament de Mieres

Ajuntament de Toses

Despeses d'ús
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Annex 16.4.1.
CIF

Base
subvencion.
1

Import
concedit2

773,98 €

738,27 €

95,39%

Serveis professionals treballadors
AECC (3.420,00 €), obsequis
ponents (633,00 €) i càtering
assistents (3.920,00 €)

Jornades d'Artteràpia"Salut,
educació i comunitat"

7.915,00 €

2.384,64 €

30,13%

Despeses diverses (1.010,00 €)

Congrès Català d'Infermeria i Salut
Escolar

6.900,00 €

953,86 €

13,82%

Objecte

% atorgat / base
Conceptes no subvencionables4
subvencion.3

Núm. exp.

Entitat

2015/1316

AECC Catalunya contra el càncer

G28197564

Primera trobada de persones amb
càncer i familiars "Units per la vida"

2015/1262

Altrart. Associació d'Arteràpia Olot

G55121941

2015/1305

Associació Catalana d'Infermeria i
Salut Escolar (ACISE)

G17798190

2015/1315

Associació de sordcecs de
Catalunya

G65149601
49601

Jornades sobre sordceguesa i salut

7.600,00 €

2.384,64 €

31,38%

2015/1375

Confraria de Pescadors de
l'Escala

G17042136

De l'aula a la taula: una bona
relació entre el peix i els joves.

1.613,00 €

953,86 €

59,14%

2015/1236

Consorci de les Vies Verdes de
Girona

P1700047B

5è Congrés internacional de la
bicicleta

3.000,00 €

2.384,65 €

79,49%

2015/1260

Fundació Acadèmia de Ciències
Mèdiques i de la Salut de
Catalunya i Balears

G61421418

IX Congrés de la Societat
Catalanobalear de Cures
Pal·liatives

21.914,31 €

2.384,65 €

10,88%

2015/1264

Fundació Campus Arnau d'Escala

G17695651

El tracte adequat a la gent gran des
de les institucions. Posant en
pràctica els nous models d'atenció.

2.500,00 €

2.384,64 €

95,39%

2015/1174

Fundació Privada Jaume
Casademont

G17705906

Butaca Jaume Casademont

4.850,00 €

1.430,79 €

29,50%

Autocar persones sordcegues
(1.200,00 €), despeses de gestió
(500,00 €) i coordinació projecte
(1.700,00 €)

Equipament informàtic (5.687,00 €)

(1) Import que cal justificar per a l'obtenció
ó 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
4
subvencionable / ( ) Conceptes no subvencionables segons les bases de la convocatòria; no s'han d'in
d'incloure en la justificació
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Annex 16.4.2.
Núm. exp. Entitat
2015/1255 Fundació Universitària del Bagès

CIF

Objecte

Motiu

G59330795 Curs de Medicina del Rescat de Muntanya

Activitat fora del període subvencionable (Punt 1er
de la convocatòria)
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Annex 16.5.1.
Base subven.
1

Import
concedit 2

% atorgat /
base
subven. 3

29.880,00 €

20.000,00

66,93%

760,00 €

532,00

70,00%

Gimnàstica de manteniment suau per
a persones de la tercera edat

3.305,61 €

1.525,57

46,15%

G62599212

Setmana Catalana de la Prevenció
del Càncer 2014

8.945,00 €

3.767,43

42,12%

2015/921

Associació de
Pensionistes i
Jubilats Esplai
d'Olot

G17563388

Activitat física per a persones de 60
anys o més

13.971,91 €

941,86

6,74%

2015/972

AMPA La Farga

G17962424

La convivència i l'esport: un estil de
vida

3.208,80 €

2.115,56

65,93%

2015/974

Associació Gironina
de Sords

G17046285

Intèrprets de llengua de signes en
l'àmbit sanitari per millorar la qualitat
de vida de les persones sordes

2.380,00 €

941,86

39,57%

Núm. exp.

Entitat

CIF

Projecte / Programa / Activitat

2015/846

Associació Resitua't

G55139448

Projecte escola XXI

2015/1046

Associació de gent
gran de Vallfogona

G17753328

L'Art de Riure-li a la Vida

2015/847

Associació Clau de
Sol de l'Alt Empordà

G55056014

2015/848

Federació Catalana
d'Entitats contra el
Càncer (FECEC)

Conceptes
no subvencionables 4

Infraestructura (331,00 €)

Telèfon i internet per gestionar els
serveis (550,00 €) i altres
despeses imprevistes (270,00 €)
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Base subven.
1

Import
concedit 2

% atorgat /
base
subven. 3

Tallers de memòria preventius a la
possible malaltia d'Alzheimer

12.200,00 €

3.767,43

30,88%

G17808098

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

22.400,00 €

3.296,50

14,72%

Associació Dona
dóna Alt Empordà

G55085583

Grup de recolzament a l'alletament
matern de l'Alt Empordà

1.900,00 €

941,86

49,57%

2015/993

Associació de
Diabètics de
Catalunya

G60219763

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

7.700,00 €

2.825,57

36,70%

2015/994

Associació contra
l'Anorèxia i la
BulÍmia

G60259983

Quan no t'agrades, emmalalteixes.
Promoció de la salut i prevenció dels
transtorns de la conducta alimentària

10.000,00 €

3.767,43

37,67%

2015/995

GICOR (associació
gironina de
prevenció i ajuda a
les malalties del
cor)

G17361650

Promoció de la salut cardiovascular.
Serveis d'atenció a malalts del cor

11.580,00 €

2.825,57

24,40%

2015/996

AMPA ESCOLA
VOLCÀ
BISAROQUES

G17068834

Activitats extraescolars esportives

16.500,00 €

941,86

5,71%

Núm. exp.

Entitat

CIF

2015/990

Associació EMAD
Sant Feliu-Entorn
Malalts d'Alzheimer
i Demències

G17670753

2015/991

Fundació Privada
Oncolliga Girona

2015/992

Projecte / Programa / Activitat

Conceptes
no subvencionables 4

Organització de formació (200,00
€)

Inscripcions bàsquet (1.440,00 €),
inscripcions futbol (1.510,00 €) i
material (1.500,00 €)
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Núm. exp.

Entitat

CIF

Projecte / Programa / Activitat

Base subven.
1

Import
concedit 2

% atorgat /
base
subven. 3

Conceptes
no subvencionables 4

2015/1015

AMPA
MONTFALGARS

G17112970

Pla de Foment de la Salut i d'hàbits
saludables a Santa Eugènia de Ter
"Fem esport tot l'any"

34.925,00 €

4.709,26

13,48%

Assegurança esportiva (1.250,00
€), participació a jornades,
trobades, exhibicions i
competicions (500,00 €) i
Programa Fem esport tot l'any inclou casals i trobades esportives
(2.000,00 €)

2015/1016

Agrupació de les
Persones Sordes
de la Garrotxa

G17089103

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

1.360,00 €

941,86

69,25%

Gestió del projecte (140,00 €)

2015/1017

Consorci Sant
Gregori

Q6755286I

Millora de l'activitat física adaptada en
persones amb discapacitat
intel·lectual i dificultats de mobilitat

8.014,00 €

3.767,43

47,01%

2015/1018

Fundació Privada
Montilivi

G55121891
21891

Qualitat de vida i discapacitat
intel·lectual: nou paradigma
metodològic

28.350,00 €

3.767,43

13,29%

2015/1044

AECC- Catalunya
contra el càncer

G28197564

Menjar bé és divertit

8.790,00 €

2.825,57

32,15%

2015/1087

ALTRART
Associació
d'Artteràpia Olot

G55121941

L'acte creador en els infants i mestres

7.920,00 €

4.709,26

59,46%

Preparació, seguiment, vaoració i
supervisió del projecte (2.000,00
€)

2015/1088

Associació Anar-hi
Anant

G55151971

Marxa Popular Anar-hi Anant

2.574,00 €

941,86

36,59%

Menjar i beure (2.456,00€) I
obsequis per als participants
(2.400,00 €)
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Núm. exp.

Entitat

2015/1089

Associació de
suport social i
psicològic Espais
Humans

CIF

Projecte / Programa / Activitat

Base subven.
1

Import
concedit 2

% atorgat /
base
subven. 3

8.850,00 €

2.354,64

26,61%

Conceptes
no subvencionables 4

G17984667

Families líders en promoció de la
salut a comarques gironines.
Coaching per la salut

2015/1090

Càritas Diocesana
de Girona

R1700016G

Cuinem, intercanviem i generem
oportunitats. Menús saludables a 1, 2
i 3 euros /persona

6.250,00 €

2.472,37

39,56%

2015/1091

Associació
Coordinadora
d'Activitats
Socioculturals de
Porqueres

G17472804

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

11.684,00 €

2.354,64

20,15%

2015/1093

Fundació Privada
Astres

G17695768

Hàbits saludables per a persones
amb discapacitat intel·lectual

15.054,95 €

3.296,50

21,90%

Despeses de gestió i
administració (1.430,22 €)

4.700,00 €

1.859,22

39,56%

Organització i coordinació de les
xerrades i tallers, contactes
ponents, calendari, inscripcions,
materials, etc. (1.050,00 €)

Assegurança de participants a les
formacions (350,00 €) i despeses
de gestió i administració (330,00
€)

2015/1094

Fundació EMYS

G17761685

Alimentació i salut: transmissió de
coneixements a la població pel seu
empoderament en relació una
alimentació saludable
Alimentació ecològica, fresca i de
proximitat per generar beneficis a les
persones i a la natura

2015/1095

Federació Esportiva
Catalana de
paralítics cerebrals

G60121043
43

Fent salut

10.000,00 €

3.296,50

32,97%

Sous i Salari (17.100,00 €)

2015/1096

Federació Catalana
d'Esports de
persones amb
discapacitat física

G58165127

Hospi sport activitats saludables

19.517,83 €

4.193,92

21,49%

Arrendament instal·lacions
(1.344,00 €)
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Base subven.
1

Import
concedit 2

% atorgat /
base
subven. 3

Vida.doc Superherois

8.479,83 €

4.709,28

55,54%

G17830050

Cultivem la salut

3.500,00 €

1.648,25

47,09%

Fundació Servei
Gironí de
Pedagogia Social

G17148693

Projecte taller d'estudi assistit en
famílies (TEAF)

24.945,00 €

2.825,57

11,33%

Remuneració de personal
administratiu (1.094,50 €)

2015/1101

Associació Casal
dels Infants per a
Acció Social als
barris

G08828998

Projecte Salut A+

4.341,40 €

1.717,37

39,56%

Despeses de gestió al servei del
projecte (311,58 €)

2015/1102

TDAH CATALUNYA
(Delegació Girona)

G63874143
3

Pla formatiu per a pares, mares i
familiars afectats del TDAH

1.850,00 €

941,86

50,91%

Organització i gestió (450,00 €)

2015/1104

Associació de
Cardiopaties
congènites AACIC

G60605318

Promoció d'hàbits saludables en les
persones amb cardiopaties
congènites

19.700,00 €

2.825,57

14,34%

Material d'oficina (300,00 €)

2015/1106

MELIC (Mares en
Lactància i Criança)

G55122725

Suport a la lactància materna i
criança d'infants

1.850,00 €

941,86

50,91%

Núm. exp.

Entitat

CIF

2015/1097

Associació Batibull

G17358839

2015/1098

Fundació Privada
Onyar La Selva

2015/1100

Projecte / Programa / Activitat

Conceptes
no subvencionables 4

Núm. exp. 2015/1450 – Secretaria – Acta reunió CR – Pàg. 152

Núm. exp.

Entitat

2015/1196

Federació d'Entitats
Gitanes de
Catalunya (FAGIC)

1

CIF

G59898502

Projecte / Programa / Activitat

Puja en salut, intervenció comunitària
per a la promoció d'hàbits saludables
en la població gitana de la província
de Girona
2

Base subven.
1

Import
concedit 2

% atorgat /
base
subven. 3

15.649,00 €

4.709,28

30,09%

Conceptes
no subvencionables 4

Infraestructures (380,00 €)

3

( ) Import que cal justificar per a l'obtenció del total de la subvenció / ( ) Import total de la subvenció / ( ) Percentatge que s'aplicarà a la subvenció si l'import justificat és
4
inferior a la base subvencionable / ( ) Conceptes no subvencionables segons les bases de la convocatòria; no s'han d'incloure en la justificació
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Annex 16.5.2.
Núm. exp.

NIF

Entitat

Import
sol·licitat

Projecte

Motius desestimació

Els ingressos i ajuts d’altres entitats
destinats a les activitats
subvencionables són superiors a les
despeses d’activitats subvencionables

2015/850

G17056896

Club Poliesportiu Flaç
Flaçà

5.000,00 €

Activitat esportiva de natació, gimnàstica,
tennis, casal esportiu, marxa popular,
torneig de futbito…

2015/920

G17506676

Associació Gironina d'Ajut al
Ludòpata

2.000,00 €

No s’ajusta a les bases de la
Programa de joc responsable i prevenció a
convocatòria (Punt 6: Sol·licituds.
les socio addiccions
Desistiment)
No s’ajusta a les bases de la
convocatòria. (Punt 7: Criteris de
valoració. No assoleix la puntuació
mínima)

2015/1045

G55089601

Arrandeterra

25.300,00 €

Activitats lúdiques adaptades a persones
amb discapacitat i els seus familiars

2015/1092

G55229504

Associació Etnobotànica
rusticana

5.000,00 €

Petjades botàniques per Susqueda

No s’ajusta a les bases de la
convocatòria (Punt 6: Sol·licituds.
Desistiment)

2015/1099

G17780396

Associació de veïns de
Vilavenut

Promoció de la salut en l'àmbit de l'esport
a la gent gran de Vilavenut

No s’ajusta a les bases de la
convocatòria (Punt 6: Sol·licituds.
Desistiment)

Millora la teva salut!!

No s’ajusta a la convocatòria.
(Punt 3: Termini de presentació de
sol·licituds. Sol·licitud presentada fora
de termini)

2015/1103

G17588047

Fundació Drissa.

537,00 €

4.000,00 €
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Annex 16.6.1.
Núm. exp.

Entitat

CIF

Projecte / Programa / Activitat

Base
1
subven.

Import
2
concedit

% atorgat /
base
3
subvenc.

Conceptes no
4
subvencionables

2015/851

Associació
Catalana d'Afectats
de Fibromiàlgia

G43595206

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

4.600,00 €

1.904,32 €

41,40%

2015/852

Fadesia, Associació
familiars demència
senil i alzheimer

G17348426

Psicoestimulació a domicili 2015

11.743,90 €

3.449,86 €

29,38%

2015/853

Associació Lluito
per tu

G55200018

Teràpies d'es
d'estimulació integral i
d'ajudes tècniques per a infants amb
lesió cerebral

7.000,00 €

3.380,86 €

48,30%

2015/922

Associació d'Ajut
als Malalts
Alzheimer i afectats
(AMA Figueres)

G17468117

Servei d'estimulació cognitiva per a
malalts d'Alzheimer

35.497,68 €

2.957,02 €

8,33%

2015/977

Fundació Roses
contra el Càncer
Fundació Privada

G17569443

Atenció psicosocial als malalts de
càncer de Roses i les seves famílies

51.000,00 €

3.449,86 €

6,76%

2015/978

Associació Gironina
d'Agorafòbics

G17529629

Grups ajud
ajuda mútua per trastorn
agorafòbia

6.192,13 €

2.136,20 €

34,50%

Hotel (1.024,71 €), menú
(142,00 €), sopar Nadal
(486,00 €) i web (116,20 €)

2015/979

Associació
Catalana per al
Parkinson de
Barcelona

G58276072

Centre de rehabilitació per afectats
per la mala
malaltia de Parkinson

11.384,00 €

2.464,19 €

21,65%

Subministraments (250,00 €)

Material fungible (400,00€)
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CIF

Projecte / Programa / Activitat

Base
1
subven.

Import
2
concedit

% atorgat /
base
3
subvenc.

2015/987

Associació EMAD
Sant Feliu-Entorn
Malalts d'Alzheimer
i Demències

G17670753

Servei rehabilitació cognitiva als
malalts d'alzheimer i demències

12.200,00 €

2.957,02 €

24,24%

2015/988

Fundació Privada
Oncolliga Girona

G17808098

Serveis de psicooncologia

74.000,00 €

3.449,86 €

4,66%

2015/989

Associació
Catalana Parkinson
Blanes i Comarca
La Selva
(ACAPBLANES)

G17874587

Manteniment i promoció de les
capacitats funcionals i cognitives

17.800,00 €

2.957,02 €

16,61%

2015/1012

Fundació Montilivi

G55121891

Teràpia assistida amb goss
gossos per a
persones amb discapacitat
intel·lectual

12.100,00 €

2.957,02 €

24,44%

2015/1013

Associació de
Pallassos
XaropClown

G17882564

Pallassos terapèutics al geriàtric 2015

9.500,00 €

2.957,02 €

31,13%

11.217,27 €

2.957,02 €

26,36%

18.380,00 €

2.957,02 €

16,09%

Núm. exp.

Entitat

2015/1014

Consorci Sant
Gregori

Q6755286I

Interve
Intervenció terapèutica per la millora
de la qualitat de vida de les persones
amb discapacitat intel·lectual greu o
molt greu amb necessitat de suport
generalitzat amb problemes de salut
i/o conducta.

2015/1055

AECC-Catalunya
contra el Càncer

G28197564

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

Conceptes no
4
subvencionables

Celebracions relacionades
amb el centre d'interès
(2.800,00 €) i administració
(700,86 €)
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Projecte / Programa / Activitat

Base
1
subven.

Import
2
concedit

% atorgat /
base
3
subvenc.

G17557661

Cuidem al cuidador

4.600,00 €

1.904,32 €

41,40%

Minusvàlids Físics
Associats (MIFAS)

G17053208

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

31.788,00 €

3.942,70 €

12,40%

2015/1060

Servei de Suport al
Dol de Girona

G17625526

Acompanyament i suport al dol

6.988,00 €

3.857,22 €

55,20%

Material: servei telefònic per
atendre usuaris (10,00 €) i
mes/voluntari 7x12 (840,00 €)

2015/1115

Associació per a la
salut familiar i
comunitària
"Ventijol"

G60515707

Corriol. Projecte per a la promoció i
prevenció de la salut mental dirigides
a grups de risc

29.416,00 €

3.449,86 €

11,73%

Coordinació i administració
(1.884,00 €)

2015/1121

Fundació Estany,
fundació privada
per a disminuits
psíquics de la
comarca del Pla de
l'Estany

G17662495

Hipoteràpia per a persones amb
discapacitat intel·lectual

6.900,00 €

3.332,56 €

48,30%

2015/1123

Fundació Privada
Astres

G17695768

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

25.578,67 €

2.957,02 €

11,56%

Despeses de gestió i
administració del projecte
(2.429,97 €)

2015/1125

Fundació Privada
Resilis

G17925215

Benestar físic i emocional a través del
Ioga i la Meditació per a Infants i
Adolescents

8.286,00 €

3.449,86 €

41,63%

Lloguer d'espais (1.920,00 €) i
coordinació, administració,
gestió (969,57 €)

Núm. exp.

Entitat

2015/1057

Família i salut
mental de Girona i
comarques

2015/1059

CIF

Conceptes no
4
subvencionables
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Base
1
subven.

Import
2
concedit

% atorgat /
base
3
subvenc.

Programa de recolzament a familiars
de drogodependents

20.368,00 €

3.449,86 €

16,94%

G17830050

Ajut a conviure

1.400,00 €

689,98 €

49,28%

2015/1139

AACIC. Associació
Cardipoaties
Congènites

G60605318

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

21.700,00 €

3.942,70 €

18,17%

Material d'oficina (400,00 €)

2015/1367

Associació Viu
Autisme

G55156152

Activitats aquàtica per nens i nenes
amb TEA

1.644,00 €

985,68 €

59,96%

Gestió (100,00 €)

2015/1368

Lliga
Reumatològica
catalana

G59133520

Programa d'atenció psicosocial i
promoció de l'autonomia

3.200,00 €

1.103,95 €

34,50%

Personal assalariat (7.500,00
€)

Núm. exp.

Entitat

2015/1127

ATART (Assoc.
Tramuntana d'Ajut i
Reinserció del
Toxicòman)

G17101924

2015/1137

Fundació Onyar la
Selva

1

CIF

Projecte / Programa / Activitat

2

Conceptes no
4
subvencionables

Activitats i manteniment
(3.119,40 €) i dietes i
despeses de viatge (408,00 €)

3

( ) Import que cal justificar per a l'obtenció del total de la subvenció / ( ) Import total de la subvenció / ( ) Percentatge que s'aplicarà a la subvenció si l'import justificat
4
és inferior a la base subvencionable / ( ) Conceptes no subvencionables segons les bases de la convocatòria; no s'han d'incloure en la justificació
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Annex 16.6.2
Núm. exp.

NIF

Entitat

2015/1063

G55089601

Associació sense ànim de lu
lucre
Arrendeterra

2015/1110

Import
sol·licitat

Projecte

Motius desestimació

38.020,00 €

Intervencions assistides amb cavalls per a les
escoles d'educació especial de Girona

No s’ajusta a les bases de la
convocatòria.(Punt 7: Criteris de valoració.
Valoració mínima 30 punts)

G17984667

Associació de suportt social i
psicològic Espais Humans

5.775,00 €

Famílies líders en promoció de la salut a
comarques gironines. Coaching per la salut.
(Palafrugell, Platja d'Aro, Girona, Llagostera i
Banyoles)

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

2015/1111

G58434994

Fundació Autisme Mas Casadevall,
F.P.

14.000,00 €

Intervencions terapèutiques per a un bon
envelliment

No s’ajusta a les bases de la
convocatòria.(Punt 6: Sol·licituds.
Desistiment)

2015/1112

G17372780

Ampa Escola Dr. Masmitjà

4.900,00 €

Reforç a alumnes amb necessitats especials.

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

2015/1129

G17101924

ATART (Associació Tramuntana
d'Ajut i Reinserció del Toxicòman)

3.000,00 €

No s’ajusta a les bases de la
convocatòria. (Punt 3: Destinataris Es
Programa de suport a la vida autònoma (PSVA)
concedirà una única subvenció per entitat
i any)

2015/1130

G17857228

Unigirona Club de Bàsquet.

5.000,00 €

Per la igualdat de gènere en la promoció de la
salut i hàbits saludables

No s’ajusta a les bases de la
convocatòria. (Punt 1: Objecte)
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Núm. exp.

NIF

2015/1134

G17358839

2015/1138

G17588047

Entitat

Associació Batibull

Fundació Drissa

Import
sol·licitat

3.500,00 €

4.000,00 €

Projecte

Motius desestimació

Cuinem generacions

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

Pacient Expert

No s’ajusta a la convocatòria.
(Punt 3: Termini de presentació de
sol·licituds. Sol·licitud presentada fora de
termini)
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